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1.   INFORMACIÓ   INICIAL   
Plantejament   de   l’estudi   de   viabilitat   
  

1.1   Voluntat   municipal   
  

Objecte   de   l’estudi   
La  Diputació  de  Barcelona,  en  la  seva  tasca  de  suport  als  ens  locals,  ofereix  un  programa                  
complet  de  cooperació  en  matèria  d’habitatge,  urbanisme,  i  activitats,  i  ofereix  suport,  entre               
d’altres  recursos,  a  la  redacció  d’Estudis  de  viabilitat  de  cooperatives  en  cessió  d'ús  en  solar                 
municipal.   
  

Granollers  disposa  d’un  Pla  Local  d’Habitatge  2018-23,  on  entre  les  diferents  conclusions              
del  Pla  es  fixa  una  aposta  pels  “Models  alternatius  de  gestió  de  l’habitatge,  basats  en                 
l’economia  social  i  col·laborativa  permetent  la  promoció  de  cooperatives  d’habitatge  o  la              
gestió  per  part  d’entitats  o  fundacions”  per  l’impuls  de  promoció  d'habitatges  de  protecció               
oficial.   
És  voluntat  de  l’equip  de  govern  actual  l’estudi  de  polítique  públiques  en  matèria  d’habitatge                
innovadores,  basades  en  models  d’accés  i  de  tinença  a  l’habitatge  basats  en  el  bé  comú  i  la                   
no-especulació,  i  concretament  en  plantejar  una  proposta  viable  i  solvent  d’impuls  de              
projectes  d’habiatatge  al  municipi  basades  en  col·laboracions  público-cooperatives  amb  un            
model   de   cessió   d’ús.   
  

L’objecte  del  present  document  és  la  realització  d’un  estudi  previ  per  analitzar  la  viabilitat                
d’impulsar  una  promoció  d’habitatge  social  al  solar  de  titularitat  municipal  ubicat  al  polígon               
del  Pla  Parcial  Sector  X,  del  Lledoner,  finca  resultant  nº  11,  ubicada  en  el  carrer  Ripollès,  de                   
29  habitatges.  La  voluntat  municipal  és  analitzar  la  possibilitat  d’implementar  aquests             
habitatges  per  mitjà  d’una  promoció  delegada  a  una  cooperativa  d’habitatge  sense  ànim  de               
lucre,   i   en   règim   de   cessió   d’ús.   
El  present  estudi  analitzarà  les  condicions  urbanístiques,  farà  una  proposta  d’encaix             
arquitectònic,  elaborarà  un  Pla  econòmic  i  financer  i  es  plantejarà  una  proposta              
d’implementació   del   projecte   en   forma   i   calendari.   
  

Atenent  també  a  la  disposició  d’altres  sòls  en  propietat  municipal  en  el  polígon  on  es  troba                  
el  solar  en  qüestió,  aquest  estudi  realitzarà  una  anàlisi  comparativa  dels  diferents  solars  en                
propietat  municipal  dins  del  mateix  polígon  per  valorar  les  seves  virtuts  i  punts  febles  per                 
poder   dur   a   terme   un   projecte   similar   en   un   futur   proper.   
Es  realitzarà  també  un  treball  de  concreció  dels  mecanismes  jurídics  per  posar  a  disposició                
del  sòl,  tot  valorant  les  diferents  fórmules  i  les  seves  característiques  i  també  s’identificaran                
altres  mecanismes  més  enllà  de  la  pròpia  disposició  del  sòl,  que  el  municipi  pot  facilitar  per                  
recolzar   l’impuls   d’aquest   projecte.   
  

En  darrer  lloc,  es  planteja  aquest  document  com  un  recull  d’experiències  d’altres  projectes               
ja  implementats,  i  de  recursos  elaborats  per  les  entitats  del  sector  de  l’habitatge  cooperatiu                
en  cessió  d’ús.  Més  enllà  de  les  explicacions  i  justificacions  es  citaran  les  referències  per                 
permetre   un   major   aprofundiment   del   lector   en   cas   que   ho   desitgi.   
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1.2   Identificació   i   localització   del   solar   dins   el   municipi   
  

El   municipi   de   més   de   62.000   habitants   està   situat   a   la   comarca   del   Vallès   Oriental.   
En  línies  generals,  el  terme  municipal  de  Granollers  s’assimila  a  un  rectangle  la  major                
dimensió   del   qual   s’orienta   en   sentit   Nord-Sud.   
  

Paral·lel  al  terme  municipal  discorre  el  riu  Congost,  definint  una  amplia  plana  que  ocupa  la                 
majoria  del  rectangle,  excepte  els  laterals  orientats  Nord/Sud,  on  apareixen  els  canvis  de               
vessant   cap   a   les   valls   del   Tenes,   a   Ponent   i   Valldoriolf   i   Mogent,   a   Llevant.   
Granollers  parteix  d’un  nucli  petit  medieval.  Amb  el  temps  la  evolució  de  les  trames  urbanes                 
han  anat  variant,  la  tipologia  dominant  d’aquest  creixement  és  la  suburbana,  majoritàriament              
cases  de  cos  amb  planta  baixa  destinada  a  taller,  botiga  o  aparcament.  A  partir  dels  anys                  
60/70  apareixen  noves  tipologies  modificant  la  fisonomia  de  la  trama  urbana  per  extensió  i                
renovació   de   l’existent.  
  

La  zona  on  es  troba  el  solar  està  en  procés  d’urbanització,  se  situa  a  l’extrem  Nord  de  la                    
ciutat  a  tocar  del  marge  esquerre  del  riu  Congost.  Esta  delimitat  a  l’Est  per  la  traça  del                   
carrer  Corró,  que  uneix  el  centre  de  Granollers  amb  els  nous  desenvolupaments  de  les                
Franqueses,  al  Sud  pel  carrer  del  Lledoner,  límit  de  la  trama  consolidada  i  pel  Nord  per  la                   
riera  de  Carbonell  o  de  Corró,  que  és  el  límit  del  terme  municipal.  La  urbanització  d’aquests                  
sector  aporta  al  barri  del  Lledoner  equipaments  i  dotacions  de  parcs  i  jardins.  També  dona                 
continuïtat  a  la  xarxa  viària,  l’obertura  d’eixos  transversals  i  la  connexió  amb  la  trama                
interurbana   de   les   rondes.     
  

La  parcel·la  forma  part  de  l’Illa  8  el  solar  concretament  té  una  superfície  de  812  m2  de                   
forma  rectangular.  Les  proporcions  del  solar  son  de  14  metres  d’ample  per  58  metres  de                 
llarg  acotat  pels  carrers  Rosselló,  Sant  Plàcid  i  carrer  Joan  Corominas.  La  illa  quadrada               
consta  de  dos  solars,  un  d’ells  edificats  i  l’altre  sense  edificar.  Les  dos  parcel·les  estan                 
separades   per   un   parc.   Sempre   hi   haurà   una   façana   que   dona   al   parc   i   l’altre   a   carrer.   
El  solar  consta  de  quatre  façanes  de  les  quals  les  façanes  longitudinals  la  seva  orientació                 
és  de  est-oest  i  les  transversals  nord-sud.  El  desnivell  de  la  parcel·la  és  mínima,  la  façana                  
sud   està   a   cota   +158,8   i   la   façana   nord   està   a   cota   +159,2.   
El  solar  permet  construir  una  edificació  amb  alineació  a  vial  de  planta  baixa  més  tres  plantes                  
tipus   mimetitzant   les   construccions   veïnes.   
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1.3   Metodologia   de   treball   i   equip  
Metodologia  

Per  garantir  l’èxit  d’un  projecte  de  promoció  residencial  i  en  particular  en  l’habitatge              
cooperatiu  en  règim  de  cessió  d’ús  basat  en  l’autogestió  i  governança  col·lectiva,  és              
necessari  el  treball  de  nombrosos  professionals,  de  disciplines  diferents  i  amb  un  alt  grau  de                
complexitat.   
La  metodologia  de  treball  emprada  ha  buscat  una  col·laboració  constant  entre  els  diferents              
equips  redactors,  conjuntament  amb  un  seguit  d’assessors.  Alhora  s’ha  treballat  en  base  a              
un  itinerari  d’elaboració  dels  estudis  previs  que  es  basa  en  un  seguit  d'operacions  en  el                
procés  de  disseny,  tenint  en  compte  totes  les  vessants  professionals  i  el  parer  dels  diferents                
tècnics   experts.   

L’itinerari,   resumidament,   segueix:  
● Inici  amb  l'anàlisi  de  les  condicions  urbanístiques  com  a  requeriment  principal  i  recull            

de   la   voluntat   de   l’Ajuntament    (17   de   novembre   2020).
● Proposta  d’encaix  arquitectònic  i  distribució  general  del  programa,  on  es  planteja  a  la            

resta   de   tècnics   i   Ajuntament   per   optimitzar   (4   de   març   de   2021).
● Primer   encaix   de   distribució   del   programa   i   definició   del   projecte.
● Amb  les  superfícies  resultants  i  costos  obra  previstos,  l’equip  econòmic  realitza  un           

primer  encaix  del  Pla  financer.  També  es  revisa  pels  assessors  en  participació  i            
sostenibilitat.  Es  retorna  a  l’equip  d’arquitectes  per  corregir  el  projecte  i  millorar  els            
costos,   funcionalitat   en   la   convivència   i   sostenibilitat.

● Sessió  de  treball  sobre  alternatives  al  Pla  econòmic,  amb  la  participació  de           
l’Ajuntament,   per   plantejar   les   millors   estratègies.    (25   de   maig   de   2021).

● Concreció   del   projecte   arquitectònic,   ja   optimitzat.
● Concreció   del   Pla   econòmic   i   financer,   amb   les   superfícies   i   costos   resultants.
● Elaboració  de  la  memòria  de  l’estudi,  justificant  les  opcions  plantejades  i  exposant           

els  aspectes  rellevants  a  tenir  en  compte.  L’estudi  és  presentat  de  manera           
telemàtica   el   juliol   de   2021.

Alhora  s’ha  realitzat  un  treball  col·laboratiu  amb  els  responsables  polítics  i  tècnics             
municipals  per  definir  un  projecte  d’habitatge  cooperatiu  i  analitzar  la  seva  viabilitat,  atenent              
a  la  realitat  local  i  les  necessitats  de  la  població  i  a  les  polítiques  públiques  en  matèria                  
d’habitatge  del  municipi.  I  per  tant,  s’ha  seguit  un  treball  conjunt,  on  es  va  informant  de                 
manera  constant  i  en  els  moments  clau  de  les  preses  de  decisions  als  responsables  tècnics                
i   polítics   perquè   definir   les   directrius   del   projecte.   
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Tècnics   redactors   
● Yabel   Pérez.     Coordinació   d’Impuls   de   projectes   a   Sostre   Cívic.   

- Tasca :   Persona   directora   dels   treballs   i   coordinació   de   l’equip.   
- Perfil :  Arquitecte  coordinador  de  projecte  d’habitatge  i  responsable  de           

l’acompanyament  de  grups  en  les  etapes  inicials  del  projecte  així  com  la              
realització  dels  estudis  previs  i  impuls  dels  nous  projectes  en  sòl  públic  i               
privat.  En  els  darrers  anys  ha  coordinat  els  estudis  previs  de  Sils,  Lleida,               
Palamós,   Olesa,   St.   feliu   de   Llobregat,   St.   Andreu   i   Trinitat   (BCN).   
Sostre  Cívic  és  una  entitat  amb  1.000  socis  i  sòcies  arreu  del  territori,  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.  En  l’actualitat  la  cooperativa  té  16              
projectes  arreu  del  territori  català:  quatre  a  Barcelona  (Princesa  49,  La             
Balma,  Cirerers,  Can70),  Sant  Cugat  del  Vallès  (Clau  Mestra),  Cardedeu  (Cal             
Paler  Nou),  Sant  Feliu  de  Guíxols  (Walden  XXI)  Martorell  (Projecte  Mur),             
Argelaguer  (El  Turrós),  Calonge,  Sant  Joan  de  Vilatorrada,  Palafrugell,          
Terrassa,  Manresa,  Valls  i  Palamós  en  fase  de  convivència  o  promoció  i  una               
vintena  de  grups  organitzats  que  participen  a  la  cooperativa  per  impulsar             
nous  projectes.   Sostre  Cívic  és  una   cooperativa  sense  ànim  de  lucre  i  que               
està   homologada   per   la   Generalitat   de   Catalunya   com   a   promotora   social.     

  

● Gestió  Integral   és  una  empresa  consultora,  en  forma  de  cooperativa  de  treball              
dedicada  a  aportar  solucions  especialitzades  per  a  la  millora  empresarial  en  els              
àmbits  d’estratègia,  activitat  comercial  i  l’economia  i  fiscalitat  de  l’empresa,  sempre  a              
partir   d’una   visió   global   de   les   organitzacions   i   dels   seus   mercats   i   activitats.   
Professional .   Òscar  López.  Assessor  econòmic  i  financer.  Llicenciat  en           
Administració  i  Direcció  d’Empreses  (UPF,  1998),  màster  en  Tributació  i            
Assessorament   Fiscal   i   màster   en   Direcció   Econòmica   i   Financera   de   l’Empresa.   

- Tasca :   Redacció   del   Pla   econòmic   i   financer   del   projecte.   
- Perfil :   Des  de  l’any  1998  desenvolupa  l’activitat  professional  a  Grup  Integral             

en  l’àmbit  de  l’assessorament  empresarial  des  de  la  vessant  econòmica  i             
financera  en  l’elaboració  d’estudis  econòmics  i  plans  de  viabilitat,  la  gestió             
fiscal  i  comptable  entre  d’altres  per  a  diverses  empreses,  cooperatives  i             
fundacions.  Forma  part  del  col·legi  d’Economistes  de  Catalunya  i  col·laboro            
en   docència   i   formació   en   diferents   cursos   de   comptabilitat   i   finances.   
Amb   Sostre   Cívic   ha   realitzat   els   estudis   previs   dels   17   projectes   en   marxa.   
  

● Laboqueria  SCCL.   És  una  cooperativa  d’arquitectes  situada  al  Raval  de  Barcelona             
des  del  2010.  Està  implicada  en  el  teixit  associatiu  del  Barri  i  forma  part  de  la  Xarxa                   
d’Economia  Solidària.  Treballen  en  processos  creatius  i  constructius,  apostant  per            
estratègies  d’eficiència  energètica  i  per  l’empoderament  del  usuari.  Col·laboren  amb            
serveis   locals,   on   l’economia   reverteixi   en   el   territori.   
Desenvolupen  projectes  de  cooperatives  en  cessió  d’ús,  habitatges  unifamiliars  i            
plurifamiliars  de  nova  creació  o  rehabilitació.  Estudien  els  models  alternatius  i  el  seu               
encaix  en  la  situació  de  l’accés  a  l’habitatge.  La  preocupació  per  l’entorn  i  el  medi                 
ambient  fa  que  apostin  per  estratègies  de  disseny  que  redueixin  l’impacte  ambiental              
dels   edificis .   
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1.4   Valoració   inicial   d’altres   solars   municipal   
  

L’Ajuntament  disposa  d’altres  solars  en  propietat  (segons  s’informa  en  les  reunions  de              
treball  del  present  estudi  amb  els  responsables  polítics  i  tècnics  del  consistori),  i  es  realitza                 
una   breu   valoració   inicial   d’aquestes   altres   oportunitats.   

  
Finca   1   
  

Finca  situada  entre  carrer  Lledoner,  Joan  Corominas  i  Ripollès.  Ubicació  singular  amb              
proximitat  i  vistes  al  riu  Orientació  dels  edificis  Est-Oest,  on  hi  ha  dos  edificis  que  estan                  
encarats  al  Riu  Congost  al  igual  que  hi  a  un  edifici  alineat  al  carrer  Ripollès.  Edificis  allargats                   
amb  una  llum  de  14m,  amb  la  possibilitats  de  realitzar  habitatges  passants  amb  passera  per                 
a   realitzar   el   accés   dels   veïns   i   veïnes   com   espai   comunitari.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Valoració   
  

Promoció  de  cooperativa  de  cessió  d’ús  sobredimensionat  (114  habitatges).  Moltes  unitats             
de  convivència  per  desenvolupar  en  una  sola  promoció,  el  que  significa  que  la  gestió  de                 
grup   seria   molt   complicada   i   podria   haver-hi   un   procés   molt   llarg   de   formació   de   grup.   
Buscar  la  possibilitat  de  dividir  en  3  solars  per  desenvolupar  diferents  promocions              
(edificacions).   Una   mitjana   de   38   habitatges   per   a   cada   promoció.     
O  bé  fer  el  plantejament  d’un  projecte  en  dues  fases,  però  ja  amb  alguna  experiència  d’èxit                  
a   la   ciutat   que   animi   a   la   participació.   
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Finca   2   
  

Finca  encarada  al  carrer  Ripollès.  Orientació  del  edifici  Est-Oest,  amb  una  mitgera  amb               
l’edifici  contigu  de  la  finca  1.  Edificis  allargats  amb  una  llum  de  14m,  amb  la  possibilitats  de                   
realitzar  habitatges  passants  amb  passera  per  a  realitzar  el  accés  dels  veïns  com  espai                
comunitari.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Valoració   
  

Promoció  de  cooperativa  de  cessió  d’ús  de  dimensió  en  el  límit  inferior  de  la  dimensió                 
necessària   (22   habitatges).   Una   dimensió   òptima   comptaria   amb   alguns   habitatges   més.   
L’ocupació  de  l’edifici  en  planta  permet  alliberar  part  del  solar  per  tenir  un  espai  de                 
comunitat  exterior  en  planta  baixa  del  que  puguin  gaudir  els  veïns  i  veïnes  i  tenir  una                  
connexió   més   directa   amb   l’entorn.   
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Finca   5   
  

Finca  encarada  al  carrer  Ripollès.  Orientació  d’un  edifici  Est-Oest,  l’altre  edifici  contigu  està               
orientat   a   Nord-Sud.     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Valoració   
  

La  geometria  en  L  tal  i  com  es  disposen  els  dos  edificis  unificats  en  PB  dificulta  la  interacció                    
dels  usuaris  amb  la  utilització  dels  espais  comunitaris,  i  obligarà  a  disposar  de  diferents                
accessos,   dificultant   els   espais   de   trobada   
Promoció  de  cooperativa  de  cessió  d’ús  segurament  sobredimensionat  (57  habitatges),  o             
per  la  franja  alta  de  la  dimensió  en  cas  que  hagi  de  ser  el  projecte  pioner.  En  cas  que  ja  hi                       
hagi  alguna  altra  promoció,  es  considera  que  és  una  dimensió  assumible  per  una               
cooperativa   amb   experiència.   
Com  a  alternativa,  es  podria  buscar  la  possibilitat  de  dividir  en  dues  promocions  de  28  o  29                   
habitatges  per  facilitar  la  gestió  de  les  futures  promocions.  En  aquest  cas,  caldria  resoldre  la                 
macla   dels   dos   volums   i   possibilitats   d’usos   compartits   pels   dos   projectes.   
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Finca   11   
  

Finca  situada  al  carrer  Ripollès.  Orientació  del  edifici  Est-Oest  amb  una  mitgera  amb  l’edifici                
contigu.  Edifici  allargat  amb  una  llum  de  14m,  amb  la  possibilitats  de  realitzar  habitatges                
passants   amb   passera   per   a   realitzar   el   accés   dels   veïns   i   veïnes   com   espai   comunitari.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Valoració   
  

Promoció  de  cooperativa  de  cessió  d’ús,  dimensió  correcta  (29  habitatges)  facilitant  la              
gestió   del   grup   i   alhora   permetent   l’assequibilitat   econòmica.     
La  ocupació  de  l'edificació  en  planta  és  màxima  i  dificulta  tenir  l'opció  d’alliberar  part  del                 
solar  per  tenir  un  espai  de  comunitat  exterior  en  planta  baixa  del  que  puguin  gaudir  els  veïns                   
i   veïnes   i   tenir   una   connexió   més   directa   amb   l’entorn.   
Geometria   compacta   que   permet   unificar   espais   comunitaris   i   reforçar   la   col·lectivitat   
  

Conclusions   
  

Es  valora  que  la  finca  que  compleix  amb  les  millors  condicions  (geometria,  dimensió  del                
projecte,   facilitat   de   gestió   de   grup,   etc.)   és   la   finca   nº11.   
Es  considera  que  per  una  primera  promoció  a  la  ciutat,  que  seria  el  projecte  pioner  en                  
l’entorn  proper,  ha  de  disposar  d’unes  dimensions  de  fàcil  gestió,  que  es  calcula  en  una                 
trentena  d’habitatges  aproximadament.  Alhora  es  valora  positivament  disposar  d’una           
geometria   d’edifici   que   permeti   unificar   els   espais   comunitaris   i   d’accessos.   
Com  a  proposta  general,  es  planteja  una  tipologia  d’habitatges  d’aproximadament  70m 2 ,             
que  permeti  tenir  flexibilitat  de  tipologies,  algunes  més  petites  (40m 2)  i  altres  més  grans                
(80m 2)    per   promoure   la   diversitat   de   les   unitats   i   la   riquesa   del   projecte.   

  

   

  
10   

Número   habitatges   Alçada   reguladora   Superfície   parcel·la   

29   PB+3PP   2.842,00   m 2   



Estudi   de   viabilitat   de   cooperatives   en   cessió   d’ús   en   solar   municipal     
  

2.   HABITATGE   COOPERATIU   EN   CESSIÓ   D’ÚS   
  

2.1   El   model   
  

L’ habitatge  cooperatiu  en  règim  de  cessió  d’ús  constitueix  un  model  alternatiu  d’accés  i               
tinença  d’habitatge.  El  model  es  basa  en  la  propietat  col·lectiva  del  immoble  per  part  de  la                  
Cooperativa  i  el  pagament  del  dret  d’ús  per  part  de  les  usuàries  (socis  i  sòcies  de  la                   
Cooperativa).   Es   tracta   d’un   model   a   mig   camí   entre   la   propietat   i   el   lloguer.     
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.   
  

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,  que  en  són  també  propietàries,  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 .   

  
  
  
  

CESSIÓ   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.   
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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  projectes  en  què  la  propietat  del  sòl  o  l’edifici  no  és  de  la  cooperativa,  el  període  de  la                     
cessió  d’ús  pot  estar  limitat.  En  cas  dels  solars  públics  cedits  amb  dret  de  superfície  el                  
període   és   generalment   de   75   anys.   

  
2.2   Principis   
  

La  sectorial  d’habitatge  cooperatiu  i  transformador  de  la  Xarxa  d’Economia  Solidària  (XES)              
agrupa  diferents  projectes  i  entitats  que  promouen  el  model  cooperatiu  en  cessió  d’ús  amb                
l’impuls  del  mercat  social  compartint  principis  i  valors.  Des  de  la  sectorial  d’habitatge  de  la                 
XES  s’han  definit  uns  principis  definitoris  del  model,  que  es  recullen  amb  un  seguit  de                 
requisits  bàsics  i  indispensables  perquè  qualsevol  projecte  se’l  reconeixi  com  a  habitatge              
cooperatiu  en  règim  de  cessió  d’ús.  Alhora  es  plantegen  un  seguit  de  criteris  recomanables                
i,  per  tant,  d'aplicació  opcional  per  les  cooperatives,  segons  cada  cas.  Aquests  seguit  de                
criteris   s’agrupen   en   5   grans   blocs.   
  

NO   LUCRE   I   PROPIETAT   COL·LECTIVA   
La  propietat  col·lectiva  es  manté  al  llarg  del  temps,  amb  durada  indefinida  i  sense  ànim  de                  
lucre.  El  finançament  del  projecte  és  col·lectiu,  es  limita  el  capital  social  retornable  respecte                
el   total   de   la   inversió,   i   no   hi   ha   recuperació   de   la   quota   d’ús   per   garantir-ne   l’assequibilitat.   

  
Bàsiques   

● Es   manté   la   propietat   col·lectiva   al   llarg   del   temps,   de   durada   indefinida.   
● Cooperatives   sense   ànim   de   lucre.   
● No   hi   ha   recuperació   de   la   quota   d’ús.   
● Limitar   el   capital   social   retornable   respecte   el   total   de   la   inversió.   
● Finançament   col·lectiu.   

Recomanable   
● No   heretabilitat   del   dret   d’ús,   exceptuant   situacions   de   convivència   prèvia.   
● Es   promou   un   ús   social   dels   locals   i   no   se’n   permet   especulació.   
● Es  fomenta  que  les  sòcies  donin  ús  social  a  altres  immobles  que  puguin  tenir,                

i   no   se’n   permet   l’especulació.   
● Evitar   elements   d’individualització   (no   divisió   horitzontal...)   
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AUTOGESTIÓ   I   COMUNITAT   
Les  futures  sòcies  habitants  col·lectivament  lideren  i  es  responsabilitzen  del  projecte,  posant              
esforços  en  l’apoderament,  formació  i  presa  de  decisions  durant  tot  el  procés.  La  intenció                
és  viure  de  manera  més  comunitària,  mitjançant  el  suport  mutu,  la  solidaritat  i  la  relació  amb                  
l’entorn  posant  les  persones  i  les  seves  necessitats  al  centre  amb  la  possibilitat  de  compartir                 
espais   i   serveis.   

  
Bàsiques   

● Totes   les   persones   habitants   són   sòcies.   
● Responsabilitat  i  projecte  liderat  per  les  persones  sòcies  habitants,  de  forma             

voluntària.   
● Esforç   en   l’apoderament   i   formació   de   les   sòcies.   
● Intenció   de   vida   comunitària,   mínim   de   suport   mutu.   
● Transparència   cap   a   l’entorn.   

Recomanable   
● Incorporació   d’espais   comunitaris   i   altres   recursos   compartits.   

  
HABITATGE   ASSEQUIBLE   I   INCLUSIU   
El  traspàs  de  l’ús  de  l’habitatge  es  fa  a  través  de  la  cooperativa,  amb  criteris  d’accés                  
transparents.  L’aportació  inicial  es  limita  per  facilitar  l’accés  al  projecte  al  llarg  del  temps.                
L’autopromoció  permet  reduir  els  costos  de  producció  dels  habitatges  i  els  espais  comuns  i                
el   disseny   participatiu   que   doni   resposta   a   les   necessitats.   
  

Bàsiques   
● Traspàs   de   l’ús   de   l’habitatge   a   través   de   la   cooperativa.   
● Criteris   d’accés   transparents.   
● Es   manté   l’assequibilitat   al   llarg   del   temps.   
● Limitar   l’aportació   inicial   per   facilitar   l’accessibilitat.  

Recomanable   
● Inclusiu   i   divers   (gènere,   diversitat   funcional,   orígens,   tipologies   d’UEC’s…).   
● Mecanismes   de   suport   mutu   en   l’àmbit   econòmic   (despesa   inicial,   quotes...).     

  
CREIXEMENT   I   REPLICABILITAT   
Compartim  els  coneixements  amb  el  sector  i  l’entorn  i  elaborem  accions  per  fomentar  i                
difondre  el  model  entre  les  persones  interessades  i  les  administracions  públiques.  També  es               
plantegen   mecanismes   de   fons   comuns   per   replicar   el   model   en   un   futur.   

  
Bàsiques   

● Es   comparteixen   els   coneixements   amb   el   sector   i   a   l’entorn.   
● Accions   per   fomentar   i   difondre   el   model.   

Recomanable   
● Fons  col·lectiu  per  fomentar  el  model  i  nous  projectes  (o  a  nivell              

d’entitat/projecte   o   a   nivell   de   sectorial).   
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CORRESPONSABILITAT   AMB   L’ENTORN   I   DRET   A   L’HABITATGE   
Treballem  en  la  lluita  pel  dret  a  l’habitatge,  amb  intencionalitat  de  coresponsabilitat  amb               
l’entorn  i  vinculació  al  territori  i  apostem  per  la  sostenibilitat  mediambiental,  l’eficiència              
energètica  i  la  reducció  dels  consums.  Mitjançant  la   intercooperació   i  la  col·laboració  amb               
altres  entitats,  projectes  i  iniciatives  existents  fomentem  el  mercat  social  i  l’economia              
solidària   (ESS).   
  

Bàsiques   
● Ser   membres   de   la   Xarxa   d’Economia   Solidària.   
● Intencionalitat   de   corresponsabilitat   amb   l’entorn   i   vinculació   al   territori   
● Implicació   en   la   lluita   pel   dret   a   l’habitatge.   

Recomanable   
● Fer   Balanç   social   de   la   XES.   
● Intercooperació   i   fomentar   el   mercat   social.   
● Aposta   per   la   sostenibilitat   mediambiental.   

  
  

2.3   Experiències   i   agents   existents   a   Catalunya   
  

El  model  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  neix  a  Catalunya  de  la  mà  de  Sostre  Cívic,                  
sent  la  primera  entitat  organitzada  que  promou  de  manera  activa  el  model.  Es  funda  el  2004                  
en  forma  d’associació  i  posteriorment  el  2010  passa  a  la  forma  de  cooperativa  d’habitatge  i                 
usuàries.   
El  primer  projecte  d’habitatge  cooperatiu  en  règim  de  cessió  d’ús  a  Catalunya  no  neix  fins  el                  
2007,  en  un  entorn  rural  i  d’impuls  privat,  quan  un  grup  de  persones  decideixen  marxar  de  la                   
ciutat   per   crear   un   projecte   de   vida   basat   en   un   nou   model   de   tinença   més   just   i   accessible.   
  

font   imatge:   Pam   a   Pam.   

El  2014,  l’Ajuntament  de  Barcelona  duu  a  terme  dues  proves  pilot  a  la  ciutat  per  fer  projecte                   
d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  que  serveixi  com  a  referent,  així  com  potenciar  la                
col·laboració   entre   l’administració   i   les   cooperatives.   
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CAL   CASES   (Cal   Cases,   SCCL)   
  

Localització   Santa   Maria   d’Oló,   
Barcelona   

 

Tinença   privada   

Inici   
convivència   2007   

Número   Unitats   
de   Convivència  12   UECs:   30+1   persona   

Superfície   
construïda   1.101   m 2   

Pressupost  -   

Web   https://calcases.info/   

https://sostrecivic.coop/intercooperacio/
https://calcases.info/
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En  el  cas  de   Princesa49 ,  es  tracta  d’un  edifici  públic  el  qual  es  va  cedir  a  Sostre  Cívic  a                     
canvi  de  fer  la  rehabilitació  energètica  i  accessible  de  l’edifici.  En  el  cas  de   La  Borda ,  és                   
una  obra  nova  en  un  solar  municipal,  fruit  de  la  reivindicació  veïnal  pel  recinte  de  Can  Batlló                   
ser   un   espai   pel   barri.   
  

  

font   imatge:   La   Borda   Cooperativa.   
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PRINCESA49    (Sostre   Cívic,   SCCL)   
  

Localització   Carrer   Princesa   49,   
Barcelona   

  

Tinença   solar   municipal,   dret   de   
superfície   públic   a   75   anys   

Inici   
convivència   2018   

Número  Unitats    
de   Convivència  6   UECs:   9   persones   

Tipus   d’obra   rehabilitació   

Superfície   
construïda   573   m 2   

Pressupost  375.695,84   €   

Web   https://sostrecivic.coop/proje 
ctes/princesa49/   

  

LA   BORDA   (Habitatges   La   Borda,   SCCL)   
  

Localització   Carrer  Constitució  87,     
Barcelona   

 

Tinença   solar  municipal,  dret  de      
superfície   públic   a   75   anys   

Inici   
convivència   2018   

Número  Unitats    
de   Convivència  27   UECs:   55   persones   

Tipus   d’obra   obra   nova   
Superfície   
construïda   3.267   m 2   

Pressupost  3,2M   

Web   http://www.laborda.coop/   

https://sostrecivic.coop/projectes/princesa49/
https://sostrecivic.coop/projectes/princesa49/
http://www.laborda.coop/
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El  2016,  l’Ajuntament  de  Barcelona  decideix  impulsar  un  concurs  per  fer  projectes              
d'habitatge   cooperatiu   en   règim   de   cessió   d’ús   en   7   solars   municipals   de   la   ciutat.   
  

Sostre  cívic  aposta  per  presentar-se  per  desenvolupar  un  projecte  al  barri  del  Poblenou  amb                
un  grup  impulsor  de  persones  sòcies  de  la  cooperativa,  l’equip  d’arquitectes  de  la               
cooperativa  Lacol  i  La  Boqueria,  i  molts  d’altres  col·laboradors,  qui  elaboren  la  proposta  que                
va   resultar   guanyadora.   
  

La  Balma  és  el  primer  projecte  que  inicia  convivència  d’entre  tots  els  adjudicats  amb  un                 
habitatge   social   cedit   a   col·lectius   en   risc   d’exclusió   social.   
  
  

  
  

El  projecte  de   La  Diversa  és  l'adjudicataria  d’una  convocatòria  impulsada  per  La  Dinamo,               
que  es  dedica  a  fomentar  la  implantació  del  model  d’habitatge  en  cessió  d’ús,  per  a  la                  
cessió  d’un  edifici  propietat  de  la  fundació,  en  el  marc  del  Programa  d’habitatge  cooperatiu                
Popular   en   règim   d’ús.   
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LA   BALMA    (Sostre   Cívic,   SCCL)   
  

Localització   Carrer  Espronceda  135,     
Barcelona   

 

Titularitat   solar  municipal,  dret  de      
superfície   a   75   anys   

Inici   
convivència   2021   

Número  Unitats    
de   Convivència  20   UECs:   38   persones   

Tipus   d’obra   obra   nova   
Superfície   
construïda   2.349   m 2   

Pressupost  3,5M   

Web   http://sostrecivic.coop/projec 
tes/la-balma   

http://sostrecivic.coop/projectes/la-balma
http://sostrecivic.coop/projectes/la-balma
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font   imatge:   La   Diversa.   
  

Una  via  d’adquisició,  és  mitjançant  el   dret  de  tanteig  vigent  des  de  l’aprovació  del  Decret                 
Llei  1/2015  de  mesures  extraordinàries  i  urgents  per  a  la  mobilització  dels  habitatges               
provinents  de  processos  d’execució  hipotecària.  Amb  l’aprovació  d’aquest  decret  es  dóna             
preferència  a  la  Generalitat,  ajuntaments  i  promotors  socials  com  Sostre  Cívic  per  la  compra                
d’aquests   habitatges.   
  

L’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  va  impulsar  un  acord  amb  l’Institut  Català  de               
Finances  (ICF)  per  finançar  les  operacions  d’adquisició  via  tanteig  des  de  l’ICF.  A  més  a                 
més,  en  el  cas  del  projecte  de   Palafrugell ,  s’ha  realitzat  un  conveni  de  col·laboració  amb                 
l’Ajuntament  per  a  l’atorgament  d’una  subvenció  pel  projecte.  El  projecte  de   Martorell   va  ser                
el   pioner   d’aquesta   nova   línia   d’adquisició   i   impuls   de   projectes.   
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LA   DIVERSA   
  

Localització   Carretera  de  la  Bordeta      
58-60,   Barcelona   

 

Tinença   privada   

Inici   
convivència   2018   

Número  Unitats    
de   Convivència  10   UECs:   20   persones   

Tipus   d’obra   Rehabilitació   
Superfície   
construïda   1.820   m 2   

Pressupost  5M   

Web   https://ladinamofundacio.org 
/project/la-diversa/   

  

MUR   -   MARTORELL    (Sostre   Cívic,   SCCL)   
  

Localització   Carrer  Sant  Antoni  4,      
Martorell  

 

Tinença   propietat   temporal   

Inici   
convivència   2020   

Número  Unitats    
de   Convivència  14   UECs   

Tipus   d’obra   Edifici  existent,  obra  nova      
de   2008   

Superfície   
construïda   996,28   m 2   

Pressupost  1,5M   

Web   https://sostrecivic.coop/proje 
ctes/martorell/   

https://ladinamofundacio.org/project/la-diversa/
https://ladinamofundacio.org/project/la-diversa/
https://sostrecivic.coop/projectes/martorell/
https://sostrecivic.coop/projectes/martorell/


Estudi   de   viabilitat   de   cooperatives   en   cessió   d’ús   en   solar   municipal     
  

  

  
  

Per  més  informació  dels  diferents  projectes  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  a              
Catalunya  i  fer-ne  un  seguiment  es  pot  visitar  l’ observatori  Llargavista ,  un  projecte  impulsat               
per  Sostre  Cívic,  amb  la  col·laboració  del  Risell  i  iLabSo,  i  la  participació  de  la  sectorial                  
d'habitatge   de   la   Xarxa   d'Economia   Solidària   (XES).   
  

El  sector  de  l’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  està  format  per  diferents  entitats  arreu  del                 
territori   que   juguen   rols   diferents.   

- Ens  trobem  cooperatives  singulars  i  cooperatives  amb  organització  per  projectes           
formades   per    persones   usuàries   o   expectants   d’habitatge .     

- Hi  ha  entitats  d’ impuls  i  difusió  del  model ,  formades  per  persones  jurídiques  sense               
afany   de   lucre   o   també   cooperatives   d’habitatge   amb   aquesta   funció.   

- Entitats  gestores  que  acompanyen  els  projectes  en  l’etapa  de  promoció.  Algunes             
cooperatives   i   entitats   d’impuls   també   es   dediquen   a   la   gestió   de   les   promocions.   

- En  darrer  lloc,   equips  de  professionals  de  l’arquitectura  i  d’altres  especialitats             
tècniques   que   acompanyen   els   projectes   prestant   els   seus   serveis.   

  
Les   diferents   entitats   s’organitzen   a   través   de   dos   espais   de   xarxa   i   coordinació   del   sector:   

- La  Sectorial  d’habitatge  en  cessió  d’ús  de  la  Xarxa  d’Economia  Solidària.  La   XES               
és  una  associació  que  aglutina  més  de  400  entitats  catalanes  que  treballen  per   un                
sistema  econòmic  respectuós  amb  les  persones,  el  medi  ambient  i  els  territoris  que               
funciona  sota  criteris  democràtics,  d’horitzontalitat,  transparència,  equitat  i          
participació ,   i   és   l’entitat   de   referència   de   l’Economia   Social   i   Sòlidària   (ESS)   al   país.   
Dins  de  la  XES  s’articula  una  sectorial  per  organitzar  el  sector  de  l'habitatge               
cooperatiu   en   cessió   d’ús   ( enllaç )   
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PALAFRUGELL   (Sostre   Cívic,   SCCL)   
  

Localització   Carrer  Ponent  18,     
Palafrugell   

 

Titularitat   propietat   temporal   

Inici   
convivència   2020   

Número  Unitats    
de   Convivència  6   UECs   

Tipus   d’obra   Edifici  existent,  obra  nova      
de   2008   

Superfície   
construïda   434,50   m 2   

Pressupost  470.750,   00   €   

Web   https://sostrecivic.coop/proje 
ctes/martorell/   

https://llargavista.coop/
https://xes.cat/
https://xes.cat/comissions/habitatge/
https://sostrecivic.coop/projectes/martorell/
https://sostrecivic.coop/projectes/martorell/
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- La   Federació  de  Cooperatives  d’Habitatge  de  Catalunya  ( enllaç ).  És  l’espai  de             
representació  de  les  cooperatives  d’habitatge  al  país  d’acord  amb  la  Llei  de              
cooperatives.  Tradicionalment  ha  estat  un  espai  participat  per  cooperatives           
d’habitatge  amb  el  model  de  promoció  (on  la  cooperativa  d’habitatge  gestiona  la             
promoció  dels  habitatges  i  després  es  divideix  horitzontalment  la  finca  i  es  traspassa               
la  tinença  dels  habitatges  a  cada  persona).  Recentment  diverses  cooperatives            
d’habitatge  en  la  federació  han  fet  una  aposta  clara  pel  model  de  cessió  d’ús  (on  la                  
cooperativa  reté  la  tinença  dels  habitatges  a  llarg  termini)  i  s’ha  organitzat  la  Secció                
de  cessió  d’ús  dins  de  la  Federació,  formada  per  Casa  alternativa,  Geeni,  Llar  jove  i                 
Sostre   Cívic.   

  
2.4   Interès   social   del   model   
  

És  un  model  d’accés  a  l’habitatge  no  especulatiu,  sense  ànim  de  lucre  i  en  pro  de  l’interès                   
general,  que  és  més  just  que  l’actual  model  de  mercat.  És  un   model  transformador  que  es                  
fonamenta  en  una  forma  de  convivència  més  solidària,  d’acord  amb  els  valors  de  l’economia                
social   i   solidària:    la   igualtat,    l’equitat,   la   democràcia   i    l’autoorganització.     
  

Potenciar  aquest  model  té  un  efecte  multiplicador  també  en  el  patrimoni  privat  generant               
impacte  en  el  desenvolupament  de  la  ciutat  i  el  territori,  com  s’ha  vist  en  precedents  en                  
altres   països   (Dinamarca,   Alemanya,   Uruguay,   etc).     
  

L’habitatge  cooperatiu  en  règim  de  cessió  d’ús  és  l’aposta  per  un  projecte  transformador               
que   reivindica   la   permanència   dels   valors   i   compromisos   cooperatius.   
  

Habitatge   assequible   
En  general,  l’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  té  l’objectiu  de  generar  un  habitatge  a  un                 
preu  inferior  al  del  mercat.  Això  s’aconsegueix  amb  la  reducció  d’una  sèrie  de  costos,  el                 
més  important  dels  quals  és  aquell  vinculat  a  l’autopromoció,  ja  que  s’estalvien  els  beneficis                
per  a  la  promotora.  També  és  possible  reduir  els  costos  de  la  construcció  a  partir  del                  
plantejament  d’habitatges  perfectibles  o  de  l’autoconstrucció,  així  com  a  partir  de  l’obtenció              
de  la  cessió  de  sòls  públics  que  en  ciutats  com  Barcelona  pot  significar  un  50%  del  preu                   
d’un   habitatge   del   mercat   lliure.     
  

Habitatge   no   especulatiu   
L’habitatge,  en  el  sistema  econòmic  actual,  pot  ser  utilitzat  com  a  bé  d’inversió,  ja  que,                 
excepte  en  situacions  de  crisi,  el  seu  preu  acostuma  a  augmentar  amb  el  pas  del  temps.                  
Això   fa,   que   el   seu   veritable   objecte   com   a   dret   bàsic   pugui   passar   a   un   segon   pla.     
  

El  cooperativisme  en  cessió  d’ús  proposa  una  nova  manera  d’entendre  l’habitatge,             
potenciant-ne  el  dret  d’ús  i  evitant  l’especulació.  Els  projectes  existents  a  Catalunya  han               
decidit  que  la  transmissió  del  dret  d’ús,  en  el  cas  que  una  unitat  de  convivència  vulgui                  
abandonar  l’habitatge,  estigui  regulada  per  la  pròpia  cooperativa,  de  manera  que  no  es               
podrà  obtenir  un  preu  de  mercat,  sinó  aquell  vinculat  a  la  recuperació  de  la  inversió  inicial  i  a                    
les   millores   pactades   introduïdes   a   l’habitatge.     
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Suport   mutu,   cohabitatge   i   vida   comunitària   
La  propietat  col·lectiva  de  l’edifici  permet  transformar  la  concepció  de  l’espai  domèstic              
quotidià,  generant  maneres  de  viure  més  comunitàries  poc  habituals  en  els  actuals  edificis               
plurifamiliars  dels  municipis  catalans,  on  cada  unitat  de  convivència  viu  en  el  seu  espai                
privat.  La  definició  d’aquests  espais  pot  variar  entre  espais  privats  mínims,  on  la  vida  es                 
desenvolupa  principalment  de  forma  comunitària,  o  models  on  els  espais  compartits             
únicament  es  destinen  a  alguns  usos  concrets,  i  la  vida  es  desenvolupa  principalment  en                
cada   habitatge.     
  

La  possibilitat  de  compartir  espais,  el  que  s’ha  anomenat  cohabitatge,  pot  ajudar  a  la                
convivència,  a  adaptar-se  als  canvis  en  l’estructura  familiar,  a  reduir  costos  econòmics  i               
sobretot  permet  gaudir  d’espais  que  normalment  no  tindríem  en  habitatges  privats,  com  per               
exemple  una  sala  polivalent,  un  taller,  una  biblioteca,  habitacions  per  a  convidats,  etc.               
Alhora,   viure  en  comunitat  pot  permetre  establir  relacions  de  suport  mutu,  per              
exemple  compartint  algunes  de  les  tasques  reproductives ,  com  cuinar,  la  criança  dels              
infants  o  la  compra.  Aquest  fet,  entre  altres  aspectes  positius,  pot  promoure  que  les  tasques                 
es   reparteixin   igualitàriament   i   per   tant   trencar   els   rols   de   gènere   tradicionals.     
  

Autogestió,   co-responsabilitat   i   apoderament   
Una  de  les  principals  característiques  de  les  cooperatives  d’habitatge  és  que  permeten              
l’autopromoció,  en  un  procés  on  participen  totes  les  persones  sòcies  que  viuran  al  projecte                
d’habitatge  cooperatiu.  Una  de  les  parts  que  es  potencia  és  el  disseny  arquitectònic               
participatiu  orientat  a  la  comunitat  per  tal  d’afavorir  la  comunicació  i  l’ajuda  mútua  amb  la                 
definició  d’uns  espais  compartits  que  permeten  el  desenvolupament  de  la  comunitat  i  el               
suport   mutu.   Aquestes   zones   comunes   complementen   i   qualifiquen   l’habitatge   privat.   
  

Aquesta  implicació  en   el  procés  de  creació  del  projecte  d’habitatge  cooperatiu  fomenta              
la  corresponsabilitat  entre  totes  les  persones  sòcies,  diferenciant-se  de  models  com             
el  lloguer  (públic  o  privat)  on  normalment  la  persona  llogatera  només  assumeix  el  cost  del                 
lloguer  però  no  es  responsabilitza  del  manteniment,  la  gestió  i  les  relacions  amb  la  resta  de                  
la  comunitat,  entre  d’altres.  A  més,  la  possibilitat  d’autoproveïr-se  col·lectivament            
d’habitatge,  implica  un  procés  d’apoderament,  ja  que  en  lloc  de  satisfer  la  necessitat               
d’habitatge  de  forma  individual  a  través  d’un  intercanvi  econòmic,  la  cooperativa  permet  de               
forma   col·lectiva   accedir   a   un   habitatge   en   millors   condicions.     
  

En  el  cas  de  les  cooperatives  per  fases,  algunes  de  les  tasques  de  promoció  de  la                  
cooperativa  es  poden  realitzar  conjuntament  entre  diferents  projectes  d’edificis  cooperatius,            
facilitant   el   suport   mutu   entre   diferents   projectes.   
  

Arrelament   territorial   
Diferents  característiques  de  les  cooperatives  en  cessió  d’ús  fomenten  l’arrelament  de  les              
persones  i  el  projecte  al  lloc  on  es  troben.  Per  una  banda  l’estabilitat  de  l’habitatge  permet                  
que  les  persones  residents  del  projecte  d’habitatge  cooperatiu  s’impliquin  i  es  relacionin  en               
projectes  i  espais  del  barri  o  poble  a  llarg  termini  i  per  altra  banda  la  possibilitat  de  tenir                    
espais  comunitaris  oberts  al  barri,  pot  afavorir  les  relacions  entre  veïnat  i  l’enfortiment  de  la                 
xarxa   comunitària.   
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Per  últim,  el  projecte  d’una  cooperativa  d’habitatge  el  pot  engegar  un  grup  de  persones  que                 
ja   visquin   al   barri   o   hi   tinguin   algun   vincle,   facilitant-ne   la   permanència   en   el   lloc.     
  

Sostenibilitat,   petjada   ecològica   i   eficiència   energètica   
El  fet  que  les  persones  que  viuran  a  l’edifici   formin  part  del  procés  de  disseny   permet  que                   
es  prioritzin,  s’ajustin  i  es  posin  en  valor  aspectes  que  en  una  promoció  privada  són                 
difícils  de  preveure ,  per  que  no  es  disposa  de  l’usuari  directament  i  en  tot  aquest  no  pot                   
prendre  decisions.  Aquest  és  el  cas  de  moltes  decisions  que  permeten  una  millora  de  la                 
sostenibilitat  i  l’eficiència  energètica,  i  per  tant  un  confort  i  estalvi  futurs,  per  exemple,  les                 
sòcies  usuàries  tendeixen  a  invertir  en  elements  constructius  que  redueixin  el  consum              
energètic  i  la  petjada  ecològica  dels  materials,  i  en  canvi,  tendeixen  a  estalviar  en  els                 
acabats.     
  

A  més,  la  possibilitat  de  compartir  espais  i  les  instal·lacions,  que  solen  ser  centralitzades,                
redunda  en  una  reducció  de  consum  i  una  major  eficiència  energètica.  Per  altre  banda,  de                 
manera  col·lectiva  es  poden  implementar  sistemes  que  individualment  no  es  podrien             
assumir   com   el   reciclatge   de   l’aigua   o   la   instal·lació   de   plaques   fotovoltaiques,   entre   d’altres.     
  

Mercat   social   
Les  cooperatives  en  cessió  d’ús  formen  part  del  mercat  social  ja  que  permeten  satisfer  una                 
necessitat,  accedir  a  un  habitatge,  basant-se  en  els  principis  de  l’economia  social  i  solidària.                
A  més,  també  poden  fomentar  el  mercat  social,  potenciant  els  intercanvis  i  fluxos  econòmics                
entre  organitzacions  i  persones  consumidores  de  l’ESS.  Per  exemple,  proveïnt-se            
d’aliments  a  través  d’un  grup  de  consum,  contractant  cooperatives  de  l’ESS  pels              
subministraments  (telecomunicacions,  electricitat)  o  per  aquelles  tasques  que  vulguin           
externalitzar  (arquitectura,  facilitació  de  grup,  economia,  finançament,  etc.)  i  fins  i  tot  cedint               
el   dret   d’ús   d’un   local   de   l’edifici   a   alguna   entitat   de   l’ESS.     
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3.   ANÀLISI   

  
3.1   Situació   urbanística   del   solar   
Planejament   Vigent   Carrer   Rosselló,   97   
  

Disposicions   Generals   
Aquestes  Ordenances  són  d’aplicació  a  la  totalitat  de  l’àmbit  del  Pla  Parcial  del  Sector  X                 
residencial.  També  determinen  les  condicions  de  parcel·lació,  edificació  i  aprofitament  de  les              
finques  incloses  en  el  seu  perímetre.  Granollers  (aprovat  definitivament  per  la  CTUB  el               
22/07/2003,  i  acordada  la  seva  publicació  a  l'efecte  d'executivitat  en  sessió  del  19/01/2005).               
També  s’aplicaran  supletòriament  les  disposicions  del  POUM  en  totes  aquelles            
determinacions   que,   pel   seu   caràcter   general,   no   es   regulin   en   les   normes   del   Pla   parcial.   
  

Àmbit   
Correspon  al  Sector  X  residencial  del  Pla  General  vigent.  Queda  delimitat  pels  carrers  Corró                
del  Lledoner,  pel  riu  Congost  i  per  la  riera  Carbonell  que  és  el  límit  del  terme  municipal  pel                    
Nord   de   la   Ciutat.   
  

Marc   Legal   
El  Pla  Parcial  s’ha  redactat  d’acord  amb  el  que  es  preveu  en  el  capítol  primer  del  Pla                   
General  vigent.  També  està  redactat  d’acord  amb  allò  que  es  preveu  sobre  el  sector  X  a                  
l’article  337  i  338  de  la  normativa,  i  el  que  es  preveu  sobre  la  zonificació  “  Zona  residencial                    
B”  als  articles  301/305,  amb  les  precisions  i  paràmetres  introduïdes  per  la  modificació  del                
Pla  General  que  es  tramita  conjuntament.  Tot  d’acord  amb  el  Decret  Legislatiu  1/1990  de  12                 
de   Juliol,   refosa   dels   textos   Legals   vigents   a   Catalunya   en   matèria   urbanística   (D.L.   1/1990).   

  
Tipus   d’edificació   
En  aquest  Pla  es  defineixes  diversos  tipus  d’edificació  que  deriven  tots  del  tipus  de  bloc                 
entre   mitgeres   lineal,   sempre   lligat   a   l’alineació   dels   vials   
Les   tipologies   del   Sector   X   Residencial   són:   

● Blocs   entre   mitgeres   plurifamiliars.   
● Cases   unifamiliars   entre   mitgeres.   
● Edificis   singulars   plurifamiliars.   

  
Blocs   entre   mitgeres   plurifamiliars   
Comprèn  la  majoria  dels  edificis  que  completen  la  trama  urbana  en  els  nous  carrers  que  són                  
continuació   del   existents.   
  

a) Sistema   d’ordenació   
S’aplica   el   sistema   d’ordenació   d’edificació   segons   alineació   de   vial.   
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b) Parcel·la   
La  parcel·la  mínima  haurà  de  coincidir  amb  la  unitat  mínima  d’adjudicació  que  es  fixa                
per   a   cada   illa   en   el   plànol   de   regulació   de   l’edificació.   

  
c) Alçada   reguladora   

L’alçada   reguladora   màxima   es   fixa   en:   13,50   m   per   a   PB+3  
  

d) Perímetre   regulador   
1. Es   reflecteix   en   els   plànols   núm   5   
2. Consisteix  en  el  límit  màxim  de  l’edificació  en  el  plànol  nº8  són  obligatòries.  La                

resta  d’alineacions  podran  modificar-se  mitjançant  el  corresponent  estudi  de           
detall   del   conjunt   de   la   unitat   d’adjudicació.   
  

e) Espai   lliure   interior   d’illa   
1. Els  espais  privats  que  quedin  lliures  d’edificació  s’hauran  d’enjardinar  i            

d’urbanitzar   amb   un   projecte   incorporat   al   de   l’edifici   principal.   
2. El  60%  d’aquest  espai  haurà  de  quedar  sense  pavimentar  o  amb  un  tractament               

tou,   per   tal   de   preservar   al   màxim   el   cicle   de   l’aigua.   
3. El  projecte  haurà  de  determinar  el  tipus  de  vegetació  d’aquests  espais  i,  en               

especial  haurà  de  fixar  la  localització  de  l’arbrat.  En  general  l’arbrat  haurà  de               
protegir   les   façanes   més   exposades   al   sòl.   

4. Només  es  permeten  construccions  auxiliars  d’una  sola  planta,  sempre  que  no             
ocupin  més  d’un  10%  de  l’espai  lliure  interior,  no  sobrepassin  en  cap  punt  els  3,5                 
metres  d’alçada  i  estiguin  separades  de  l’edifici  principal  formant  composició  amb             
les   tanques   de   la   resta   de   la   parcel·la.   

5. Si  les  construccions  auxiliars  limiten  amb  els  carrers,  es  podran  fer  tanques  de  la                
mateixa   alçada   que   aquestes   sempre   integrades   en   la   composició   general.   
  

f) Tanques   
1. L’alçada  màxima  de  les  tanques  opaques  de  separació  entre  jardins  i  de              

separació   amb   els   carrers   serà   de   2   metres   en   tots   els   casos.   
2. Les  tanques  que  facin  front  a  via  pública  o  a  espais  lliures  públics  s’hauran                

d’adaptar  a  les  alineacions  i  rasants  d’aquests  espais  i  hauran  d'ésser  tractades              
com  a  façanes,  sempre  assegurant  la  conservació  dels  valors  ambientals  i  la              
òptima   relació   entre   l’espai   urbà   i   la   tipologia   edificatòria.   
  

g) Ventilacions   
Tots  els  habitatges  hauran  de  tenir  garantida  la  ventilació  natural  creuada,  és  a  dir,                
per  dues  façanes  de  diferent  orientació  i  evitar  el  màxim  la  ventilació  de  dormitoris  a                 
través   de   celoberts.   
Si  per  raó  de  situació  en  cantonada  o  en  zones  de  profunditat  edificable  superior  a                 
14  metres  cal  ventilar  amb  celoberts,  aquestes  hauran  de  complir  totes  les              
condicions  de  dimensió  i  ventilació  que  fixa  el  Pla  General  i  hauran  de  tenir  un                 
tractament   que   afavoreixi   al   màxim   les   condicions   d’il·luminació.   
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h) Façanes     
Totes  les  façanes  orientades  al  sud  i  a  l’oest  hauran  de  tenir  una  protecció  solar  que                  
sigui  efectiva.  Aquesta  hauran  de  tenir  una  protecció  que  sigui  efectiva.  Aquesta  pot               
ser  amb  elements  lleugers  de  façana  (brisoleils,  persianes,  pèrgoles,...)  o  amb             
elements   de   voladius   incorporats   a   l’estructura   de   l’edifici.   
El   projecte   constructiu   haurà   de   justificar   l’eficàcia   d’aquests   elements.   

  
i) Reculades   

1. No  es  permeten  reculades  en  les  façanes  que  afronten  el  carrer  i  que  estan                
assenyalades  com  a  alineacions  obligatòries  en  el  plànol  nº8  de  regulació  de              
l’edificació.   

2. Per  a  la  resta  de  façanes  s’haurà  de  plantejar  un  Estudi  de  Detall  que  compleixi                 
les   condicions   que   fixi   l’article   14   d’aquestes   ordenances.   
  

j) Coberta   
1. La  coberta  tindrà  pendent  igual  o  inferior  al  30%  i  arrancarà  com  a  màxim  a  partir                  

de   l’alçada   reguladora   màxima.   
2. L’espai  sotacoberta  es  regularà  segons  el  que  especifiquin  les  Normes            

Urbanístiques  del  Pla  General  vigent  o  el  que  reguli  qualsevol  modificació  o              
revisió   d’aquests.   

3. En  el  cas  d’edificis  lineals  amb  la  façana  principal  seguint  l’alineació  del  vial  les                
façanes  laterals  podran  conservar  el  pla  de  façana  fins  a  la  coberta  i  incorporar                
obertures   en   l’espai   sotacoberta,   sempre   seguint   la   composició   de   l’edifici.   
  

k) Condicions   d’ús   
1. L’ús   preferent   és   el   residencial   en   la   modalitat   de   plurifamiliar.   
2. Seran   compatibles   els   usos   següents:   

Hoteler,  Comercial,  Administratiu,  Educatiu,  Esportiu,  Recreatiu  (seguint  el  PE           
d’usos  recreatius),  Socio-cultural,  Sanitari-assistencial,  Oficines,  Garatges  i         
activitats  innòcues  i  de  baixa  o  moderada  incidència  que  compleixin  el  que  es  diu                
en   l’article   23   d’aquestes   Ordenances.   

4. L’ús  de  les  plantes  baixes  està  regulat,  segons  s’indica  en  el  plànol  nº8,  de  tal                 
manera  que  es  reserven  espais  destinats  a  usos  comercials  o  altres  usos              
compatibles   diferents   del   d’habitatge.   
En  el  cas  dels  edificis  entre  mitgeres  plurifamiliars  es  reserven  per  aquests  usos               
el  50%  de  la  superfície  construïda  de  les  plantes  baixes  dels  edificis  de  PB+3  i                 
PB+4   situats   en   els   vials   orientats   de   Sud   a   Nord.   
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3.2   Situació   jurídica   del   solar   
Finca   resultant   Num.   11.-   Illa   8;   Ajuntament   de   Granollers   (15)   
  

Descripció   i   límits     
D’acord   amb   el   projecte   de   reparcel·lació   aprovat.   
  

Descripció :  URBANA.  SOLAR  EDIFICABLE,  d´ús  residencial,  situat  al  terme  municipal  de             
Granollers,  dins  l'àmbit  del  Pla  Parcial  del  Sector  X,  del  Lledoner,  que  afronta  amb  la                 
prolongació  del  carrer  del  Rosselló,  de  nova  obertura,  de  forma  rectangular  i  812,00  m2  de                 
superfície,  destinat  a  la  construcció  d'habitatges  de  protecció  pública  de  règim  general.              
Aquesta  finca  té  un  sostre  edificable  total  de  3.248,00  m2  i  és  apte  per  a  la  construcció  de                    
29   habitatges.   
  

Limita :  Al  Nord,  amb  prolongació  del  carrer  de  Sant  Plàcid,  tram  núm.  2,  de  nova  obertura;                  
al  Sud,  amb  vial  C,  tram  núm.  2,  de  nova  obertura;  a  l'Est,  amb  prolongació  del  carrer  del                    
Rosselló,   de   nova   obertura;   i   a   l´Oest,   amb   zona   de   jardí   i   verd   públic   ZV5.   
  

Participació :  Té  un  aprofitament  urbanístic  equivalent  a  3.085,60  unitats  urbanístiques.  El             
coeficient  de  participació  de  la  finca  en  els  beneficis  i  càrregues  del  planejament  és  de                 
0,17680302   %.   
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Dades   urbanístiques   del   solar   c   Rosselló,   97   

Planejament   urbanístic   de   
referencia   

Pla   Parcial   del   Sector   X   desenvolupat   del   Pla   General   d’Ordenació   
de   Granollers   

Classificació   del   sòl   Sòl   urbanitzable   delimitat   

Qualificació   urbanística   Zona   d’ordenació   específica   del   sector   X   amb   PPU   aprovat   

Usos   prioritaris   Residencial   Habitatge   Plurifamiliar   

Superfície   sol   812   m 2   

Edificabilitat   màx   2.842   m 2   

Volumetria   edifici   Alineacions   segons   plànol   d’ordenació   nº8   

Alçada   màxima   (ARM)   PB+3   altura   segons   ordenació   13,50m   

Alçada   planta   soterrani   Altura   mínima   2,25   m   

Densitat   màxima   
d'habitatges   80   m 2 st/hab   

Reserva   places   aparcament   Una   plaça   per   a   cada   habitatge   igual   o   menor   a   80   m 2   

Cas   d'exempció   de   places   
d'aparcament   

Quan   es   tracti   de   promocions   d'habitatge   públic   de   lloguer,   tant   de   
gestió   directa   com   indirecta.   

Cobertes   Coberta   amb   pendent   màxima   30%   a   partir   de   l’ARM   

Regulació   dels   patis   Segons   art.78   del   POUM   i   habitabilitat   
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La   finca   resultant   del   cadastre     
Amb   el   numero    0878503DG4007H0001HY    la   finca   esta   associada   a   l’adreça   del   c/   Rosselló   
97   Granollers   i   presenta   una   superfície   de   812   m2   sense   edificar.   
  
  

3.3   Anàlisi   de   la   demanda   potencial   
  

A  dia  d’avui,  s’ha  fet  un  estudi  de  la  situació  actual  de  Granollers,  però  també  una  mirada                   
enrere,  en  referència  a  l’habitatge,  tant  públic  com  privat.  Així  com  també  un  anàlisi  inicial                 
per  avaluar  la  demanda  potencial  que  hi  ha  a  Granollers  respecte  l’habitatge  i,  en  concret,                 
l’habitatge   cooperatiu   en   cessió   d’ús.   
  

Segons  l’Idescat,  Granollers  comptava  al  2011  (últim  any  amb  dades  censades)  amb  2.609               
habitatges  buits,  el  que  representa  un  10%  d’un  total  de  26.125.  El  règim  de  tinença  dels                  
habitatges  al  municipi  era  elevadament  de  propietat  76%  a  diferència  de  lloguer  amb  un                
19%,   sent   el   5%   altres   formes,   fet   que   pot   dificultar   la   mobilitat   i   flexibilitat   de   les   persones.     
  

Actualment,  la  població  de  Granollers  és  de  62.419  habitants.  Des  del  2011,  s’han  registrat                
1.788  sol·licituds  d’Habitatge  de  Protecció  Oficial,  tot  i  així,  segons  l’Idescat,  no  se  n’ha                
acabada  cap  des  de  llavors.  La  última  dada  registrada  és  del  2010  quan  es  van  finalitzar  49                   
habitatges.   
  

Segons  l’Idescat,  el  2020,  els  habitatges  de  protecció  oficial  iniciats  van  ser  un  total  de  17  i                   
l’últim  any  més  a  prop  que  se’n  té  registre  és  el  2010  que  van  ser  238.  Aquestes  dades                    
contrasten   amb   els   habitatges   lliures   iniciats   que   són   134   al   2020   i   853   des   del   2010.     
De  les  dades  que  s’han  pogut  obtenir  de  l’Idescat,  se  n’extreu  que  en  18  anys  s’han  acabat                   
3.886  habitatges,  dels  quals  445  eren  de  protecció  oficial,  el  que  representa  el  11,5%,  i  la                  
resta   privats,   que   representa   l’altre   88,5%.   
  

Pel  que  fa  al  preu  mitjà  del  lloguer,  segons  el  mapa  del  lloguer  d’habitatge  de  la  Generalitat,                   
és  de  685,86€,  sent  el  tram  de  preus  superior  a  650€/mes.  Això  contrasta  amb  les  dades  del                   
2015  on  veiem  que  el  preu  es  situava  als  491,53€/mes.  Es  comprova  doncs  un  increment                 
dels  preus  de  lloguer  d’habitatge  al  municipi  de  Granollers  en  els  darrers  5  anys  i  on  el                   
número   d’habitatges   en   lloguer   quasi   bé   no   ha   variat.   
  

Per  altra  banda,  el   Pla  Jove  de  Granollers  2019-2022 ,  reflexa  la  necessitat  d’ampliar  l’oferta                
de  lloguer  ja  que  és  escassa  i  elevada,  sobretot  al  centre,  i  com  a  conseqüència  els  i  les                    
joves  opten  a  marxar  del  municipi  a  buscar  preus  més  assequibles.  Segons  una  enquesta                
realitzada  als  i  les  joves  (entre  12  i  35  anys)  pel  PJG,  el  80%  afirma  viure  a  la  llar  familiar  i                       
manifesten   la   dificultat   d’emancipar-se   si   no   és   amb   parella   o   amics   i   amigues.   
  

El   Pla  Local  d’Habitatge  de  Granollers  pel  2018-2023  preveu  facilitar  l’accés  a  l’habitatge               
i  promoure  alternatives  per  ampliar  l’oferta  de  lloguer,  especialment  la  construcció             
d’habitatges  de  protecció  pública,  ja  sigui  per  part  de  l’Ajuntament  directament  o  mitjançant               
la  cessió  de  sòl  públic  municipal  a  cooperatives  d’habitatge:  " Models  alternatius  de  gestió  de                
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l’habitatge,  basats  en  l’economia  social  i  col·laborativa,  permetent  la  promoció  de             
cooperatives   d’habitatge   o   la   gestió   per   part   d’entitats   o   fundacions ."   
  

Es  veu  positivament  l’impuls  de  diferents  promocions  d'habitatge  públic  de  lloguer  que  s’han               
dut   a   terme   en   els   darrers   anys   mitjançant   concurs   des   de   l’ajuntament.   
  

El  2018,  La  Dinamo  Fundació,   amb  la  col·laboració  de  l'Ajuntament  de  Granollers  i  l'Ateneu                 
Cooperatiu  del  Vallès  Oriental,  va  dur  a  terme  una  xerrada  informativa  sota  el  títol                
“L’habitatge   cooperatiu   en   cessió   d’ús   com   alternativa   a   l’accés   a   l’habitatge”.   
  

En  el  marc  de  la  3a   Fira  d’Economia  Social  i  Solidària  de  Granollers,  el  març  del  2021,                   
l’associació,  L’Eixida,  Granollers  Pedala,  La  Magrana  Vallesana  i  Granollers  en  Transició,             
amb  el  suport  de  l’Ateneu  Cooperatiu  del  Vallès  Oriental,  van  programar  diverses  sessions               
virtuals  de  diferents  temes.  En  una  d’aquestes  es  va  comptar  amb  Sostre  Cívic  per  parlar                 
sobre  models  alternatius  d’accés  a  l’habitatge,  concretament  el  d’habitatge  cooperatiu  en             
cessió   d’ús.   ( Enllaç    a   la   sessió   gravada)   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

S’ha  detectat  una  xarxa  potent  entorn  a  l’Economia  Social  i  Solidària  on  l’habitatge  pren  un                 
paper  important  i  es  veu  la  preocupació  en  garantir-ne  el  dret  i  l’assequibilitat.  S’han                
detectat  algunes  entitats  i  individuals  interessades  en  el  model,  tot  i  que  no  s’ha  trobat  un                  
grup  consolidat.  Es  pot  considerar,  doncs,  que  existeix  una  demanda  potencial  d’habitatge              
cooperatiu   en   règim   d’ús   a   Granollers.   
  

Al  setembre  està  previst  fer  xerrada  informativa,  impulsada  des  de  l'ajuntament,  per  difondre               
el  model  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  i  ensenyar  el  projecte  que  s’ha  estat                
treballant   des   d’inicis   de   2021,   així   com   acabar   de   concretar   l’interès   de   la   població.   
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4.   DIAGNOSIS   

  
4.1   Necessitats   d’adequacions   jurídiques   o   urbanístiques   
D'acord   a   l'anàlisi   anterior,   les   condicions   urbanístiques   de   parcel·la,   ús   i   edificació   són   
compatibles   amb   el   desenvolupament   d'un   nou   projecte   d'habitatge   cooperatiu   en   
règim   d'ús.   
Esmentar  dues  possibles  modificacions  en  la  normativa  urbanística  de  Granollers  i             
concretament   en   el   sector   X.   
  

1) La  reserva  d’aparcament  per  edificis  residencials  implica  un  increment  de  pressupost             
en  la  promoció,  fent  pràcticament  inaccessible  l’accés  a  l’habitatge  a  una  gran              
majoria  de  població  de  Granollers.  Alhora  que  els  nous  models  de  mobilitat  de  la                
societat  van  en  el  sentit  contrari  a  tenir  més  espai  per  emmagatzemar  cotxes.               
Buscant  noves  alternatives  de  mobilitat,  es  destaca  la  modificació  de  planejament             
que  va  realitzar  l’ajuntament  de  Barcelona  per  eximir  la  reserva  d’aparcament  en              
projectes  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  que  facin  una  aposta  per  la              
sostenibilitat   en   la   construcció   de   l’edifici.   ( vegeu   edicte ).   
Si  es  permetés  l’exempció  de  les  places  per  a  vehicles.  En  la  proposta  caldria                
incorporar  espai  suficient  per  a  mínim  2  bicicletes  per  habitatge  tal  i  com  defineix  les                 
NNUU  del  Poum  l’art  125.6:  " A  l'interior  dels  edificis  plurifamiliars  d'habitatges  de              
nova  construcció,  també  caldrà  garantir  un  espai  per  aparcar  bicicletes  de  forma              
còmoda  i  segura.  Aquest  espai  se  situarà  amb  preferència  en  planta  baixa  i  ha  de                 
tenir  la  superfície  i  les  dimensions  suficients  per  posar  i  treure  les  bicicletes  de                
manera  independent.  En  tot  cas,  hi  ha  d'haver  capacitat  per  a  un  nombre  de                
bicicletes  no  inferior  a  2  per  habitatge  i  ha  d'incloure  sistemes  de  seguretat  contra                
robatoris. "   
  

2) El  fet  que  en  planta  baixa  s’ha  de  reservar  un  50%  la  superfície  per  altres  usos  que                   
no  estiguin  vinculats  als  usos  residencials  condiciona  la  flexibilitat  d’aquests  espais             
per  a  usos  comunitaris  per  a  la  cooperativa  o  inclús  poder  ocupar  la  planta  baixa  en                  
la   seva   totalitat   per   ubicar   més   habitatges.     

  
  

4.2   Valoració   de   la   viabilitat   d’implantació   de   l’edifici   
  

D'acord     a     tot     allò     exposat,     es     considera     que     el     solar     presenta     les     condicions  
urbanístiques  necessàries  per  a  ser  objecte  d'un  projecte  d'habitatge  cooperatiu  en  règim              
d'ús.   
Tenir  en  compte  les  observacions  exposades  en  el  punt  4.1  de  la  reserva  d’aparcament  i  la                  
reserva  del  50%  per  altres  usos  en  planta  baixa  pot  facilitar  la  viabilitat  a  la  implantació  de                   
l’edifici.     
La  geometria  del  solar  i  la  densitat  d’habitatges  suggereix  un  esquema  d’habitatges             
passants  d’est  a  oest  i  amb  una  passera  a  l’oest  per  a  facilitar  l’accés  als  habitatges  a  cada                    
planta.   
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5.   PROPOSTA   ARQUITECTÒNICA     
  

  

  

  

5.1   El   programa   funcional   
  

Requisits   del   programa   
Es  defineix  un  programa  i  uns  espais  que  responguin  als  valors  cooperatius  i  a  les                 
possibilitats   que   ofereix   el   règim   de   cessió   d’ús   i   la   la   tinença   col·lectiva:   
  

A. Generar  espais  col·lectius  pel  foment  del  model  de  convivència           
comuna:   
Els  projectes  cooperatius  i  en  particular  els  que  es  constitueixen  en  règim  de  cessió                
d’ús  (tinença  col·lectiva)  tenen  una  dotació  important  d’espais  col·lectius  que  reforcin             
la  comunitat,  el  suport  mutu,  i  per  tant,  la  gestió  democratica  del  projecte.  Els                
elements   a   treballar:   
  

a. Una  dotació  d’espais  col·lectius  (sala  polivalent,  bugaderia  comuna,  un           
menjador   comunitari   amb   cuina,   una   biblioteca,   etc.)   

b. Una  distribució  dels  accessos  i  les  circulacions  per  permetre  la  trobada             
i  la  vida  comunitaria  (espaiosos  i  no  residuals,  i  d’accés  i  distribució  única               
pel   foment   de   la   trobada   i   interacció   de   tota   la   comunitat)   

c. Cobertes  practicables ,  que  puguin  ser  dotades  fins  i  tot  d’equipament  per             
ús   i   gaudi   de   la   comunitat.   
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B. Repensar   els   espais   privatius   (habitatges)   des   d’una   lògica   comuna:   
Les  tipologies  d’habitatge  han  de  reunir  requeriments  de  flexibilitat  en  les             
distribucions,  i  de  diversitat  tipològica,  per  fer  front  als  eventuals  canvis  a  futur  de  la                 
composició   de   la   comunitat.   Els   aspectes   a   treballar:     
  

a. Propostes   flexibles    en   la   distribució   i   modificables   en   el   temps.   
b. Diversitat  de  les  tipologies ,  per  fer  front  a  tota  la  diversitat  de  unitats  de                

convivència   i   possible   rotació,   i   per   tant,   canvi   de   necessitats   vitals.     
  

C. Garantir   uns   habitatges   sostenibles   i   saludables:   
Un  altre  aspecte  important  per  tots  els  projectes  és  implementar  mesures  de              
sostenibilitat  i  eficiència  energètica.  En  el  cas  dels  projectes  cooperatius  amb             
l'avantatge  de  que  es  pressuposen  instal·lacions  centralitzades  (col·lectives)  que  són            
de   facto   més   eficients   que   les   individuals.   Els   elements   a   treballar:    

  
a. Instal·lacions  centralitzades ,  que  per  tant  necessiten  d’un  espai  important           

per   la   seva   ubicació   (alhora   que   estalvien   espai   als   habitatges).   
b. Instal·lacions  i  propostes  constructives  i  de  disseny ,  orientades  a  tancar            

els  cicles  de  materials  i  els  fluxes  d’energia:  dissenyant  projectes  amb             
mesures  passives  de  captació  d’energia,  reciclant  aigües,  fent  servir  energies            
renovables,  fent  servir  calderes  eficients,  fent  servir  materials  amb  baix            
impacte   mediambiental,   materials   saludables,   etc.   

c. Instal·lacions  i  propostes  de  domòtica  i/o  la  tecnologia  adequada  per            
facilitar   la   vida   de   la   gent   gran   resident.     

  
En  darrer  lloc,  qüestionar  la  necessitat  de  l’aparcament  del  vehicle  privat  motoritzat.              
Entenent  que  es  tracta  d’un  edifici  d’habitatge  que  promou  valors  d’estalvi  energètic  i               
sostenibilitat  mediambiental,  i  atès  que  estarà  destinat  per  a  usuaris  d’edat  avançada  que               
no  podran  fer-ne  ús,  es  considera  que  no  és  adient  la  necessitat  d’aquesta  part  del                 
programa   arquitectònic   de   l’edifici.   
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Explicació   programa   
Tot   seguit   es   detallen   les   tipologies   d’espais   principals   que   es   proposen   pel   projecte:   

● Espais  comuns:  tots  aquells  espais  servidors  (circulacions,  instal·lacions,  etc.)  i  es             
dimensionen  més  enllà  de  complir  amb  la  seva  funció,  mirant  de  generar  espais  de                
relació   i   trobada   entre   veïns.   
En  aquest  cas,  es  proposa  la  passera  com  a  element  principal  de  comunicació               
horitzontal,  com  un  espai  obert,  de  relació  i  trobada  entre  els  habitatges  de  cada                
planta,  i  que  vagi  més  enllà  d’un  espai  de  pas,  sinó  sigui  un  espai  de  trobada,  de                   
tenir   una   tauleta   per   fer   un   cafè,   o   un   petit   jardí   urbà.   

● Espais  col·lectius:  aquells  espais  destinats  a  acollir  les  activitats  col·lectives  dels             
usuaris.   Per   exemple,   sala   polivalent,   biblioteca,   bugaderia,   cuina-menjador,   etc.   

● Espais  privatius:  Són  els  habitatges.  Es  treballa  amb  una  tipologia  que  permeti  una               
gran  diversitat  d’usos,  que  permeti  poder  adaptar-se  a  increments  o  reduccions,  i              
que  també  eviti  una  jerarquia  d’espais,  composant  per  estances  de  dimensions  i              
condicions   similars   

  
El   programa   detallat   s’organitza   per   plantes:   

● Planta  Baixa:   Hi  han  els  dos  accessos  als  nuclis  verticals  on  trobem  tots  els  espais                 
destinats  a  instal·lacions  i  emmagatzematge.  Es  proposa  dos  habitatge  a  planta             
baixa  amb  la  possibilitat  de  que  es  destinin  sòcies  amb  mobilitat  reduïda  o  també                
poden  anar  destinats  a  usuaris  externs  de  la  cooperativa  que  tinguin  un  conveni               
social   per   a   fer-ne   ús.   

● Planta  Tipus:   En  les  tres  plantes  superiors  es  repeteix  el  esquema  de  programa.  Hi                
han  els  dos  nuclis  als  extrems  de  l’edifici  per  facilitar  la  circulació  vertical  a  partir  de                  
una  passera  que  dona  accés  als  9  habitatges  ubicat  al  llarg  de  la  façana.  Es  vincula                  
un  espai  comunitari  al  extrem  de  l’edifici  vinculat  al  nucli  on  poder  situar  espais  per  a                  
generar   sinergies   amb   la   comunitat   i   donar   més   funcionalitat.   

● Planta  Coberta:   Els  nuclis  arriben  fins  a  coberta  facilitant  l’accessibilitat  de  les              
sòcies  de  la  cooperativa.  A  coberta  ubiquem  les  plaques  fotovoltaiques  també  les              
extraccions  de  fums  i  ventilacions  de  l’edifici.  Al  igual  que  ens  permet  tenir  una                
superfície  extensa  per  situar  espais  comunitaris  exteriors  pels  usuaris.  Zona            
d’esbarjo,   bugaderia,   horts,   etc.   

  
  

5.2   Proposta   arquitectònica   
  

La   nova   proposta   arquitectònica   per   la   parcel·la   es   genera   a   través   de   4   aspectes:   
● valors  cooperatius:  equilibri  privatiu-col·lectiu:  espais  col·lectius,  espais  de  circulació           

i   trobada,   serveis   compartits,   etc.   
● racionalitat   constructiva   i   funcional.   
● racionalitat   funcional   i   econòmica.   
● resposta   a   l’emplaçament:   l'orientació.   
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La   relació  dels  espais  privatius  -  col·lectiu  respon  a  una  lògica  que  es  repeteix  a  les                  
diferents  plantes  del  edifici.  Els  espais  de  circulació  i  trobada  es  situen  a  la  façana  sud-oest                  
relacionant  el  parc  de  l’illa  amb  l’accés  dels  habitatge.  També  la  passera  ens  protegeix  de                 
l’assoleig   del   sol   d’oest   per   donar   un   millor   confort.   
En  canvi  els  espais  privatius  com  els  habitatges  amb  les  seves  galeries  i  terrasses  donen  a                  
la   façana   est   millorant   l’orientació   amb   la   captació   solar   del   matí.   
  

Els   espais  comunitaris  s’ubiquen  a  tester  aprofitant  la  proximitat  amb  les  circulacions              
verticals.  En  el  cas  de  la  planta  baixa  hi  ha  una  previsió  just  al  centre  de  l'edifici  per  altres                     
usos.  Amb  la  possibilitat  de  que  siguin  espais  comunitaris  o  locals  per  a  donar  serveis  a  la                   
zona.   
  

L’edifici  té  dues   tipologies  d’estructura   que  optimitzen  les  funcions  de  cada  material,  cost,               
rapidesa  de  construcció  i  impacte  ambiental.  En  contacte  amb  el  terreny  i  el  carrer  es                 
planteja   estructura   de   formigó   armat   (mínim   material   mineral).   
Pels  habitatges  i  espais  comunitaris  es  proposa,  en  canvi,  l’estructura  de  fusta              
contralaminada,  oferint  confort,  espais  saludables  i  tenint  un  impacte  ambiental  molt  positiu              
en   el   conjunt   de   l’edifici   (material   orgànic   i   lleuger).   
  

S’aposta  doncs,  per  un  un  edifici  lleuger,  on  predominen  els  materials  reutilitzables  i               
desmuntables,  que  permet  reduir  la  fonamentació  i  directament  els  materials  d’origen             
mineral   utilitzats   en   l’edifici.   
  

La  racionalitat  funcional  tant  de  l’organització  de  l’edifici  com  de  les  tipologies  dels               
habitatges  i  espais  comunitaris  i  comuns  fan  que  es  pugui  sistematitzar  l’estructura  i  les                
instal·lacions.  Aquesta  estratègia  ens  permet  reduir  els  costos  d’obra,  fent  una  obra  singular               
una   execució   simplificada.   Alhora   que   facilita   el   manteniment   de   tot   l’edifici   en   un   futur.   
  

El  solar  on  es  desenvolupa  la  proposta  ja  ens  delimita  la  construcció,  un  prisma  de  14                  
metres  d’ample  per  58  metres  de  llarg  amb  una  altura  total  de  13.50  metres  (PB+3).  Al                  
quedar  limitat  el  solar  i  l’obligació  de  alinear-se  a  carrer,  a  nivell  volumètric  permet  poc                 
marge.  L’estratègia  passa  per  organitzar  els  espais  privatius  i  comunitaris  acords  amb              
l’orientació   solar   i   l’entorn   de   l’emplaçament.   
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5.3   Tipologia   d’habitatge   
  

Els  habitatges  es  dissenyen  a  partir  d’una  retícula  de  peces  de  12m²  diàfans  coincident  amb                 
l’estructura  de  fusta  contralaminada.  Aquestes  peces  permeten  divisions  i  distribucions  molt             
diverses,  permetent  a  l’usuari  decidir  sobre  els  seus  espais.  Cada  habitatge  parteix  una              
base  de  48m²  totalment  equipada,  corresponent  a  les  tipologies  petites.  Aquesta  unitat              
bàsica  s’amplia  amb  una  o  dues  peces,  passant  a  ser  tipologies  més  grans.  Les  peces que                 
permet  aquesta  ampliació  són  espais  gestionats  per  la  cooperativa.  Aquesta  gestió  permet              
una  flexibilitat  real  del  sistema,  i  els  habitatges  s’apropien  d’ells  de  forma  individual  o                
compartida.   Aquestes   peces   que   ens   donen   flexibilitat   a   les   tipologies   són     
Els  mòduls  satèl·lit  que  en  certa  manera  poden  ser  peces  independents  amb  un  accés                
directe   des   de   la   passera   donant   alternativa   a   infinitat   d’usos   per   la   cooperativa.   
  

En  darrer  lloc,  aquest  apartat  de  distribució  del  programa  i  dels  habitatges,  vol  aprofundir               
breument   en   la   tipologia   d’habitatges.   
Com  s’ha  comentat  anteriorment,  ens  trobem  amb  una  parcel·la  rectangular,  amb  una              
crugia  de  14  metres,  i  una  orientació  est-oest,  amb  visuals  i  obertura  a  pati  d’illa  i  a  carrer                    
respectivament.   
Totes  aquestes  condicions,  junt  amb  la  voluntat  d’organització  dels  habitatges  i  sales              
comunitàries  per  generar  el  màxim  d’espais  de  trobada,  ens  porten  a  proposar  una               
distribució   per   passera,   amb   habitatges   passants.   
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Superfícies   construïdes   totals   per   usos   

  Normativa   Proposta   

Superficie   edificabilitat   3.248   m 2   3.125   m 2   

Ús    residencial   2.842   m 2   2.626   m 2   

Superficie     Altres   Usos   Planta   baixa   406   m 2   500   m 2   

Número   d’habitatges   29   hab   29   hab   

Superfícies   i   usos   per   plantes   

  Ús   habitatge   Ús   comunitari   Circulacions   Locals   

Planta   Baixa  148     160   500   

Planta   Primera   584   50   138,64     

Planta   Segona   584   50   138,64     

Planta   Tercera   584   50   138,64     

TOTAL   1.900   150   575,92   500   
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On   s’observa:   

● Una  distribució  d’habitatges  passants,  per  passera,  i  una  ubicació  dels  nuclis             
verticals   i   espai   col·lectiu   en   el   tester.   

● L’ample   de   crugia   de   l’habitatge   tipus   és   de   5,8m.   
● Es   disposen   de   dues   estances   en   façana   (en   les   dues   façanes)   
● En  profunditat  s’organitza  amb  3  franges,  on  les  estances  estan  en  les  franges  de                

l’extrem,  i  es  reserva  la  franja  central  pel  nucli  humit  de  bany  i  cuina,  generant  una                  
relació   espaial   i   visual   entre   l’àmbit   de   la   cuina   i   les   estances   contigües.   

● Les  diferents  estances  tenen  unes  dimensions  similars,  trencant  així  amb  les             
jerarquies  de  les  habitacions  i  permetent  tipologies  d'unitats  de  convivència  molt  més              
diverses   i   amb   funcionament   més   versàtil.   

● Es  proposa  una  agrupació  dels  espais  mínims  d’habitatge  i  espais  agregables  per  un               
habitatge  o  el  del  costat,  permetent  així  disposar  de  diferents  tipologies  (de  1,  2  o  3                  
habitacions)   de   manera   senzilla   i   sense   gaires   obres.   

  
a)  els  Nuclis  d'habitatges   són  els  espais  privats  dels  adjudicataris  de  la  secció               
d'ús.  Tots  els  habitatges  tenen  la  mateixa  superfície  (48m 2 )  és  la  unitat  mínima               
d'habitatge  que  ofereix  la  cooperativa,  que  contempla  tot  l'equipament  necessari  per             
complir   la   normativa.   
  

b)  els  Espais  comuns  d'ús  privatiu   són  els  espais  més  característic  del              
programa  funcional.  Són  espais  situats  entre  els  habitatges  privats.  Aquests  espais             
poden  ser  apropiats  per  un  dels  habitatges  adjacents  de  manera  que  pot  ampliar  la                
superfície  d'ús  privat.  D'aquesta  manera  els  espais  comuns  d'ús  privatiu  permeten             
ampliar  de  forma  flexible  els  habitatges  mínims  d'acord  amb  les  necessitats  canviants              
dels  usuaris.  Les  unitats  d'habitatge  podran  agregar  fins  un  màxim  de  dos  espais               
addicionals  de  forma  que  la  superfície  útil  total  mai  excedeixi  els  90m 2  que  regula                
l'article   44   del   Decret   75/2014.   

  
Plantes   de   les   tipologies   d’habitatge   d’una   o   dues   habitacions.   

  
35   



Estudi   de   viabilitat   de   cooperatives   en   cessió   d’ús   en   solar   municipal     
  

  
  

Axonomètriques   de   les   tipologies   d’habitatge   de   dues   habitacions.   
  

5.4   Sostenibilitat   
  

Aquesta  proposta  arquitectònica  defineix  diverses  estratègies  per  assolir  l’habitabilitat  i  el             
confort  a  un  cost  raonable  de  recursos  i  d’energia,  maximitzant  les  oportunitats  de               
l’emplaçament,   la   configuració   dels   habitatges   i   les   diverses   solucions   tècniques,   etc.     
Els   objectius   principals   són:   

● Reducció   de   la   demanda   o   de   les   necessitats.   
● Reduir   al   màxim   l’impacte   ambiental.   
● Tancar   els   cicles   de   vida   del   materials   i   reduir   residus.   

  
Les   principals   estratègies   del   projecte   per   assolir   els   objectius   són:   

● Estratègies   passives   per   captació   solar   i   reducció   pèrdues   energètiques.   
● Eficiència   en   els   equips   amb   instal·lacions   centralitzades.   
● Ús   exclusiu   d’energies   renovables.   
● Prioritzar  els  sistemes  i  materials  de  menor  impacte  ambiental  i  que  tanquin  el  cicle                

de   vida.   
  

En  aquest  sentit  la  proposta  planteja  un  edifici   nZEB  (near  zero  energy  building) ,  “edifici                
amb  un  nivell  d'eficiència  energètica  molt  alt,  del  qual  la  quantitat  gairebé  zero  o  molt  baixa                  
d'energia  requerida  hauria  d'estar  coberta,  en  molt  àmplia  mesura,  per  l’energia  procedent              
de  fonts  renovables,  inclosa  energia  procedent  de  fonts  renovables  produïda  in  situ  o  en                
l'entorn”.  Actualment  aquesta  parametrització  de  nZEB  està  regulada  per  la  directiva            
europea  2010/31/UE,  del  19  de  maig,  relativa  a  l'eficiència  energètica  dels  edificis,  i  que                
constitueix  una  refosa  de  la  directiva  2002/91/CE,  i  s’ha  transposat  al  nostre  territori  per                
mitjà   de   l’actualització   del   DB   HE   del   CET   amb   data   de   20   desembre   2019.     
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La  proposta  d’instal·lacions  es  proposa  perfectible  (amb  reserva  d’espais  i  pasos  de              
conductes)  amb  l’objectiu  últim  de  que  l’edifici  sigui  autosuficient  a  llarg  termini.  A  mig                
termini  l’objectiu  serà  l’estalvi  energètic  i  l’amortització  màxim  a  10  anys  dels  sistemes               
d’eficiència   energètica.  
  

En   el   cas   concret   de   l’energia,   la   següent   imatge   mostra   aquesta   priorització:   

  
  

ENERGIA   
Per  poder  assolir  els  objectius  plantejats  anteriorment  es  proposen  obtenir  els  següents              
nivells   de   la   certificació   energètica   en   els   diferents   indicadors   que   contempla:   
  

● QUALIFICACIÓ   ENERGÈTICA   DE   L’EDIFICI:    INDICADOR   GLOBAL:   A   
● Emissions   de   diòxid   de   carboni   (kgCO2   /   m2   any):   A   
● Consum   d’energia   primària   no   renovable   (kWh   /   m2   any):   A   
● Demanda   de   calefacció   i   refrigeració   (kWh   /   m2   any):   A   

  
I,  per  tant,  les  exigències  de  valors  mínims  pel  projecte,  segons  C2  del  CTE,  seran  les                  
següents:     

● HE1.   Límit   de   demanda   energètica   (kWh/m2   any):   Calefacció   <15   i   Refrigeració   <15   
● HE0.   Límit   de   consum   energètic   (kWh/m2   any):   Classe   A   
● %   de   renovables:   

- Solar   tèrmica   ACS   ≥70%   
- Elèctrica  fotovoltaica:  calculada  amb  la  fórmula  P=C·(0.002·S-5)  on  P  =            

potència  nominal  a  instal·lar;  C  =  coeficient  en  funció  de  la  zona  climàtica;  S  =                 
(superfície  construïda  de  l’edifici);  Producció  integrada  d’energia  elèctrica          
fotovoltaica.   

  
A  continuació  es  mostren  les  principals  accions  per  assolir  aquests  resultats  que  es               
consideren  en  la  fase  inicial  i  que  es  duran  a  terme  en  tot  el  procés  projectual  i  execució  de                     
l’obra:   
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Reducció   de   la   demanda   
● Compactació  de  les  zones  climatitzades,  fent  habitatges  sobre  aïllats,  amb  mínimes             

pèrdues  energètiques.  Els  mesos  freds  es  compta  amb  un  recuperador  de  calor  i  els                
mesos  calorosos  amb  bona  ventilació  creuada  i  una  pell  exterior  de  protecció  solar  al                
sud.   Els   espais   de   circulació   queden   oberts.   

● Treballar  la  secció  de  l’edifici  buscant  la  màxima  captació  solar  a  l'hivern  i  es                
protegeix   de   l’excés   de   radiació   a   l’estiu.   

● Es  distribueixen  tots  els  habitatges  com  a  passants  amb  façana  a  oest,  on  es  situen                 
els  espais  semi  exteriors  privats  i  est,  on  es  situa  la  passera.  Aquests  espais                
permeten   la   protecció   solar   i   alhora   la   captació   a   l’hivern.   

● Reducció  de  les  infiltracions  no  voluntàries  en  el  disseny  i  execució  de  les  solucions                
constructives   i   els   passos   d’instal·lacions.   

● Es  potencia  la  ventilació  creuada  a  tots  els  espais  amb  habitatges  orientats  a  oest  i                 
est.   I   es   recolza   amb   ventiladors   de   sostre.   

● Es  disposen  les  proteccions  solars  adaptades  a  les  necessitats  de  les  orientacions              
de   les   façanes.   

● S’implementarà  un  sistema  de  monitorització  amb  la  plataforma  smart  data,  per             
controlar   el   consums   i   rendiment   de   les   instal·lacions.     
  

El   projecte   haurà   d’assolir   les   següents   Transmitàncies   U   (W/   m 2 K):   
● Murs   de   façana   i   tancaments   en   contacte   amb   el   terreny   ≤0,2   (desitjable   ≤0,15)   
● Cobertes   ≤0,2   (desitjable   ≤0,15)   
● Tancaments  en  contacte  amb  el  terreny  ≤0,2  (desitjable  ≤0,2)  Obertures  (conjunt  fulla              

+   marc)   ≤1,5   (desitjable   ≤1)   
  

Eficiència   energètica   i   energies   renovables   
● S’instal·len  plaques  solars  fotovoltaiques  per  tal  de  produir  energia  elèctrica  que             

abastirà  un  sistema  de  climatització  d’aerotèrmia,  en  el  cas  que  aquesta  aportació              
sigui  insuficient,  es  complementarà  amb  energia  de  la  xarxa  elèctrica,  en  qualsevol              
cas,  de  procedència  renovable.  Donat  que  l’edifici  s’abastirà  exclusivament  d’energia            
renovable,   les   emissions   de   CO 2    passen   a   ser   nul·les.   

● El  sistema  de  climatització  i  de  generació  d’ACS  serà  centralitzat  i  amb  aparells               
d’alta   eficiència.     

● Es  reduiran  al  màxim  altres  elements  de  consum  mitjançant  l’ús  d’aparells  i  sistemes              
eficients  com  la  il·luminació  artificial  (LED),  electrodomèstics  (classe  A),  ascensors,            
etc.   

  
Gestió   i   manteniment   

● El  projecte  proposa  una  àmplia  participació  de  les  usuàries  en  el  propi  funcionament               
passiu  de  l’edifici  així  com  en  el  control  i  seguiment  dels  objectius  ambientals               
marcats.     

● L’edifici  disposarà  d’un  sistema  de  control  i  seguiment  online  dels  consums  principals              
de  l’edifici  i  de  cada  habitatge.  Es  duran  a  terme  informes  mensuals  de  seguiment  (a                 
banda,   cada   usuari   ho   podrà   consultar   online)   amb   propostes   de   millora.     

● Es  proposa  la  monitorització  d’un  mínim  de  5  habitatges  respecte  temes  relacionats              
amb   el   confort   (humitat,   temperatura,   CO2,   etc.).  
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AIGUA   
Per  poder  assolir  els  objectius  de  reducció  de  demanda  i  reutilització  d'aigües  es  proposen                
les   següents   accions:   

● Reducció  de  la  demanda:  es  preveu  informar  als  usuaris  sobre  la  reducció  del               
consum  de  l’aigua  des  de  l’inici  del  projecte  fins  els  informes  mensuals  de               
seguiment.  Per  altra  banda,  es  preveuen  implantar  espècies  vegetals  locals  i/o             
adaptades   al   clima   de   Barcelona.   

● Pel  què  fa  a  l’eficiència  en  els  equips,  es  preveuen  emprar  aixetes  amb  obertura                
d’aigua  freda  i  cabal  inferior  als  5  l/min,  dutxes  inferiors  a  8  l/min  i  inodors  de  doble                   
descàrrega   2/4.     

● En  la  urbanització  de  l’entorn,  si  escau,  també  es  preveurà,  en  la  mesura  que  sigui                 
possible,  zones  on  es  produeixi  la  infiltració  de  l’aigua  de  pluja  en  el  terreny,  ja  sigui                  
l’aigua  procedent  dels  trams  de  paviments  durs,  ja  sigui  l’aigua  procedent  dels              
pluvials   del   propi   edifici.     

● Amb  l’aplicació  d’aquestes  estratègies  es  preveu  un  consum  de  60  l  per  persona  i                
dia,  d’aquesta  manera  es  redueix  en  més  d’un  60%  el  consum  d’aigua  respecte  un                
edifici   convencional.   
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MATERIALS   I   RESIDUS   
Per  poder  assolir  els  objectius  de  reducció  de  l’impacte  ambiental  i  l’energia  incorporada  als                
materials,  de  tancament  de  cicle  de  vida  del  materials  i  de  reduir  residus  es  proposen  les                  
següents   accions:   

● L'estructura  es  proposa  prefabricada  i  de  muntatge  en  sec.  També  s’ha  tingut              
especial  cura  en  optimitzar-la  de  cara  a  emprar  la  mínima  quantitat  de  material               
possible.  Aquesta  s’implementa  amb  murs  de  càrrega  de  fusta  CLT  i  formigó  armat               
per   la   planta   baixa.   

● Es  preveu  austeritat  en  els  acabats  i  els  materials,  analitzant  amb  les  usuàries  la                
possibilitat  de  reduir  el  número  de  materials  i  solucions  constructives  a  emprar  com               
per   exemple   certs   revestiments   o   acabats.   

● S’implementaran  el  màxim  els  materials  que  poden  tancar  cicles  a  través  de  la               
biosfera  (bàsicament  la  fusta  a  l’estructura  i  a  les  fusteries  o  el  cotó  reciclat  en  els                  
aïllaments).   

● De  cara  a  reduir  l’impacte  de  la  resta  de  materials  es  potencia  l’ús  de  reciclats,  com                  
la  ceràmica,  els  àrids  dels  elements  drenants  i  de  part  del  formigó  armat,  els  panells                 
de   guix/cel·lulosa   i   pintures   minerals   de   menor   impacte.   

● Les  emissions  de  CO 2  en  l’extracció  i  fabricació  dels  materials  emprats  són  de  7,7  kg                 
CO 2 /m 2    i   any,   enlloc   de   15   kg   CO 2 /m 2    i   any   de   la   construcció   convencional.   

● En  la  urbanització  de  l’entorn  immediat,  si  escau,  s’executaran  paviments  tous  per              
damunt  dels  paviments  durs,  utilitzant  materials  que  acumulin  menys  calor  i  reduir,              
d’aquesta  manera,  l’efecte  d’illa  de  calor  i  permeten  la  percolació  de  l’aigua  al               
terreny.   

  
BIOHABITABILITAT   
A  banda  de  reduir  al  màxim  els  impactes  ambientals  generats  per  l’actuació  es  proposen                
solucions  que  garanteixin  una  màxima  salubritat  per  als  i  les  usuàries,  entre  les  que                
destaquen:   
  

● Garantir   una   adequada   ventilació   tant   natural   com   forçada   de   tots   els   espais   (amb   
sondes  de  CO2  que  garanteixin  que  es  durà  a  terme  la  ventilació  i  alhora  s’estalviarà                 
energia).   

● Confort  higrotèrmic  i  nivells  d’il·luminació  natural  en  tots  els  espais,  també  els              
exteriors.   Ús   de   materials   reguladors   de   la   humitat   com   la   fusta.   

● Disminuir  al  màxim  els  nivells  d’emissions  de  COV  i  altres  contaminants  emprant              
materials  de  revestiment  en  baix  contingut  d’aquestes  substàncies  (amb  la            
certificació  corresponent)  com  per  exemple  les  pintures  minerals  i  els  vernissos             
d’origen   vegetal.   

● Reduir  l’afectació  dels  camps  electromagnètics  amb  un  adequat  disseny  de  les             
instal·lacions  de  climatització,  renovació  d’aire  i  de  la  xarxa  elèctrica  (també  del              
mobiliari   i   equipament   que   finalment   es   disposi   a   l’edifici).   

● Minimitzar   l’impacte   del   soroll   interior   i   exterior   de   l’edifici   sobre   els   i   les   usuàries.   
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Diagrama   de   la   proposta   ambiental.   
  
  
  
  
  

5.5   Pressupost   estimat   
  

El  present  pressupost  contempla  l’edificació,  que  inclou  habitatges,  local  comercial,            
instal·lacions  i  equipament  i  l’urbanització  i  enjardinament  del  solar.  La  proposta  vol  dotar               
als  habitatges  d'uns  sistemes  d'acondicionament  de  qualitat  que  ofereixen  un  grau  de              
confort  elevat  amb  uns  repercussions  ambientals  de  baix  impacte.  Els  materials  i  acabats               
seran  austers  i  adequats  al  tipus  d'habitatges  de  protecció  oficial,  i  els  sistemes  estructurals                
i   constructius   seran   de   baix   impacte   ambiental   tal   i   com   es   descriu   a   la   memòria.     
  

Entenem  que  la  repercussió  apropiada  per  aquestes  finalitats  és  el  següent  cost  estimat  de                
les   obres:   

  
PEM  D'EXECUCIÓ   2.626.552 €   (no  inclós  Despeses  Generals,  Benefici  Industrial  de  la             
constructora,   ni   IVA)   
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Capítols   %   

01   TREBALLS   PREVIS     0,3%   

02   MOVIMENT   DE   TERRES   1,7%   

03   SISTEMA   ESTRUCTURA    (inclós   fonamentació)   22%   

04  SISTEMA  D'ENVOLVENT  (façanes,  revestiments,  aïllaments,        
impermeabilització)   

28%   

05  SISTEMA  DE  COMPARTIMENTACIÓ  I  ACABATS  (Divisòries  verticals          
horitzontals   i   mòbils,   paraments   verticals   i   horitzontals)   

12%   

06  SISTEMA  DE  CONDICIONAMENT  (sanejament,  lampisteria,        
instal·lació  elèctrica,  plaques  fotovoltaiques,  sistema  de  ventilació,         
aerotermia,  instal·lació  de  clima,  instal·lació  d’audiovisuals,  instal·lació         
protecció   i   seguretat)   

25%   

07   EQUIPAMENT    (mobiliari,   ,   altres)   3%   

08   SEGURETAT   I   SALUT   1,5%   

09   CONTROL   DE   QUALITAT   I   GESTIÓ   DE   RESIDUS   0,5%   

10   URBANITZACIÓ   3%   

11   VARIS   2%   

TOTAL   COST   DE   CONSTRUCCIÓ   (PEM)      2.626.552 €     100%   
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5.7   Propostes   alternatives   
El  present  estudi  ha  analitzat  i  elaborat  també  d’altres  propostes  d’encaix  i  de  distribució  del                 
programa.  En  el  moment  del  plantejament  inicial  de  l’encaix  arquitectònic  i  com  a  exercici                
creatiu  per  analitzar  diferents  alternatives,  es  van  proposar  tres  opcions  de  distribució  dels               
espais   i   agregació   dels   diferents   habitatges,   amb   tipologies   d’habitatge   alternatives.   
Com  s’ha  citat  anteriorment,  la  geometria  de  la  parcel·la  i  les  condicions  urbanístiques  del                
sòl   no   permeten   grans   variacions   en   el   plantejament.   
  

S’han   plantejat   tres   alternatives:   
  

Opció   A   
Proposta   de   distribució   per   passera,   amb   tipologia   d’habitatge   amb   nucli   humit   central.   
Es   descarta   per   disposar   d'una   tipologia   molt   rígida   i   que   no   permet   agregacions   fàcils.   
  

  
Proposta   de   distribució  

  

  
Proposta   de   tipologia   (presentada   amb   una   rotació   de   90º)   
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Opció   B   
Proposta   que   finalment   s’acaba   desenvolupant,   ja   descrita   amb   anterioritat.   
  
  

Opció   C   
Proposta  de  distribució  per  mitjà  d’una  passera  en  una  posició  central.  Això  genera  una                
jerarquia  d’espais,  tot  apareixent  una  façana  més  permeable,  amb  espais  col·lectius  a              
disposar   a   voluntat,   amb   capacitat   de   generar   vincles   a   diferents   alçades.   
La  tipologia  d’habitatge,  organitzada  a  través  d’una  malla,  també  es  presenta  més              
avantatjosa,   amb   molta   més   façana   que   les   opcions   anteriors.   
  

Tot  i  que  es  valora  que  aquesta  opció  és  valora  que  arquitectònicament  és  més  agraciada,                 
té   un   greu   inconvenient   que   no   la   fa   viable:   la   menor   superfície   útil   dels   habitatges.   
  

Aquesta  distribució  planteja  unes  tipologies  d’habitatge  de  dimensions  molt  menors,  que             
amb  els  encaixos  inicials  del  Pla  econòmic  i  financer  apareixen  econòmicament  molt              
desfavorables.   Per   tot   això   es   descarta   aquesta   opció.   
  

Proposta   de   distribució   
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Proposta   de   tipologia   
  
  
  

Opció   B.1   
Amb  el  treball  de  concreció  del  Pla  econòmic  i  financer  (vegis  apartat  6)  s’han  plantejat                 
propostes   de   millora   per   optimitzar   els   resultats   de   la   proposta   econòmica.   
Es  planteja,  com  una  alternativa  per  mirar  de  reduir  la  dependència  dels  ingressos  externs                
del  lloguer  dels  locals,  la  realització  del  projecte  de   29  habitatges  sense  locals  comercials                
i  amb  coberta  al  tercer  pis ,  de  tal  forma  que  es  construirien  sis  habitatges  addicionals  a  la                   
planta  baixa  (enlloc  dels  locals  comercials)  i  la  darrera  planta  únicament  es  construiria  un                
dels   habitatges   previstos,   amb   la   conseqüent   reducció   dels   costos   d’edificiació.   
  

Cal  advertir  que  aquesta  opció  alternativa  no  és  viable  d’acord  amb  el  planejament               
urbanístic  vigent,  i  en  cas  de  plantejar-se,  es  requeriria  de  la  tramitació  administrativa               
corresponent,   degudament   justificada.   
  

Com  s’observa,  la  proposta  manté  els  habitatges,  tot  alliberant  superfície  construïda  en  la               
planta  tercera,  generant  un  espai  de  terrassa  col·lectiva.  Aquesta  alternativa  és  molt  més               
favorable  perquè  no  només  desapareix  el  risc  de  dependència  dels  ingressos  del  local,  sinó                
que  es  redueix  també  el  cost  de  la  construcció  i  es  guanya  d’espais  comunitaris  pel                 
col·lectiu.   
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6.   PROPOSTA   ECONÒMICA   I   FINANCERA   
  

6.1   Introducció   i   hipòtesis   de   partida   
  

Tal  i  com  s’ha  exposat  anteriorment,  l’Ajuntament  de  Granollers  té  interès  en   l’avaluació  de                
les  condicions  de  viabilitat,  desde  el  punt  de  vista  econòmic  i  financer,  del  Pla  per  a  la                   
Construcció  d’un  edifici  d’habitatges  en  règim  de  cessió  d’ús ,  ubicat  al  carrer  Rosselló               
nº97  del  terme  municipal  de  Granollers,  a  través  de  la  constitució  d’un  dret  de  superfície                 
sobre  aquest  a  favor  de  la  cooperativa  adjudicatària  i  la  posterior  cessió  del  seu  ús  a  les                   
persones  usuàries  que,  tanmateix,  permeti  fixar  les  següents  variables  resultants  del             
projecte:     
  

● Quantificació  de   l’aportació  en  forma  de  capital  social  necessària  per  part  dels              
usuaris  dels  habitatges  ( Aportació  d’ús ),  per  tal  de  garantir  que  aquest  projecte              
pugui   ser   viable.     
  

● Import  de  les  quotes  periòdiques  a  satisfer  per  part  dels  socis  usuaris  de  la                
Cooperativa  que  resultin  beneficiaris  de  la  cessió  de  l’ús  sobre  els  habitatges              
resultants  per  tal  de  que  s'asseguri  la  viabilitat  econòmica  del  projecte  i,  tanmateix,               
s'assoleixi  l'objectiu  de  garantir  el  seu  accés  a  aquests  socis  cooperativistes  sota              
paràmetres   de   costos   assequibles.   

  
S'entén,  als  efectes  del  present  estudi,  que  la  viabilitat  financera  s'assoleix  si,  en  cadascun                
dels  períodes  que  composen  el  termini  previst  de  75  anys  de  duració  del  dret  de  superfície                  
constituït,  queda  garantida  la  capacitat  de  fer  front  als  compromisos  de  pagament  derivats               
de   l'execució   del   projecte.   
  

Tanmateix,  i  als  efectes  del  present  estudi,  s'entendrà  assolida  la  viabilitat  econòmica  si  la                
cooperativa  obté,  de  forma  acumulada  durant  el  termini  de  duració  del  dret  de  superfície                
constituït,  ingressos  suficients  com  per  fer  front  a  les  despeses  derivades  de  les  obligacions                
que   es   puguin   establir   en   l’acord   de   constitució   del   dret   de   superfície   .   
  

Per  últim,  i  de  cara  a  l'objectiu  general  d'assolir  un  cost  assequible  d'accés  als  habitatges                 
objecte  d'aquesta  promoció  per  part  dels  socis  usuaris,  es  considerarà  que  això  succeeix               
quan  l’import  de  la  quota  d’ús  per  m 2  dels  habitatges  construïts  sigui  igual  o  inferior  al  Preus                   
Màxims  de  Lloguer  establert  per  als  Habitatges  nous  de  Protecció  Oficial  (Règim  General)               
segons   el   segons   el   Decret   llei   50/2020,   de   9   de   desembre   de   2020  .     1

   

1  Aquest  preu,  i  atenent  la  ubicació  territorial  de  Granollers  dins  de  la  zona  A  (definida  per  la  Ordre                     
VIV/1952/2009   de   2   de   juliol),   es   quantifica   en   8,95   euros   mensuals/m 2    de   superfície   útil   dels   habitatges..   
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El  present  estudi  estableix  com  a  paràmetres  inicials,  per  tal  de  configurar  un  escenari                
raonablement   previsible,   els   següents:   
  

● L'Import  del   cànon  anual  a  satisfer  par  part  de  la  cooperativa  en  favor  de                
l'Ajuntament  de  Granollers  com  a  contraprestació  per  la  constitució  del  dret  de              
superfície  al  seu  favor  serà  de   500,00  euros  anuals  (IVA  inclòs)  més  la               
corresponent   actualització   de   l'IPC   que,   de   forma   anual,   hi   pugui   ser   aplicable.     
S’aplica  un  cànon  annual  simbòlic  atès  que  algunes  de  les  subvencions  i  ajudes               
públiques  poden  ser  limitades,  o  disposar  de  condicions  més  desfavorables  si  es  fa               
una   cessió   gratuïta   del   sòl.   
  

● L'índex  de  Preus  al  Consum  estatal  ( IPC )  a  aplicar  en  les  actualitzacions  de  valor  del                 
cànon  anual,  així  com  de  les  despeses  recurrents  en  els  75  anys  de  la  vigència  del                  
dret   de   superfície   es   correspon   a    l'1%   anual .   
  

● El  tipus  d'interès  associat  al  finançament  aliè  aplicat  per  al  còmput  de  les  quotes                
del  préstec  hipotecari  associat  al  finançament  de  les  obres  de  construcció  és  del               
2,25%  anual  durant  el  període  de  carència  i  del  2,3%  anual  un  cop  finalitzat                
aquest  termini  i  es  correspon  a  les  condicions  que,  recentment,  l'entiat  FIARE              2

Banca  Populare  Etica,  scpa  ha  establert  en  l’aprovació  del  finançament  de  tipus              
hipotecari  associat  a  la  fase  de  construcció  d’edificis  d’habitatges  en  projectes  de              
naturalesa   similar   al   present.   
  

● La  reversió ,  un  cop  extingit  el  dret  de  superfície,  en  favor  de  l'Ajuntament  de                
Granollers  dels  terrenys,  l'edifici  d'habitatges  i  les  instal·lacions  promogudes  per  part             
de  la  Cooperativa  s'entendrà  que   no  incorpora  cap  cost  addicional   per  a  aquesta               
en  la  mesura  que  les  despeses  de  conservació  previstes,  la  dotació  per              
l'amortització  en  funció  de  la  duració  del  dret  de  superfície,  així  com  el  manteniment                
de  la  quota  d’ús  un  cop  el  préstec  hipotecari  estigui  totalment  amortitzat,  garantiran               
la  presència  de  recursos  econòmics  suficients  per  tal  d’assegurar  el  bon  estat  de               
conservació   exigit   a   la   finalització   del   termini   establert.   
  

● El  preu/m 2  esperat  en  el  lloguer  del  local  comercials ,  atesa  la  seva  situació,  es                
correspon   a    5   euros   mensuals/m 2 .   

  
● El  termini  d’execució  de  les  obres  de  construcció  de  l’edifici  d’habitatges  es  de  21                

mesos  i  el  termini  en  el  que  es  considera  que  els  usuaris  podran  accedir  a  l’ús  dels                   
habitatges   és   de   3   mesos   addicionals.   

  
  

2  Les  condicions  establertes  en  el  préstec  hipotecari  concedit  per  l’entitat  FIARE  Banca  Populare  Etica,  scpa                  
estableixen  per  al  període  posterior  al  de  carència  un  tipus  d’interès  variable  igual  a  l’EURIBOR  més  un                   
diferencial  del  1,2%  .Donada  la  situació  actual  dels  tipus  de  referència  interbancària  a  un  any,  que  ofereixen                   
valors  negatius  amb  una  tendència  pràcticament  constant,  es  considera  raonable,  com  a  hipòtesis  de  treball                 
conservadora,   l’establiment   d’un   tipus   fixe   del   2,3%   anual.     
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6.2   Pla   d’Inversions   
  

El  projecte  planteja  la  construcció  d'un  edifici  compost  per   29  habitatges  i  3  locals                
comercials   a  la  planta  baixa  juntament  amb  una  sèrie  d'espais  compartits  (anomenats              
espais   comuns).   La   distribució   de   les   superfícies   resultants   del   projecte   és   la   següent:   
  

  
  

  
  

Els  habitatges  construïts  respondran  a  la  següent  tipologia,  en  funció  de  la  seva  superfície                
útil:   
  

  
  

Tanmateix,  cal  assenyalar  que  el  plantejament  exclou  la  possibilitat  de  promoure  les  30               
places  d’aparcament  inicialment  previstes,  en  la  mesura  que  els  costos  de  la  promoció               
derivats  de  la  inclusió  d’aquestes  places  en  l’objecte  de  l’obra  ofereixen  valors  que  fan                
inviable   el   projecte .     3

  
La   inversió  inicial  prevista ,  a  realitzar  en  el  període  comprès  entre  la  constitució  del  dret                 
de  superfície  fins  a  la  posada  a  disposició  dels  habitatges  construïts  en  favor  dels  socis                 
usuaris,  es  quantifica  en  un  total  de   4.218.027  euros  i  es  correspon  amb  els   costos                 

3  La  opció  que  incorpora  les  30  places  d’aparcament  implica  una  Aportació  de  Capital  promig  per  Unitat  de                    
Convivència  superior  a  43.000  euros  per  habitatge  i,  en  conseqüència,  impossibilita  el  compliment  de  l’objectiu                 
d’afavorir   l’accés   a   l’habitatge   a   uns   costos   assequibles.     
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directes  de  la  construcció  dels  habitatges  (quantificats  en  un  total  de   4.061.423  euros )               
així  com  en   Altres  Despeses  Inicials  que,  en  tant  que  duri  l’obra  (i  no  s’obtinguin  ingressos                  
per   la   cessió   de   l’ús)   hauran   de   ser   assumides   (quantificades   en    156.605   euros ).   
  

  El   Cost   Directe   de   l’Obra    es   desglossa   entre   les   següents   partides:   
  

● Pressupost  d’Execució  de  la  Construcció  (3.238.972  euros):  Desemborsaments          
a  satisfer  a  la  constructora  de  l’edifici  d’habitatges.  Donat  que,  en  aquesta  promoció,               
serà  aplicable  el  mecanisme  d’Inversió  del  Subjecte  Passiu  en  l’IVA  i  que,  per  tant,               
només  caldrà  desemborsar  directament  a  l’Agència  Tributària  la  part  de  l’IVA  no              
deduïble  associat  a  les  factures  rebudes  per  part  de  la  constructora,  es  considera,               
per  tant,  únicament  la  part  d’aquest  impost  que  no  serà  recuperable  per  part  de  la                 
cooperativa  .  Aquests  desemborsaments  previstos  es  quantifiquen  a  partir  de  les             4

següents   variables:   
  

o Pressupost  d’Execució  Material  (P.E.M.)  quantificat,  en  aquest  cas,  en           
2.625.552   euros   +IVA   (10%).   

  

  
  

o Despeses  Repercutides  per  part  de  la  constructora,  corresponents  a           
l’atribució  de  despeses  generals  al  projecte  (10,5%)  i  al  Marge  Industrial             
(4%).  Tot  i  que  és  habitual  que  la  suma  d’ambdós  conceptes  sigui  del  19%,                
en  aquest  cas,  donada  les  característiques  del  projecte,  es  considera            
plenament   assolible   un   percentatge   de   repercussió   inferior   (14,5%   en   total).   

  

  
  

4   El  percentatge  de  prorrata  previst  per  a  aquest  projecte  es  situa  en  el  23%  i,  en  conseqüència,  el  77%  de  l’IVA                        
associat  al  Pressupost  d’Execució  de  l’Obra  seran  desemborsaments  a  considerar  en  relació  a  la  inversió  inicial.                  
El  23%  s’obté  de  la  proporció  dels  ingressos  projectats  en  relació  als  locals  comercials  (el  lloguer  dels  quals                    
estarà  subjecte  a  IVA)  respecte  del  total  d’ingressos  esperats  per  la  totalitat  dels  immobles  inclosos  dins  de                   
l’edifici  a  construir  (que  inclou,  per  tant,  els  ingressos  corresponents  a  la  cessió  de  l’ús  dels  habitatges  que  estan                     
exempts   d’aquest   impost).     
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● Equip  de  Treball  Multidisciplinar  (270.141  euros):  Honoraris  (IVA  inclòs)  a  satisfer             
als  diferents  professionals  implicats  en  la  elaboració  del  projecte  de  l'obra,  així  com               
en  el  seguiment  de  la  mateixa  un  cop  s'iniciï  la  seva  execució.  Aquests  honoraris                
previstos  inclouen  els  visats.  La  seva  quantificació  respon  a  l’aplicació  del  8,5%              
sobre   el   P.E.M.   de   l’obra.   

  
● Gestió  del  Projecte  (210.124  euros):   Despeses  corresponents  a  la  coordinació  i             

gestió  global  del  projecte.  Aquestes  despeses  es  quantifiquen  en  el  8%  del              
Pressupost  d’Execució  Material  de  l’obra  incrementat  per  les  despeses  repercutides            
per   part   de   la   constructora.   
  

● Assegurança  de  l’Obra  (96.394  euros):   Prima  a  satisfer  a  la  companyia             
asseguradora  per  tal  de  garantir  els  riscos  inherents  a  la  construcció.  La  seva               
quantificació  respon  a  als  pressupostos  que,  sobre  aquestes  contingències,  es           
disposen.  Tanmateix,  es  considera,  dins  d’aquesta  partida,  el  cost  associat  a  les              
despeses  de  contractació  del  servei  de  verificació  de  l’obra  necessària  per  a  la               
contractació  de  l’Assegurança  sobre  l’edifici  (Organisme  de  Control  Tècnic).  En  la             
quantificació  d’aquesta  partida,  s’ha  computat  a  partir  del  PEM,  valor  sobre  el  qual               
s’ha  aplicat  l’1,25%  per  tal  de  quantificar  la  prima  de  l’assegurança  desenal,  així  com                
el  2%  per  a  la  quantificació  del  cost  associat  a  la  verificació  de  l’obra.  Aquests                 
percentatges   s’han   formulat   en   base   a   criteris   de   prudència.   

  
● Altres  Despeses  previstes  (95.421  euros):   La  descomposició  d’aquestes  altres           

despeses   que,   en   la   fase   inicial,   es   coneix   la   seva   existència   són   les   següents:   
  

o Llicència  d’Obres  a  sol·licitar  a  l’Ajuntament  de  Granollers.  La  seva            
quantificació,  en  base  al  que  disposen  les  ordenances  municipals,  respon  a             
l’aplicació   d’una   quota   fixa   de   1.700   euros.   

o Impost  sobre  Instal·lacions,  Construccions  i  Obres  (ICIO)   a  satisfer           
també  a  l’Ajuntament.  La  seva  quantificació,  d’igual  forma,  es  basa  en  el  que               
disposen  les  ordenances  municipals  a  aquests  efectes  i  que  estableixen            
l’aplicació  d’un  tipus  impositiu  del  3,45%  sobre  el  P.E.M.  No  obstant,  aquest              
mateix  marc  normatiu  estableix  la  possibilitat  d’accedir  a  una  bonificació  del             
50%.   

o Subministraments   a  contractar,  per  tal  de  procedir  a  l’execució  de  l’obra,             
amb  les  diferents  companyies  subministradores  (Endesa,  Gas  Natural,          
Agència  Catalana  de  l’Aigua,  ...)  .  La  seva  quantificació  (IVA  inclòs)  s’estima              
en   un   total   de   30.250   euros.   

o Altres  Estudis  professionals   al  marge  de  l’Equip  Multidisciplinar          
anteriorment  esmentat.  S’ha  previst  en  aquest  apartat  un  total  de  6.050  euros              
IVA   inclòs   en   base   a   criteris   de   prudència.   

o Laboratori  extern  d’assaig  de  control   sobre  la  qualitat  dels  materials  a             
emprar  en  l’obra.  La  seva  quantificació  prevista  (IVA  inclòs)  és  de  12.100              
euros.   
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● Despeses  imprevistes  de  l’obra  (150.370  euros):   Despeses  que,  donada  la            
magnitud  econòmica  i  la  periodicitat  prevista,  es  considera  raonable  i  prudent             
considerar  en  resposta  a  possibles  desviacions  sobre  el  pressupost  inicial  previst.             
La  seva  quantificació  respon  a  l’aplicació  d’un  percentatge  (5%)  sobre  el  P.E.C.              
Aquest  percentatge  aplicat  es  considera  ajustat  al  grau  de  concreció  que,  sobre  la               
quantificació   inicial   de   les   inversions   a   realitzar,   s’ha   assolit   en   aquest   projecte.   

  
Pel  que  fa  a  les   Altres  Despeses  Inicials  que,  per  la  seva  naturalesa,  no  són  directament                  
imputables   a   l’obra   de   construcció,   la   seva   composició   és   la   següent:   
  

● Despeses  Financeres  (106.147  euros):   Corresponents  als  desemborsaments         
previstos  en  relació  a  les  fonts  de  finançament  emprades  per  a  aquest  projecte.  De                
forma  concreta,  hi  ha  previstos  33.700  euros  vinculats  a  la  formalització  del  préstec               
hipotecari  (corresponents  a  l’1%  del  seu  valor  nominal,  que  inclou  la  comissió              
d’obertura,  més  les  despeses  de  taxació  i  la  comissió  d’estudi),  i  72.447  euros               
corresponents  a  la  càrrega  financera  del  préstec  hipotecari  durant  el  període  de              
carència   (aquest   període   s’adequa   al   termini   de   l’execució   de   les   obres).   
  

● Despeses  vinculades  a  la  formalització  de  l’Obra  Nova  (9.924  euros)   que,  un              
cop  construïts  els  habitatges  nous,  caldrà  assumir.  La  seva  quantificació  preveu  les              
despeses  notarials,  i  les  taxes  d’inscripció  al  Registre  de  la  Propietat.  En  relació  a                
l’Impost  sobre  Actes  Jurídics  Documentats,  i  en  la  mesura  que  es  tracta  de               
l’escripturació  d’un  acte  vinculat  a  la  promoció  d’habitatge  HPO,  es  considera  que              
estarà   exempt   d’aquest   impost.   
  

● Despeses  d’explotació  fixes  (39.805  euros)   corresponents  a  les  despeses           
corrents  derivades  de  la  titularitat  dels  habitatges  que  es  meritaran  fins  a  la  seva                
posada  a  disposició  dels  socis-usuaris.  Aquestes  despeses  fan  referència  al  cànon             
anual  a  satisfer  a  l’Ajuntament,  les  despeses  de  manteniment  i  consums  de  l’edifici,               
l’IBI,  així  com  l’Assegurança  de  Responsabilitat  Civil  sobre  l’edifici.  El  període             
considerat,  als  efectes  de  quantificar  aquestes  despeses  fixes,  ha  estat  de  24              
mesos.  El  criteri  emprat  respon  a  un  principi  de  prudència,  de  tal  forma  que,                
positivament,  s’assumeix  que  aquesta  partida,  en  la  liquidació  final,  podrà  resultar             
excedentària  en  la  mesura  que  alguna  d’aquestes  despeses  no  estigui  vigent  durant              
el   període   considerat.   
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6.3   Pla   de   Finançament   
  

Tal  i  com  s’ha  assenyalat  anteriorment,  l'execució  del  Pla  d'inversions  determina  unes              
necessitats  de  finançament  inicials  superiors  a  4,2  milions  d’euros.  Amb  l'objecte  de  satisfer               
aquestes   necessitats   es   planteja   la   utilització   de   les   següents   tres   fonts   de   finançament:   
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● Aportació  inicial  dels  socis  usuaris  al  Capital  Social  de  la  Cooperativa   que              

permeti  el  cobriment  un  percentatge  lleugerament  superior  al  8%  dels            
desemborsament  inicials  previstos  ( 345.000  euros )  els  quals,  en  funció  del  fluxe  de              
necessitats  financeres  esperats,  seran  aportats  durant  els  primers  mesos  de  duració             
de  les  obres.  D'aquesta  forma,  i  en  funció  de  la  superfície  de  cadascuna  de  les                 
Unitats  de  Convivència,  i  en  l'atribució  a  parts  iguals  de  la  superfície  respecte  de  les                 
zones  comunitàries  a  les  Unitats  de  Convivència,  la  distribució  prevista  de             
l'aportació  oscil·larà  entre  els  9.697  i  els  12.150  euros  per  habitatge .  Aquest              
import  determinat  es  quantifica  a  partir  de  la  diferència  entre  les  necessitats              
financeres  associades  al  present  projecte  i  l’import  a  obtenir  de  la  resta  de  fonts  de                 
finançament.   

  

  
  

● Subvenció  procedent  del  Pla  Estatal  per  a  la  Promoció  d’Habitatges  de             
Protecció  Oficial  de  Lloguer  (509.940  euros)   a  l’empara  del  disposat  en  el  Reial               
Decret  106/2018,  de  9  de  març,  per  el  que  es  regula  el  Pla  Estatal  de  l’Habitatge                  
2018-2021.  Aquesta  convocatòria  de  subvencions  (en  el  seu  programa  nº4  de             
foment  del  parc  d’habitatges  en  lloguer)  preveu  una  ajuda  de  300  euros/m 2  per               
habitatge   construït   amb   un   límit   màxim   de   31.500   euros   per   habitatge.     
En  aquests  moments  hi  ha  noves  convocatòries  de  subvencions  públiques  amb             5

imports  més  quantiosos  però  per  un  criteri  de  prudència  s’ha  preferit  aplicar  aquesta               
hipòtesi   de   subvenció   més   reduïda.   

  
Els   requisits   bàsics   per   a   accedir   a   aquesta   ajuda   són   els   següents:   
  

o El  preu  del  lloguer  (o  la  cessió  de  l’ús)  de  l’habitatge  no  podrà  superar  els  7                  
euros/m 2    mensuals.     

o Els  usuaris  no  hauran  de  superar  un  nivell  de  rendes,  computat  per  unitat  de                
convivència,   superior   a   4,5   vegades   l’IPREM   (per   tant,   35.588   euros   anuals).   

o El  destí  dels  habitatges  a  construir  haurà  de  ser  de  lloguer  (o  cessió  del  seu                 
ús)   durant   un   termini   mínim   de   25   anys.   

  

5  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8417/1853207.pdf   
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Pel  que  fa  a  les  dates  esperades  de  cobrament  d’aquesta  subvenció,  i  segons  disposen  les                 
bases  de  la  mateixa,  es  preveu  que  el  40%  del  total  podrà  ser  rebut  en  la  data  de  la                     
signatura  del  Conveni,  que  un  40%  addicional  del  total  es  podrà  percebre  quan  el  50%  de                  
les  obres  estiguin  executades,  i  que  el  darrer  20%  podrà  ser  liquidat  en  el  moment  de                  
finalització   de   les   obres.     
  

● Finançament  Entitats  de  Crèdit  (3.370.000  euros)   que  serà,  de  forma  prioritària,             
sol·licitat  a  entitats  especialitzades  vinculades  a  l'Economia  Social.  L'elecció  del            
finançament  hipotecari  adient  al  present  projecte  haurà  de  respondre  (al  marge  de  la               
selecció  d’un  tipus  d’interès  el  més  econòmic  possible)  a  les  següents             
característiques:   

  
o Crèdit  destinat  a  la  promoció  de  tal  forma  que  la  disposició  sobre  l’import               

nominal  del  préstec  es  realitzarà  en  funció  de  les  necessitats  financeres  del              
projecte  (determinades  per  les  certificacions  d’obra)  i,  per  tant,  no  es             
disposarà  de  la  totalitat  de  la  quantia  a  l’inici  sinó  que  les  disposicions               
s’aniran  produint  de  forma  progressiva  segons  l’avenç  d’aquestes  evitant,           
d’aquesta  forma,  la  generació  de  càrrega  financera  sobre  quantitats  que            
inicialment  no  siguin  necessàries  per  a  dur  a  terme  la  promoció  de  l’edifici               
d’habitatges.     

  
o Tanmateix,  i  donades  les  característiques  del  projecte,  aquesta  via  de            

finançament  es  correspondrà  a  la   principal  font  de  finançament  en  la             
mesura  que  es  tracta  d’un  instrument  que  ofereix  terminis  de  devolució  prou              
amplis  que  afavoreix  una  repercussió  en  les  quotes  d’ús  sostenible  d’acord             
als  objectius  general  del  projecte.  L’import  a  obtenir  de  finançament  a  través              
d’aquesta  via,  generalment,  anirà  vinculat  al  Valor  de  Taxació  de  l’edifici.  En             
aquest  sentit,  es  considera  que  l’import  màxim  a  obtenir  en  concepte  de              
finançament   hipotecari   serà   el   80%   d’aquest   valor   de   taxació .     

  
o Priorització  de  productes  de  finançament  hipotecari  que  incorporin  un           

sistema  de  quotes  constants  (sistema  francès)  enfront  d’un  sistema  de            
quotes  decreixents  (sistema  alemany)  per  tal  d’afavorir  la  sostenibilitat  del            
projecte  en  els  períodes  inicials  de  la  cessió  de  l’ús  dels  habitatges,  de  tal                
forma  que  la  repercussió  de  les  quotes  del  préstec  en  les  quotes  d’ús  pugui                
ésser  assumida  a  través  d’una  fixació  del  preu  suficient  d’aquesta  quota  que,              
per  la  seva  banda,  pugui  no  ser  superior  al  preu  màxim  de  7,00  euros                
mensuals/m 2 .     
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o Priorització  de  productes  de  finançament  que  incorporin  terminis  de           

devolució  el  més  llarg  possibles   per  tal  de  minimitzar  el  diferencial  de              
temps  existent  entre  la  duració  del  dret  d’ús  sobre  els  habitatges  (73  anys)  i                
la  vigència  del  crèdit  hipotecari,  per  tal  de  repartir  en  el  màxim  de  temps                
possible  l’esforç  de  devolució  d’aquest  finançament  i,  en  conseqüència,           
assolir  unes  quotes  d’ús  periòdiques  més  econòmiques.  En  aquest  sentit,  es             
considera   suficient   una   vigència   igual   o   superior   a   30   anys.   

  
Les  condicions  esperades,  en  relació  a  aquest  tipus  de  finançament,  i  en  base  l’experiència                
que  l’entitat  redactora  del  present  estudi  ha  aconseguit  en  les  darreres  operacions  que  ha                
desenvolupat   en   projectes   de   naturalesa   similar   són   les   següents:   
  

o Període   màxim   de   carència:   24   mesos  
o Tipus   d’interès   aplicable   al   període   de   carència:   2,25%   
o Tipus  d'interès  aplicable  amb  posterioritat  al  període  de  carència:  EURIBOR            

+  1,2%.  Tal  i  com  s’ha  assenyalat  anteriorment,  als  efectes  del  present              
estudi,  es  considerarà  que  el  resultant  de  l’addició  d’aquest  diferencial  a             
l’índex   serà   del   2,3%   anual.   

o Liquidació   de   Quotes   mensual   
o Termini   d’amortització:   Màxim   30   anys   (inclòs   el   període   de   carència)   
o Nominal  del  préstec:  3.209.694  euros  (equivalent  al  80%  del  cost  directe  de              

l’obra)   
  

La  quota  mensual  resultant  prevista ,  un  cop  finalitzat  el  període  de  carència,  i  donades                
les   condicions   esperades,    és   de   13.613    euros   mensuals.   
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Previsió de tresoreria mensual associada a les necessitats de Finançament

3- TEMPORITZACIÓ MENSUAL INVERSIÓ I FINANÇAMENT
Despeses Col.legi determina Assegurança 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

CONSTRUCCIÓ EDIFICI D'HABITATGES 263.112,84 161.145,01 161.145,01 155.380,82 161.145,01 161.145,01 152.498,73 161.145,01 161.145,01 152.498,73 161.145,01 161.145,01 152.498,73 161.145,01 161.145,01 152.498,73 161.145,01 161.145,01 161.145,01 152.498,73 161.145,01 161.145,01 152.498,73 161.145,01 149.616,64 4.130.592,99
P.E.C. 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 137.839,26 3.308.142,24
Llicència Municipal 1.700,00 1.700,00
ICIO 45.321,15 45.321,15
Equip de Treball Multidisciplinar 81.042,26 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 7.879,11 270.140,87
Subministraments (Endesa, ACA, gas...) 30.250,00 30.250,00
Gestió del projecte (cogestió) 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 8.404,97 210.124,16
Assegurança 32.831,90 32.831,90
Organisme de Control Tècnic (OCT ) 63.562,56 63.562,56
Altres estudis (Geotècnic, topogràfic, geobiològic, Acústic...) 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 252,08 6.050,00
Laboratori extern assaig de control 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 12.100,00
Imprevistos i altres 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 6.265,42 150.370,10
Recuperació IVA (Inversió S. Passiu) -5.764,19 -8.646,28 -8.646,28 -8.646,28 -8.646,28 -8.646,28 -8.646,28 -11.528,37 -69.170,25

ALTRES DESPESES INICIALS 0,00 35.358,54 1.924,80 2.191,05 2.191,05 2.438,14 2.733,15 3.034,06 3.357,82 3.662,41 3.963,32 4.287,08 4.601,25 4.902,16 5.218,25 5.538,18 5.538,18 5.785,27 6.082,19 6.405,94 6.708,77 7.028,70 7.352,45 7.662,95 18.638,92 156.604,64
Escripturació Obra Nova 9.924,43 9.924,43
Impost Actes Jurídics Documentats Obra Nova 0,00 0,00
Inscripció Registre Propietat 727,79 727,79
Despeses Constitució Préstec Hipotecari 33.700,00 33.700,00
Càrrega Financera Préstec Hipotecari 266,26 532,51 532,51 779,60 1.074,61 1.375,52 1.699,28 2.003,87 2.304,78 2.628,54 2.942,71 3.243,62 3.559,71 3.879,63 3.879,63 4.126,72 4.423,65 4.747,40 5.050,23 5.370,15 5.693,91 6.004,41 6.328,16 72.447,42
Altres (Desp. Fixes Prèvies) 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 1.658,54 39.805,01

TOTAL NECESSITATS DE FINANÇAMENT 263.112,84 196.503,55 163.069,80 157.571,87 163.336,06 163.583,15 155.231,87 164.179,07 164.502,82 156.161,13 165.108,33 165.432,08 157.099,98 166.047,17 166.363,26 158.036,90 166.683,18 166.930,27 167.227,19 158.904,67 167.853,78 168.173,70 159.851,18 168.807,96 168.255,56 4.287.197,64

FINANÇAMENT PREVIST 276.000,00 188.916,01 157.916,01 203.976,00 128.916,01 153.916,01 156.998,98 168.916,01 158.916,01 156.998,98 168.916,01 163.916,01 156.998,98 164.916,01 166.916,01 203.976,00 128.916,01 154.916,01 168.916,01 157.998,98 166.916,01 168.916,01 161.998,98 168.916,01 170.337,02 4.224.940,00

RECURSOS PROPIS 276.000,00 50.000,00 19.000,00 203.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.988,00 854.940,00

Aportació Capital Socis Usuaris 276.000,00 50.000,00 19.000,00 345.000,00

Finançament Donacions, Subvencions 0,00 203.976,00 203.976,00 101.988,00 509.940,00

FINANÇAMENT ALIÈ 0,00 138.916,01 138.916,01 0,00 128.916,01 153.916,01 156.998,98 168.916,01 158.916,01 156.998,98 168.916,01 163.916,01 156.998,98 164.916,01 166.916,01 0,00 128.916,01 154.916,01 168.916,01 157.998,98 166.916,01 168.916,01 161.998,98 168.916,01 68.349,02 3.370.000,00

Finançament Entitats de Crèdit 138.916,01 138.916,01 128.916,01 153.916,01 156.998,98 168.916,01 158.916,01 156.998,98 168.916,01 163.916,01 156.998,98 164.916,01 166.916,01 128.916,01 154.916,01 168.916,01 157.998,98 166.916,01 168.916,01 161.998,98 168.916,01 68.349,02 3.370.000,00

TOTAL FINANÇAMENT 276.000,00 188.916,01 157.916,01 203.976,00 128.916,01 153.916,01 156.998,98 168.916,01 158.916,01 156.998,98 168.916,01 163.916,01 156.998,98 164.916,01 166.916,01 203.976,00 128.916,01 154.916,01 168.916,01 157.998,98 166.916,01 168.916,01 161.998,98 168.916,01 170.337,02 4.224.940,00

SALDO PERÍODE 12.887,16 -7.587,54 -5.153,80 46.404,13 -34.420,05 -9.667,14 1.767,11 4.736,94 -5.586,82 837,85 3.807,68 -1.516,08 -101,00 -1.131,17 552,74 45.939,10 -37.767,18 -12.014,27 1.688,81 -905,69 -937,78 742,30 2.147,80 108,05 2.081,46

SALDO ACUMULAT 12.887,16 5.299,62 145,82 46.549,94 12.129,89 2.462,75 4.229,85 8.966,79 3.379,97 4.217,82 8.025,49 6.509,41 6.408,42 5.277,25 5.830,00 51.769,10 14.001,92 1.987,65 3.676,46 2.770,77 1.833,00 2.575,30 4.723,10 4.831,15 6.912,61 6.912,61
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6.4   Previsions   de   Despeses   i   Ingressos   
  

El  plantejament  de  la  Cooperativa  respecte  aquest  projecte  és  l'assumpció  de  les  despeses               
de  funcionament,  un  cop  els  habitatges  estiguin  construïts,  a  través  de  les  quotes  dels  socis                 
usuaris  (quota  d’ús  i  quota  de  serveis)  així  com  dels  ingressos  que  es  puguin  obtenir  a                  
través  de  persones  no  sòcies  (ingressos  per  el  lloguer  del  local).  Les  quotes,  per  tant,  i  un                   
cop  distribuïdes  entre  les  Unitats  de  Convivència,  hauran  de  ser,  en  cadascun  dels  exercicis                
econòmics,  suficients  en  relació  als  pagaments  previstos,  els  quals  seran  igual  a  les              
despeses  previstes  corregides  per  la  substitució  de  la  dotació  a  l’amortització  anual              
respecte   dels   pagaments   per   l’amortització   dels   préstecs.     
  

Previsió   de   Despeses   
La  relació  de  despeses  associades  a  la  titularitat  del  dret  de  superfície  i  la  posterior                 
constitució  de  l'ús  en  favor  dels  socis  usuaris  de  la  Cooperativa,  un  cop  edificat  l'edifici                 
segons   el   que   s'ha   especificat   en   el   Pla   d'Inversions,   es   composa   de   les   següents   partides:   
  

● Cànon  Anual  com  a  contraprestació  del  dret  de  superfície   a  satisfer  en  favor  de                
l’Ajuntament  de  Granollers.  La  seva  quantificació  prevista  es  correspon  a  un  import              
de   500,00  euros  anuals  (IVA  inclòs)   més  la  corresponent  actualització  de  l'IPC              
estatal .   

  
● Despeses  de  manteniment  i  conservació   les  quals  inclouen  les  que  estan             

vinculades  a  les  zones  comuns  de  l’edifici  (quantificades  en  7.271  euros  +  IVA               
anuals )  equivalents  a  un  cost  de  3  euros/m 2  de  superfície  útil  de  l’edifici  i  s’anirà                 
actualitzant  segons  l’aplicació  de  l’IPC.  A  partir,  no  obstant,  de  l’any  20,  es  preveu  un                 
increment  addicional  del  2%  anual  d’aquestes  despeses.  Tanmateix,  es  preveu  un             
cost   de    3.480   euros   +IVA    corresponent   al   manteniment   de   les   instal.lacions.   
  

● Serveis  Professionals  que  puguin  ser  requerits  per  a  la  gestió  econòmica  del              
projecte.  Es  preveu  que  aquest  cost  (quantificat  a  partir  de  13  euros  mensuals  per                
Unitat  de  Convivència)  tindrà  un   impacte  anual  de  4.524  euros  (+IVA)  i,  tanmateix,               
s'anirà   actualitzant   en   funció   de   l'IPC   estatal .     
  

● Assegurances  de  Responsabilitat  Civil   per  tal  de  donar  compliment  als  requisits             
que,  desde  aquesta  vessant,  siguin  obligatoris  i  aconsellables  per  garantir  eventuals             
riscos  davant  de  terceres  persones.  La  seva  quantificació  suposa  un  cost  de   3.939               
euros  anuals   calculats  a  partir  de  l'aplicació  del  0,15%  sobre  el  Valor  de  la                
Construcció   (el   qual,   a   la   seva   vegada,   es   quantifica   per   el   P.E.M.).   
  

● Despeses  bancàries   derivades  de  la  emissió  de  rebuts  domiciliats  per  tal             
d'instrumentalitzar  els  cobraments  de  les  quotes  d'ús  i  finançament  als  socis  i              
usuaris.  El  cost  anual  previst,  en  funció  de  l'import  total  d'aquestes  quotes,  és  de   393                 
euros   anuals   més   la   posterior   actualització   en   funció   de   l'IPC   estatal.     

  
● Impost  sobre  Béns  Immobles   que,  en  virtut  de  la  seva  condició  de  superficiària,               

podrà  ser  exigible  a  la  Cooperativa.   La  seva  quantificació ,  a  partir  d’una  estimació               
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d’una  quota  no  bonificada  de  400  euros  per  habitatge,  i  aplicant  una  bonificació  del                
50%  durant  els  primers  3  anys  al  tractar-se  d’habitatges  de  protecció  oficial,   és  de                
5.800   euros     anuals   durant   els   primers   anys .     
  

● Dotació  a  l'Amortització  Anual   corresponent  al  registre  comptable  (i,  per  tant,  a  la               
constitució  d'una  reserva  específica)  de  la  depreciació  per  l'ús  de  l'edifici,  el  qual  es                
calcula  en  funció  de  la  seva  vida  útil  estimada.  En  aquest  cas,  es  considera  que  la                  
vida  útil  s'inicia  en  el  moment  en  el  que  es  constitueix  l'ús  en  favor  dels  socis  usuaris                   
i  finalitza  en  l'extinció  del  dret  de  superfície.  Per  tant,  el  període  estimat               
d'amortització  és  de  73  anys.  En  relació  a  la  base  d'amortització,  aquesta  queda               
composada  per  l'import  de  la  inversió  inicial.   L'import  anual  de  la  dotació  a               
l'Amortització   econòmica ,   per   tant,    serà   de   46.636   euros.   

  
● Despeses  Financeres associades  a  la  utilització  de  les  fonts  de  finançament  que              

impliquen  recursos  aliens  (finançament  bancari)  vigents  durant  el  període  de  la             
cessió  de  l’ús  dels  habitatges.   La  seva  quantificació ,  en  funció  de  les  condicions               
definides  en  el  pla  de  finançament,   per  al  primer  exercici  complert  serà  de  66.939                
euros  anuals  i   s'anirà  reduint  progressivament  durant  els  anys  de  vigència  del              
préstec   bancari.   
  

● IVA  No  Deduïble  corresponent  a  les  quotes  d'IVA  Suportat  derivades  de  les              
despeses  corrents  que,  en  base  a  l'aplicació  de  la  regla  de  la  prorrata  (donada                
l'existència  d'ingressos  exempts  d'IVA  i  d'ingressos  que  no  ho  estan),  no  són              
recuperables  per  part  de  la  Cooperativa  en  les  seves  autoliquidacions  periòdiques             
d'aquest  impost.   El  percentatge  de  prorrata  previst  és  del  23%  (resultant  de  la               
proporció  de  quotes  no  exemptes  d'IVA,  corresponents  al  lloguer  dels  locals,             
respecte   del   total   d’ingressos   d’explotació).   

  
El  còmput  final  de  les  despeses  anuals  previstes  oscil·larà  en  funció  dels  anys  de  la                 
vigència  del  dret  de  superfície  i,  tanmateix,  manifestarà  una  evolució  amb  tendència              
decreixent  (motivada  per  la  evolució  de  les  despeses  financeres).   El  promig  de  despeses               
anuals  durant  els  primers  10  anys  de  vigència  de  l’ús  sobre  els  habitatges,  es                
quantifica   en   un   total   de   146.940   euros.   
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Previsió   de   Pagaments   
La  quantificació  dels  pagaments  previstos  per  a  cada  un  dels  anys  parteix  de  la  previsió  de                  
despeses  i,  sobre  aquesta,  elimina  la  dotació  per  a  l’Amortització  Econòmica  i,  al  mateix                
temps,  afegeix  l’Amortització  del  finançament  aliè  prevista.  En  aquest  sentit,  aquesta             
previsió  d’Amortització  del  Finançament  aliè,  vindrà  determinada  per  l’amortització  del            
préstec  hipotecari  la  qual,  al  seu  temps,  vindrà  quantificada  per  la  carència  establerta  i  de  la                  
duració  del  préstec  i  oscil·larà  entre  els  7.154  euros  mensuals  (corresponent  a  la  primera                
quota  del  préstec)  i  els  13.587  euros  mensuals  (corresponent  a  la  darrera  quota).  La  seva                 
evolució,   durant   la   seva   vigència,   serà   creixent.     
  

D’aquesta  forma,  la  previsió  de  pagaments  associada  a  la  previsió  de  despeses  previstes               
implica  unes  necessitats  de  desemborsaments  anuals  que  oscil·laran,  durant  els  10  primers              
anys,  entre  els  191.804  i  els  199.336  euros  anuals  amb  una  evolució  creixent  com  a                 
conseqüència  de  l’aplicació  de  l’IPC  als  costos  de  funcionament  i,  tanmateix,  a  la  pèrdua  de                 
la   bonificiació   de   l’IBI   a   partir   del   quart   any.   
  

  
  
  

Previsió   d’Ingressos   i   quotes   
Els  ingressos  previstos  en  el  present  projecte  es  classifiquen,  segons  la  seva  procedència,               
entre:   
  

● Ingressos  procedents  de  tercers  i,  per  tant,  de  persones  no  sòcies  de  la               
Cooperativa,   els   quals   provindran,   a   la   seva   vegada,   de:   
  

o Els   lloguers  dels  locals  comercials  que,  en  funció  del  preu  de  mercat              
mínim  estimat  (5  euros  mensuals/m 2 ),  es  quantifiquen  el  primer  any  en             
21.060   euros   (+IVA)   anuals    i   que,   tanmateix,   seran    actualitzables   per   l’IPC .     
  

● Ingressos  procedents  dels  socis  usuaris ,  els  quals,  segons  la  seva  tipologia  es              
diferencien   entre:   

o Quotes  d’ús  que,  en  funció  de  les  necessitats  del  projecte,  es  quantifiquen              
en  un  import  màxim  de  7,00  euros  mensuals/m 2   de  superfície  útil  dels              
habitatges.  D’aquesta  forma,  i  considerant  que  la  superfície  útil  dels            
habitatges  destinats  a  la  cessió  del  seu  ús  és  de  1.699,80  m 2 ,   es  preveuen                
uns  ingressos  de  142.795  euros  anuals  en  concepte  de  quotes  d’ús .  A              
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aquestes  quantitats  no  els  seran  d’aplicació  l’actualització  del  valor  per  l’IPC             
ni  per  qualsevol  altre  índex  equivalent,  llevat  que  la  norma  aplicable             
estableixi,  per  a  exercicis  posteriors  a  la  constitució  del  dret  d’ús,  un  límit               
màxim   superior.   

  
o Quotes  de  serveis   corresponents  a  la  repercussió  als  socis  usuaris  de  les              

despeses  no  vinculades  a  la  titularitat  del  dret  de  superfície  (en  funció  de  la               
superfície  útil  d’ús  privatiu  de  cadascun  dels  habitatges)  i  que,  per  tant,              
inclourà  les  despeses  de  Manteniment,  Serveis  Professionals,  Assegurances,          
IBI,  o  Despeses  Bancàries  suportades  inicialment  per  la  Cooperativa.   La            
quantificació  prevista  d’aquestes  quotes ,  en  funció  de  la  superfície  útil            
dels  habitatges  en  relació  al  total  de  superfície  dels  immobles  construïts,  així              
com  en  funció  de  la  totalitat  de  despeses  previstes  anteriorment,   és  de              
27.949  euros  per  al  primer  any  amb  una  tendència  creixent  com  a              
conseqüència  de  l’actualització  de  les  despeses  per  l’IPC  i,  tanmateix,  per  la              
pèrdua   progressiva   del   dret   a   aplicar   la   bonificació   en   la   quota   de   l’IBI.   

  
La  quantificació,   per  tant,  de  la  suma  de  la  totalitat  dels  ingressos  anuals  previstos  per                 
al  primer  any  és  de  191.804  euros  i  anirà  evolucionant,  en  funció  de  la  quantificació  de  la                   
previsió   de   despeses,    fins   als   199.336   euros   anuals .     
  

  
  

Tanmateix,  i  tot  i  que  no  es  corresponen  a  ingressos  estríctes  del  projecte,  doncs  aquests                 
van  destinats  a  la  promoció  del  model  per  tal  de  donar  suport  i  afavorir  altres  projectes  de                   
promoció  de  l’habitatge  cooperatiu  en  règim  de  cessió  d’ús,  cal  assenyalar  que  també  es                
preveu  que  les  persones  usuàries  hagin  de  satisfer  les  següents  quotes,  donada  la  seva                
condició   de   socis   de   la   cooperativa:     

● Quotes  de  soci/a   destinades  a  la  contribució  al  sosteniment  de  les  despeses              
generals  de  la  cooperativa.  La  seva  quantificació  és  de 10  euros  mensuals  per               
Unitat   de   Convivència .     

● Quotes  de  solidaritat   fixades  amb  l’objectiu  de  dotació  d’un  fons  per  a  possible               
morositat   corresponent   a   un   3%   de   la   quota   d’ús   de   totes   les   persones   sòcies.   
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6.5   Recapitulatiu   i   Avaluació   dels   Resultats   
  

El  Pla  per  a  la  Promoció  i  Construcció  de  29  habitatges  i  un  local  comercial  en  relació  al                    
solar  ubicat  al  carrer  Rosselló  nº  97  ubicat  al  terme  municipal  de  Granollers  per  a  la  cessió                  
de  l’ús  dels  habitatges  implica  unes   necessitats  financeres  que  es  quantifiquen  en              
4.218.027   euros.   
  

  
  

El  finançament  necessari  per  a  assumir  aquestes  necessitats  es  concreta  en  quatre  vies  de                
finançament:   
  

● Aportacions  al  Capital  Social  per  part  dels  socis  usuaris  per  345.000  euros  (8%              
aproximat  del  total  de  finançament)  que,   en  promig ,  implica  el  desemborsament             
fraccionat   per   soci   usuari   de    11.897   euros .   

  
● Subvenció  procedent  del  Pla  Estatal  per  a  la  Promoció  d’Habitatges  de             

Protecció   Oficia l   per   un   import   total   de    509.940   euros   
  

● Finançament  bancari  per  3.370.000  euros   a  obtenir  per  part  d’una  entitat  vinculada              
a  l’Economia  Social  a  un  tipus  d'interès  variable  igual  a  l’EURIBOR  +  1,2%  anual  i  un                  
període   d'amortització   de   fins   a   30   anys.     
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Un  cop  construït  l'edifici,   el  promig  anual  de  les  despeses  de  funcionament  considerades               
més  les  necessitats  de  devolució  del  finançament   impliquen  uns  desemborsaments            
previstos  que  oscil·laran  entre  els  191.804  i  els  199.336  euros  anuals  durant  els  10                
primers   anys .     
  

Aquestes  obligacions  econòmiques  assoleixen  ésser  assumides  per  les  següents  vies            
d’ingressos:   
  

● Lloguer  dels  locals  comercials ,  els  quals,  aportaran  al  projecte  uns  ingressos             
anuals  que,  per  al  primer  any,  suposaran   21.060  euros  anuals  (+IVA)  en  base  a  una                 
estimació  d’un  preu  de  lloguer  de  5  euros/m 2  mensuals,  que  es  considera  per  sota                
del  preu  de  mercat  de  la  zona.  La  previsió  és  que  aquests  ingressos  puguin  anar                 
augmentant   en   funció   de   l’IPC   durant   els   següents   exercicis.   
  

● Quotes  d’ús   a  satisfer  per  part  dels  socis  usuaris,  les  quals  implicaran  uns               
ingressos  de  142.795  euros  anuals  i  que  es  quantifiquen  a  partir  d’un  preu  de  7,00                 
euros/m 2    de   superfície   útil   dels   habitatges.   
  

● Quotes  de  Serveis   a  satisfer  per  part  dels  socis  usuaris,  les  quals  aportaran  un                
volum  d’ingressos  anuals  que  oscil·laran  durant  els  10  primers  anys   entre  els              
27.949  i  els  35.434  euros  anuals   corresponents  a  l’atribució  de  les  despeses  de               
funcionament.     
  

Desde  el  punt  de  vista  de  les  persones  usuàries  dels  habitatges,   l’import  de  la  totalitat  de                  
les  quotes  previstes  per  als  primers  anys  de  la  cessió  de  l’ús  dels   habitatges  oscil·larà                 
entre   els   400   i   els    5457   euros   mensuals   e n   funció   de   la   tipologia   de   l’habitatges.   
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Avaluació   dels   resultats   
Donats  aquests  resultats  i,  en  base  als  objectius  fixats  en  el  present  informe  així  com  en  la                   
presumpció  de  que  les  hipòtesis  marcades  són  realistes,  s'entén  que   el  projecte,  desde  la               
vessant   econòmica   i   financera,   és   viable    ja   que:   
  

● Assegura  el  compliment  dels  compromisos  de  pagament  associats  a  la            
inversió  inicial   en  la  mesura  que  aquests  queden  suficientment  finançats  a  través              
del   desplegament   del   pla   de   finançament   exposat.   

  
● Garanteix  l'assumpció  per  part  de  la  Cooperativa  de  la  totalitat  de  les  despeses               

de  funcionament   a  través  de  l'establiment  d'unes  quotes  d'ús  i  serveis  suficients              
com   per   a   poder   fer-hi   front.     
  

● Assoleix  l'objectiu  d'oferir  l'accés  a  l'Habitatge  a  uns  costos  assequibles,   en  la              
mesura  que  la  quota  d’ús  mensual  fixada  es  situa  substancialment  per  sota  del  preu                
de  mercat  del  lloguer  d’habitatges  de  la  zona  i  que  la  totalitat  de  pagaments                
mensuals  a  satisfer  per  part  dels  socis  usuaris  resulta  inferior  a  aquest  preu  de                
mercat.   
  

No  obstant  l’anterior,  cal  assenyalar,  com  a   punt  feble  del  projecte,   l’elevat  grau  de                
dependència  que  la  totalitat  dels  ingressos  tenen  respecte  d’aquells  que  puguin  venir              
d’operacions  amb  persones  no  sòcies  de  la  Cooperativa.  D’aquesta  forma,  el  percentatge              
dels  ingressos   que  provenen  del  lloguer  dels  locals   és   lleugerament  superior  al  10% ;               
aquesta  circumstància,  i  en  la  mesura  que  l’arrendatari  d’aquests  immobles  no  està  previst               
que  pugui  ser  usuari  de  la  Cooperativa,  implica  un  cert  risc  de  cara  a  la  viabilitat  total  del                    
projecte  en  tant  que  una  eventual  fluctuació  en  la  quantia  a  percebre  per  aquests  lloguers                 
hauria  de  ser  suportada,  a  través  de  quotes  complementàries,  per  els  socis  usuaris  de  la                 
cooperativa  a  fi  i  efecte  de  poder  assegurar  el  total  compliment  de  les  obligacions  derivades                 
del   finançament   bancari   sol·licitat   per   a   realitzar   la   promoció   de   l’edifici   d’habitatges.   
  

6.6   Propostes   alternatives   estudiades   
  

Amb  l’objecte  de  tractar  de  minimitzar  els  riscos  detectats  en  el  projecte  derivats  de  l’alt                 
grau  de  dependència  econòmica  envers  els  ingressos  previstos  per  el  lloguer  de  locals,  es                
plantegen   les   següents   actuacions   alternatives:   
  

● Recerca  de  possibles  arrendataris  dels  locals  que  puguin  garantir  una  certa             
estabilitat  en  els  ingressos  procedents  d’aquests  lloguers.   En  aquest  sentit,  es             
consideren  com  a  arrendataris  objectius  totes  aquelles  entitats  que  puguin  tenir  un              
interès  en  participar  en  la  promoció  d’habitatge  assequible,  tals  com  entitats             
públiques   o   sense   ànim   de   lucre.   

    
● Modificació  de  la  proposta  arquitectònica ,  per  tal  d’eliminar  aquesta  dependència            

i,  d’aquesta  forma,  promoure  un  edifici  d’habitatges  únicament.  D’aquesta  forma,  es             
plantegen   les   dues   següents   alternatives:   
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o Opció  1 :  Promoció  d’un  edifici  de  29  habitatges  sense  locals  comercials             
i  amb  coberta  al  tercer  pis ,  de  tal  forma  que  es  construirien  sis  habitatges                
addicionals  a  la  planta  baixa  (enlloc  dels  locals  comercials)  i  la  darrera  planta               
únicament  es  construiria  un  dels  habitatges  previstos,  amb  la  conseqüent            
reducció   dels   costos   d’edificiació.   

  

  
  

Els  resultats  d’aquesta  alternativa  impliquen  unes  necessitats  financeres  substancialment           
més  reduïdes,  la  qual  cosa  provoca  una  disminució  substantiva  en  l’aportació  d’ús  a               
realitzar  per  part  dels  usuaris  (fins  a  un  promig  per  Unitat  de  Convivència  de  7.586  euros)  i,                   
tanmateix,  una  certa  disminució  de  les  quotes  a  satisfer  com  a  contraprestació  de  la  cessió                 
de   l’ús   dels   habitatges.   
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o Opció  2 :  Promoció  d’un  edifici  de  35  habitatges  sense  locals  comercials             
de  tal  forma  que  la  superfície  inicialment  prevista  per  a  la  construcció  dels              
locals  comercials,  seria  destinada  a  promoure  sis  nous  habitatges.  En  la             
mesura  que  els  costos  de  promoció  dels  habitatges  superen  els  dels  locals              
comercials,  el  cost  de  la  promoció  quedaria  incrementat  en  un  percentatge             
superior   al   8%.     

  

  
  

No  obstant  aquest  increment,  i  com  a  conseqüència  de  la  existència  d’un  major  nombre                
d’Unitats  de  Convivència,  a  qui  atribuir  el  cost  del  finançament  associat  al  present  projecte                
d’inversió,  els  resultats  d’aquesta  alternativa  impliquen  una  lleugera  disminució  de            
l’aportació  d’ús  a  realitzar  per  part  dels  usuaris  (fins  a  un  promig  per  Unitat  de  Convivència                  
de  11.143  euros)  i,  tanmateix,  una  molt  lleugera  disminució  de  les  quotes  a  satisfer  com  a                  
contraprestació   de   la   cessió   de   l’ús   dels   habitatges.   
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7.   IMPLEMENTACIÓ   DE   LA   PROPOSTA   
  

7.1   Mobilització   del   solar   
  

Cessió   del   patrimoni   públic   
La   cessió  de  sòl  o  de   patrimoni  públic  és  la  principal  via  d’impuls  d’habitatge  cooperatiu                 
en  cessió  d’ús,  atès  que  els  preus  de  mercat  imposen  una  barrera  d’accés  al  sòl.  Aquesta                  
cessió  es  proposa  dur-la  a  terme  mitjançant  l’establiment  d’un  dret  de  superfície  de  la                
propietat   en   favor   de   la   cooperativa,   per   un   període   de   fins   a   99   anys .   6

  
L’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya,  en  el  seu  article  84,  estableix  com  a  competència  local                
“ La  planificació,  la  programació  i  la  gestió  d’habitatge  públic  i  la  participació  en  la  planificació                 
en  sòl  municipal  de  l’habitatge  de  protecció  oficial ”  i  l’article  8  de  la  Llei  18/2007,  del  dret  a                    
l’habitatge  estableix  que  les  competències  sobre  habitatge  són   “sens  perjudici  de  la              
capacitat  de  subscriure  convenis  i  concertar  actuacions  amb  altres  administracions  i  agents              
d'iniciativa   social   i   privada   que   actuen   sobre   el   mercat   d'habitatge   protegit   i   lliure. ”   
  

Així  mateix,  l’article  68  de  la  Llei  18/2007  del  Dret  a  l’Habitatge  (LDH)  marca  com  a                  
actuacions  susceptibles  d’ésser  protegides  la  promoció  de  nous  habitatges  amb  protecció             
oficial,  la  compra  o  la  urbanització  de  sòl  per  a  destinar-lo  a  habitatge  protegit,  la                 
rehabilitació  d'habitatges  i  d'edificis  d'habitatges  i  l'oferta  i  la  posada  en  el  mercat               
d'habitatges   privats   per   a   destinar-los   a   lloguer   o   a   d'altres   formes   de   cessió   d'ús.   
  

La  disposició  addicional  18a  de  la  LDH  estableix  que  “ Les  administracions  públiques  o  els                
ens  que  en  depenen  i  les  societats  cooperatives  d'habitatges  o  la  Federació  de               
Cooperatives  d'Habitatges  de  Catalunya  poden  establir  qualsevol  de  les  modalitats  de             
col·laboració  a  què  fa  referència  la  Llei  18/2002,  per  tal  de  complir  amb  l'objecte  i  les                  
finalitats  de  la  present  llei,  incloent-hi  el  foment  de  noves  formes  de  cessió  d'ús  d'habitatges                 
destinats   a   polítiques   socials. ”   
  

I  també  la  Llei  12/2015,  del  9  de  juliol  de  cooperatives,  en  l’Article  154.6  dicta  que  Les                   
administracions  públiques  han  de  promoure  la  cooperació  publicoprivada  amb  entitats  de             
l'economia   social   en   diversos   àmbits,   entre   els   quals   l'habitatge   social.   
  

Dret   de   superfície   
Si  bé  existeixen  altres  fòrmules  de  cessió  de  patrimonis  públics  (com  seria  una  concessió               
administrativa,  o  una  alienació  de  sòl)  per  les  característiques  del  present  solar  i  l’ús                
d’habitatge  en  cooperativa  de  cessió  d’ús  es  proposa  emprar  la  tipologia  del   Dret  de                
Superfície .   
  

Aquest  és  un  contracte  de  naturalesa  privada  i  intransmissible,  és  a  dir,  un  dret  real                 
reconegut  per  terceres  persones  que  permet  a  la  cooperativa   constituir  una  hipoteca  amb               

6  Reial   decret   legislatiu   7/2015,   de   30   d’octubre,   pel   qual   s’aprova   el   text   refós   de   la   Llei   de   sòl   i   rehabilitació   
urbana   .   Art   53.2.   (CELOBERT.   Facilitem   accés   al   sòl.   2021)   
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una  entitat  financera,  per  tal  de  dur  a  terme  la  promoció  i  construcció  del  projecte                 
d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús,  i  sense  que  aquesta  afecti  el  sòl.  L’ajuntament  reté  la                 
propietat  del  sòl,   evitant  la  transmissió  i  pèrdua  de  sòl  públic  que  havia  caracteritzat                
tradicionalment  el  model  d’HPO  de  venta.  D’altra  banda,  aquest  model  publico-cooperatiu             
blinda  l’interès  general  i  la  destinació  de  l’immoble  durant  tot  el  període  del  dret  de                 
superfície,  sent  causa  resolutoria  del  propi  dret  de  superfície  l’incompliment  de  les              
condicions  per  les  quals  aquest  s’ha  efectuat.  A  llarg  termini,  a  més,  l’ edifici  revertirà  en                 
l’administració   pública .   
  

És  per  aquests  motius  que  la  constitució  d'un  dret  de  superfície  és  el  sistema  habitual  de                  
cessió  de  patrimoni  a  una  cooperativa  d’habitatge  en  cessió  d’ús,  i  és  el  sistema  que                 
aqueste   estudi   proposa   pel   projecte   en   qüestió.   
  

Els   apartats   que   el   Dret   de   Superfície   determina,   entre   d’altres,   són:   
● Definició  de  l’objecte  de  la  col·laboració  público-cooperativa  i  destí  dels  habitatges             

resultants   de   la   promoció.   
● Descripció  de  la  finca,  els  paràmetres  urbanístiques  que  regulen  el  sòl,  i  les               

càrregues   urbanístiques   si   n’hi   ha.   
● El  termini  del  Dret  de  Superfície.  Com  ja  s’ha  indicat,  aquest  pot  ser  de  fins  a  99                   

anys.   
● El  Cànon  a  assumir  per  la  cooperativa  superficiària,  si  n’hi  ha,  o  la  condició  de                 

cessió   gratuïta.   
● Causes  d’extinció  del  Dret  de  superfície,  on  es  poden  definir  algunes  causes              

associades  a  l’incompliment  de  les  obligacions,  o  a  un  funcionament  contrari  als              
principis   del   model.   També   es   poden   fixar   compensacions   en   cas   de   l’extinció.   

● Obligacions  de  la  cooperativa,  on  s’estableixen  els  terminis  d’execució  de  la             
promoció,  a  assumir  al  seu  risc  i  ventura  els  costos  de  la  promoció,  al  manteniment                 
permanent  de  l’immoble  en  bon  estat  de  conservació,  i  dret  de  reversió  a               
l’Ajuntament,   entre   d’altres.   

● Obligacions  de  l’Ajuntament,  amb  l’autorització  de  poder  hipotecar  el  Dret  de             
Superfície   per   finançar   la   promoció,   bonificacions   fiscals,   etc.   

● Els  requisits  d’accés  de  les  persones  sòcies  usuàries  del  projecte,  així  com  els               
paràmetres  de  preferència  d’accés.  Es  poden  establir  uns  requisits  mínims  (com  per              
exemple,  els  criteris  d’HPO)  i  també  uns  criteris  de  preferència,  com  antiguitat  en               
l’empadronament  al  municipi,  o  pertànyer  a  un  col·lectiu  específic  (joves,  gent  gran,              
etc.)   

● L’establiment  d’una  comissió  de  seguiment,  la  seva  periodicitat,  i  les  funcions,             
atenent   a   aquesta   voluntat   de   col·laboració   público-cooperativa.   

  
  

El  Dret  de  Superfície  es  constitueix  mitjançant  l’escriptura  pública  davant  d’un  Notari,  prèvia               
a  l’aprovació  pel  Ple  de  l’Ajuntament  o  òrgan  delegat  que  correspongui,  i  per  part  de  la                  
cooperativa  de  l’aprovació  per  l’Assemblea  General  de  la  cooperativa,  o  òrgan  que              
correspongui.   
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Adjudicació   
La  normativa  aplicable  per  l’adjudicació  no  és  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic,  doncs                 
“queden  exclosos  d’aquesta  Llei  els  contractes  de  compravenda,  donació,  permuta,            
arrendament  i  altres  negocis  jurídics  anàlegs  (…)  i  es  regeixen  per  la  legislació  patrimonial”                
(art.   9)   i   també   a   la   normativa   d’urbanisme   i   sectorial   d’habitatge.   
L’establiment  del  dret  de  superfície  es  pot  realitzar  tant  per  adjudicació  directa  com  per                
concurs   públic,   amb   les   particularitats   i   avantatges   en   cada   cas.   
  

Tot  seguit  es  presenta  un  resum  de  les  avantatges  i  després  l’explicació  detallada  de  cada                 
modalitat.   
  

  
● Adjudicació   directa   

Generalment,  els  ajuntaments  de  Catalunya  que  han  iniciat  els  primers  projectes  al  municipi               
—projectes  pilot  per  l’impuls  del  model—  ho  han  fet  per  aquesta  d’adjudicació  directa.  És  el                 
cas  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  amb  els  dos  primers  projectes  (Princesa49  i  La  Borda),                
Sant   Cugat   del   Vallès   (Clau   Mestra),   Palamós,   etc.   
  

S'entén  que  en  un  moment  inicial  i  incipient  del  model  al  territori,  on  encara  no  hi  ha  una                    
base  social  nombrosa  activa  i  organitzada  pel  desenvolupament  del  projecte,  és  prioritari              
realitzar  un  projecte  solvent,  acotat  i  de  procediment  senzill,  que  en  molts  casos  un  procés                 
de  concurs  no  permet.  Si  bé  un  procediment  de  concurrència  competitiva  seria  el  model  que                 
amb  caràcter  general  es  faria  qualsevol  tipus  d’adjudicació  en  un  altre  àmbit,  en  el  cas  d’una                  
promoció  de  caràcter  social,  des  de  l’autopromoció  d’un  col·lectiu  voluntari,  ha  de  tenir  en                
compte   altres   factors   rellevants.   
Amb  l’adjudicació  directa  es  busca  un  procediment  més  senzill  per  permetre  que  es               
materialitzi  el  primer  projecte  amb  l’únic  grup  o  entitat  solvent,  i  aquest  serveixi  d’altaveu  del                 
model   i   catalitzador   de   nous   projectes,   i   porti   al   sorgiment   de   grups   impulsors   al   municipi.   
  

La  signatura  de  la  constitució  del  dret  de  superfície  a  favor  d’una  cooperativa  es  pot  realitzar                  
de  manera  directa  d’acord  amb  la  Llei,  que  ja  preveu  atendre  a  aquestes  particularitats  en  el                  
cas  d’habitatge  social.  Aquesta  cessió  es  pot  realitzar  a  l’empara  del  previst  al  Text  refòs  de                  
la  Llei  d’Urbanisme  ,  en  tant  és  una  cooperativa  sense  ànim  de  lucre,  i  la  finalitat  del  conveni                    
per  la  constitució  del  dret  de  superfície  és  atendre  necessitats  d’habitatge  de  caràcter  social                
(article  17.7  de  la  Llei  18/2007,  del  dret  a  l’habitatge  i  art  166.2  del  Decret  Legislatiu  1/2010                   
de   3   d’agost)   
  

  
71   

Adjudicació   Directa   Concurs   

Procediment   administratiu   més   senzill   Procés  obert  i  que  dona  resposta  als  principis          
d’igualtat   de   tracte   i   oportunitat   

Menys  recursos  a  destinar  per  part  de  les          
sòcies   cooperativistes   

Fomenta  l’organització  de  persones  en  grups  per         
presentar   una   proposta   

Permet  l’establiment  de  proves  pilot  amb        
grups/cooperatives   solvents   

Permet  valorar  diferents  propostes  de  projecte        
(arquitectònic,   convivència,   etc)   



Estudi   de   viabilitat   de   cooperatives   en   cessió   d’ús   en   solar   municipal     
  

A  més  a  més,  la  Llei  18/2007  del  Dret  a  l’Habitatge,  en  l’article  51  defineix  els  promotors                   
socials  d’habitatges  com  els  promotors  que  “ a  l’empara  dels  plans  d’habitatge,  s'orienten  a               
incrementar  l'oferta  d'habitatges  amb  protecció  oficial  a  Catalunya,  de  manera  principal,             
habitual,  estable  en  el  temps  i  concertada  amb  el  Govern ”.  I  en  l’article  17  també  estableix                  
que  “ Els  promotors  socials  a  què  fa  referència  l'article  51.2.a  i  b  poden  ésser  receptors  de                  
cessions  directes,  a  títol  gratuït,  i  d'alienacions  directes  de  béns  del  patrimoni  públic  de  sòl  i                  
d'habitatge  amb  la  finalitat  de  construir  habitatges  destinats  a  polítiques  socials ”,  sent  doncs               
important  que  els  agents  amb  qui  l’administració  concerti  actuacions  en  matèria  d’habitatge              
siguin   homologats   com   a   promotors   socials   per   part   de   l’Agència   de   l’Habitatge   Social.   
  

Per  altra  banda,  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  estableix  en  l’article  166.1  “ La                 
transmissió  de  béns  dels  patrimonis  públics  de  sòl  i  d’habitatge,  com  a  norma  general,                
s’efectua  amb  caràcter  onerós,  per  preu  igual  o  superior  al  que  resulta  de  llur  valoració,                 
excepte  en  els  supòsits  regulats  per  l’article  167  i  la  legislació  aplicable  en  matèria                
d’habitatge,  que  pot  ésser  per  cessió  gratuïta  o  alienació  onerosa  per  preu  inferior  al  de  llur                  
valoració. ”   
    

En  atenció  a  aquest  article,  sí  que  seria  possible  efectuar  un  alienació  onerosa  per                
adjudicació  directa,  en  tant  és  una  excepció  detallada  a  la  norma  general,  i  que  com  és  en                   
el  present  supòsit,  permet  efectuar  una  cessió  gratuïta  o  alienació  per  un  valor  inferior,  quan                 
ens   trobem   com   és   el   cas,   en   els   supòsits   previstos   en   l’article   167   del   TRLU.   
    

Article  167  del  TRLU:  “1.  Les  administracions  públiques  o  les  entitats  urbanístiques              
especials  que  gestionen  el  respectiu  patrimoni  públic  de  sòl  i  d’habitatge  poden  cedir               
gratuïtament  els  béns  que  hi  són  integrats,  o  alienar-los  per  un  preu  inferior  al  de  llur                  
valoració,  a  favor  d’altres  administracions  o  entitats  públiques,  o  d’entitats  privades  sense              
ànim   de   lucre,   per   a   atendre   necessitats   d’habitatge   de   caràcter   social   (...)”   
    

S'entén,  però,  que  prèvia  a  la  constitució  d’un  dret  de  superfície,  tant  des  de  l’administració                 
com  des  de  la  cooperativa  es  vulgui  analitzar  la  viabilitat  del  possible  projecte,  les  seves                 
característiques  i  una  aproximació  dels  costos  cap  als  futurs  usuaris  que  tindrà,  i  així                
justificar  correctament  l’impuls  d’aquesta  política  pública.  És  per  això  que  el  procés  que  es                
proposa   seguir   per   aquests   casos   és   el   següent:     
  

1-   CONVENI   REGULADOR   DEL   DRET   DE   SUPERFÍCIE.   
Signatura  de  conveni  pel  qual  es  regulen  les  condicions  d’establiment  de  cessió  del  dret  de                 
superfície  del  patrimoni,  que  inclouen  l’elaboració  d’uns  estudis  previs  per  part  de  la               
cooperativa  per  garantir  la  viabilitat  tècnica  i  econòmica  del  projecte.  Aquest  conveni              
estableix  un  primer  document  jurídic  de  col·laboració  publico-cooperativa  que,  en  primer  lloc,              
mostra  la  voluntat  de  l’Ajuntament  d’impulsar  aquest  projecte.  Al  mateix  temps,  permet              
iniciar  els  tràmits  administratius  interns  a  l’Ajuntament,  mentre  que  per  la  cooperativa  es               
poden  iniciar  els  contactes  amb  les  entitats  bancàries  per  la  cerca  del  finançament,  un  dels                 
elements  clau  en  la  viabilitat  de  la  promoció  d’habitatge  social.  Mitjançant  el  conveni,  doncs,                
es   defineix:   

- La   voluntat   d'ambdues   parts   en   l’impuls   del   projecte   d’habitatge   cooperatiu.   
- Els  elements  definitoris  del  projecte  acordats  entre  Ajuntament  i  Cooperativa,  com             
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pot  ser  la  tipologia  d'usuaris,  els  terminis  i  condicions  econòmiques,  qüestions             
arquitectòniques  (d’eficiència  energètica,  de  tipus  d'espais  i  elements  comuns,  etc.),            
qüestions   de   calendari   i   fases   del   procés...   

  
Amb  el  conveni  de  col·laboració,  la  cooperativa  també  es  compromet  a  treballar  en               
l’actualització  de  l’estudi  de  viabilitat  (si  n’hi  ha,  com  seria  el  cas  del  projecte  que  ocupa                  
aquetss  Estudis  Previs)  per  part  de  la  cooperativa  per  valorar  tant  el  projecte  com  la                 
materialització   d’aquest.   Incorpora,   entre   d’altres:   

- A  partir  dels  present  estudi  previ  la  cooperativa  pot  acabar  de  concretar  alguns               
aspectes   de   l’encaix   arquitectònic   que   es   considerin   rellevants.   

- Un  pla  econòmic  i  financer  que  actualitza  els  valors  de  càlcul  de  l’estudi  realitzat  en                 
aquest  document.  Cal  entendre  que  amb  el  pas  del  temps  és  possible  que  algunes                
de   les   condicions   hagin   variat.   

- Concreció  del  pla  de  desenvolupament  que  incorpora  el  calendari  i  fases  de  tot  el                
procés   de   promoció,   adaptat   ja   al   calendari   de   treball   definit   amb   l’Ajuntament.   

  
2-   SIGNATURA   DEL   DRET   DE   SUPERFÍCIE   
En  cas  que  el  projecte  es  plantegi  viable  per  ambdues  parts,  es  procedeix  a  la  constitució                  
del   Dret   de   Superfície   en   favor   de   la   cooperativa.     
  

Un  cop  se  signa  el  dret  de  superfície,  per  part  de  la  cooperativa  superficiària  es  duen  a                   
terme  al  seu  risc  i  ventura  totes  les  fases  de  la  promoció  (construcció  i  consolidació  del  grup,                   
procés  participatiu  en  el  disseny  del  projecte,  sol·licitud  de  la  llicència  d'obres  i  obtenció  de                 
finançament,  licitació  i  gestió  de  les  obres,  gestió  de  la  la  convivència…)  de  manera  integral                 
en  totes  les  seves  dimensions  (arquitectònica  i  de  gestió  d’obra,  econòmica,  jurídica,  social,               
relacional…)  i  en  cas  de  no  complir  satisfactòriament  els  objectius  de  la  promoció  (en  termini                 
o   qualitat)   és   motiu   de   rescissió   del   Dret   de   superfície.   
  

Com  a  darrer  aspecte  a  mencionar  en  aquests  subapartat  d’adjudicació  directa,  remarcar              
que  tot  i  que  la  Llei  contempli  el  sistema  d’adjudicació  directa  atenent  les  particularitats  de  la                  
promoció  d’habitatge  social  per  part  d’entitats  promotores  degudament  homologades,  cal  ser             
curoses  amb  l’ús  d’aquest  mecanisme  i  posar  atenció  a  implementar  actuacions  de  difusió,              
participació   i   transparència   per   evitar   un   model   opac.   
  

● Concurs   
En  els  casos  on  ja  hi  ha  una  trajectòria  del  model  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  en  el                    
municipi  o  rodalia,  i  per  tant  ja  hi  ha  una  important  demanda  amb  diversos  grups  o                  
cooperatives  interessades  en  desenvolupar  el  mode,  pot  ser  convenient  la  realització  d’un              
concurs  públic  obert  o  restringit.  Aquest  va  ser  el  cas  de  l’Ajuntament  de  Barcelona   ( enllaç )                 
després  de  les  dues  primeres  experiències   d’adjudicació  directa.  O  els  casos  de              
l’Ajuntament  de  Manresa  ( enllaç )  o  del  Govern  Balear  ( enllaç )  a  través  del  seu  Institut  Balear                 
d’Habitatge   (IBAVI).   
  

Com  s’observa  en  els  diferents  exemples  de  plecs  dels  concursos  d’aquestes             
administracions  públiques,  els  paràmetres  han  variat  en  funció  de  cada  cas.  Ens  trobem  que                
la  normativa  de  patrimoni,  que  determina  les  condicions  d’aquestes  cessions  de  sòl  públic,               
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no  fa  una  regulació  específica  de  com  s’han  de  desenvolupar  els  concursos  i  les                
administracions  s’inspiren  de  manera  habitual  el  procediment  de  la  Llei  de  contractes  del               
sector   públic   per   articular   aquests   concursos.   
  

Cal  tenir  present,  però,  i  tal  i  com  ja  s’ha  manifestat  en  anteriors  ocasions,  que  les                  
característiques  particulars  d’aquesta  cessió  (habitatge  social,  des  de  la  lògica            
d'autopromoció  per  col·lectius  de  persones  voluntàries,  i  sota  un  model  de  cessió  d’ús)               
requereixen  d’una  atenció  especial  i  és  imprescindible  un  treball  acurat  sobre  les  bases  i                
desenvolupament  del  concurs,  per  garantir  que  el  projecte  guanyador  es  definirà  sota  els               
principis  i  valors  del  model  d’habitatge  cooperatiu  en  règim  de  cessió  d’ús  (vegeu  els                
apartats  2.2  i  2.4  del  present  document)  i  permetre  un  procés  de  participació  en  el  concurs                  
per   grups   de   persones   voluntàries.   
  

Tot  seguit  es  recullen  un  seguit  de  consideracions  a  tenir  present  per  definir  els  criteris  de                  
valoració   del   concurs:   

● Requisits  i  criteris  de  model  en  les  bases:   Han  de  plantejar  un  seguit  de  requisits                 
que  vetllin  per  la  lògica  de  no  lucre  ni  especulació  dels  habitatges,  així  com                
d’autogestió  democràtica.  Com  per  exemple  la  condició  d'entitat  sense  ànim  de  lucre,              
manteniment  de  la  propietat  vertical,  totes  les  persones  habitants  són  sòcies  de  la               
cooperativa,   traspàs   del   dret   d’ús   a   través   de   la   cooperativa,   etc.   

● Elements  complementaris  del  model  valorables:  Alhora  poden  establir  altres           
elements  opcionals,  valorables  en  el  concurs  amb  major  puntuació,  com  el  foment  de               
l’economia   social   i   cooperativa,   consum   local,   fons   col·lectiu.   

● Trajectòria  del  grup:  En  la  majoria  de  concursos  realitzats  fins  ara  s’ha  valorat  la                
trajectòria  del  grup.  Es  busca  prioritzar  aquells  grups  amb  més  recorregut  i  per  tant,                
(s'entén  que)  amb  major  capacitat  d’autoorganització  i  elements  del  projecte  més             
treballats.  També  es  busca  primar  aquells  col·lectius  que  porten  temps  treballant  per              
l’impuls  del  model  i  fent  tasques  d’incidència  política  per  implementar  una  alternativa              
d’accés  i  de  tinença  a  l’habitatge.  Tot  i  això,  cal  posar  de  manifest  que  a  vegades  els                   
grups  amb  més  recorregut  són  aquelles  que  (en  la  majoria  de  casos)  tenen  més                
capacitats  d’autootganització,  bagatge  cultural,  etc.  i  són  aquelles  persones  amb  un             
perfil  econòmic  més  elevat.  Puntuar  en  excés  aquest  apartat  pot  suposar  una  barrera               
per  poder  incorporar  perfils  de  persones  amb  menys  recursos  i  menor  capacitat              
d’empoderament.   

● Arrelament  del  grup:  En  la  mateixa  línia  que  el  punt  anterior,  s’acostuma  a  valorar                
el  seu  arrelament  al  territori  proper  (barri,  població,  comarca,  segons  el  cas  i  l’àmbit                
geogràfic  del  solar)  buscant  que  el  sòl  públic  es  destini  a  persones  de  l’entorn,  i                 
alhora  que  aquestes  persones  portaran  un  coneixement  de  les  relacions  al  barri  i  una                
xarxa  de  col·laboració  que  farà  més  rica  aquesta  iniciativa.  Com  es  valorava  en  el                
punt  anterior,  cal  ser  conscients  que  una  valoració  elevada  d’aquest  aspecte  pot  ser               
una  barrera  d’accés  per  persones  o  col·lectius  que  no  siguin  del  barri,  que               
segurament   també   poden   aportar   molta   riquesa.   

● Solvència  tècnica:  Un  dels  elements  bàsics  en  qualsevol  projecte  d’habitatge  és  la              
gestió  de  la  promoció.  En  aquesta  tipologia  de  projectes  el  grup  impulsor  és  voluntari,                
i  tot  i  que  pot  haver  alguna/es  persona/es  que  poden  ternir  certa  experiència  en  el                 
camp,  en  la  majoria  de  casos  no.  És  imprescindible  un  acompanyament  tècnic  per  la                
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gestió   de   la   promoció,   des   d’una   perspectiva   pluridisciplinar.   
En  conseqüència  caldrà  valorar  la  solvència  i  experiència  en  la  gestió  de  promocions               
d’habitatge  plurifamiliar  de  l’equip  tècnic  del  projecte,  ja  sigui  personal  propi  de  la               
cooperativa   que   es   presenta,   o   un   equip   extern   contractat.   
Es  recomana  prestar  especial  atenció  i  discernir  de  l’expertesa  dels  equips  en  la               
gestió  de  la  promoció  d’altres  competències  com  en  el  ram  de  l’arquitectura  o               
direcció  d’obra,  que  malgrat  puguin  ser  similars,  són  àmbits  mot  diferents.  Per  tant  es                
recomana  que  els  grups  disposin  d’equips  tècnics  solvents,  amb  professionals            
experts  en  diferents  àmbits  (gestió  de  la  promoció,  fiscal,  jurídic,  gestió  de  grup…)  i                
que   el   concurs   valori   aquest   aspecte.   
En  el  cas  que  hi  hagi  un  acompanyament  per  un  equip  de  professionals  extern  a  la                  
cooperativa  adjudicatària,  es  recomana  demanar  un  contracte  de  serveis  i  poder             
valorar   les   tasques   d’acompanyament   que   s’oferiran.   

● Acompanyament  durant  la  convivència:  En  relació  al  punt  anterior,  es  pot  valorar              
també  l’experiència  i  l’assessorament  de  l’equip  que  acompanya  el  projecte  no             
només  en  l’etapa  de  promoció,  sinó  també  en  l’etapa  de  convivència.  Com  s’ha  citat,                
el  projecte  serà  adjudicat  a  la  cooperativa  per  un  termini  llarg  i  aquesta  no  només  ha                  
de  gestionar  la  construcció  dels  habitatges  sinó  que  també  la  gestió  del  seu  ús.  I  si                  
bé  és  cert  que  l’etapa  de  promoció  comporta  un  cert  risc,  l’etapa  de  convivència                
també  és  molt  complexa  i  requereix  d’un  acompanyament  tècnic  solvent,  tant  per  la               
llarga  durada  del  termini,  com  per  la  complexitat  de  les  tasques,  que  la  majoria                
d’elles  no  es  poden  gestionar  de  manera  voluntària  (comptabilitat,  reparacions,  gestió             
de   conflicte,   etc.).   

● Han  de  valorar  la  proposta  de  projecte   que  es  vol  desenvolupar.  En  relació  al                
projecte,   hi   ha   diferents   vessants   a   considerar.   

- Projecte  arquitectònic .  Habitualment  amb  la  presentació  d’un  primer  encaix           
o  avantprojecte  arquitectònic,  a  mode  de  concurs  d’idees.  Aquesta  apartat  pot             
valorar  la  voluntat  de  fer  ciutat  de  la  proposta,  la  relació  dels  espais  col·lectius                
i  privatius,  la  proposta  de  sistema  constructiu  amb  la  seva  facilitat  d’execució,              
propostes  de  sostenibilitat  i  arquitectura  saludable,  la  flexibilitat  dels  espais  i             
capacitat   d’adaptació   de   l’edifici,   entre   d’altres.   
Es  creu  rellevant  evitar  donar  un  pes  elevat  a  la  proposta  arquitectònica,              
doncs  al  final  es  pot  convertir  en  un  concurs  d’arquitectura,  valorant  idees              
inicials  de  propostes  de  projecte  arquitectònic,  que  segurament  durant  el            
procés  de  concreció  del  projecte  distaran  molt  de  la  proposta  inicial.  Alhora              
fer  esment  que  també  es  podria  considerar  fer  per  separat  el  procés  de               
selecció  dels  arquitectes  i  la  proposta  de  projecte  arquitectònic,  amb  un             
segon  concurs,  on  hi  participi  la  cooperativa  adjudicatària  del  solar,  com  es  va               
fer   en   el   concurs   de   l’IBAVI,   abans   mencionat.   

- Projecte  de  convivència  i  relació  amb  l’entorn.  Aquesta  part  de  la  proposta              
és  una  de  les  principals  apostes  de  valor  dels  projectes  d’habitatge  cooperatiu              
en  cessió  d’ús.  Alhora  el  seu  alt  grau  de  subjectivitat  en  la  valoració,  i  la                 
immaterialitat  de  la  proposta  que  s’exposa,  que  serà  portada  a  terme  quan              
s’entri  a  viure,  comporten  una  certa  complexitat  per  a  la  seva  valoració.  Es               
recomana  establir  uns  criteris  de  valoració  objectivables  i  poder  valorar            
propostes  concretes  i  tangibles  del  projecte.  Com  a  exemples,  es  pot             
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contemplar  el  fet  de  proposar  algun  projecte  d’intercooperació  amb  alguna            
entitat  de  l’entorn,  o  fer  una  aposta  per  la  inclusió  amb  la  reserva  d’alguns                
dels  habitatges  per  a  perfils  de  persones  amb  risc  d’exclusió  social,  o  si  hi  ha                 
algun  mecanisme  o  acompanyament  per  treballar  la  perspectiva  de  gènere  en             
la   gestió   del   col·lectiu   i   en   la   convivència.   

- Pla  econòmic :  És  un  dels  elements  clau  per  garantir  la  viabilitat  de  la               
promoció.  Caldrà  valorar  adequadament  el  grau  de  concreció  en  el  càlcul  de              
les  despeses,  el  càlcul  de  les  hipòtesi  de  finançament  i  les  estratègies  que               
planteja,  la  gestió  fiscal  que  planteja,  etc.  Es  recomana  també  valorar             
positivament  la  creació  d’un  fons  de  solidaritat,  no  repartible,  per  poder  fer              
front  a  impagaments,  així  com  mecanismes  de  fons  de  replicabilitat  a  llarg              
termini,   un   cop   amortitzat   el   préstec   hipotecari.   
  

● Contraprestació  econòmica:  Associat  al  Pla  econòmic,  un  dels  elements  que  pot            
valorar  pel  concurs  és  el  cànon  del  Dret  de  Superfície,  és  a  dir  la  contraprestació                 
econòmica  que  s’obliga  a  la  cooperativa  a  satisfer  a  l'Ajuntament  per  la  cessió  del                
sòl.   
Aquesta  contraprestació  pot  no  existir  (cessió  gratuïta),  venir  fixada  i  per  tant              
establerta  en  les  condicions,  o  pot  ser  un  dels  elements  de  valoració  del  concurs.  Es                 
recomana  que  aquesta  valoració  sigui  baixa  o  inexistent  per  no  fomentar  la              
competitivitat  amb  un  import  a  satisfer  que  té  una  repercussió  directa  al  cost  final                
dels   habitatges.   
És  a  dir,  es  dóna  la  paradoxa  que  si  la  valoració  d’aquest  import  és  rellevant,  el                  
projecte  guanyador  ho  serà  perquè  fa  una  aportació  major,  i  per  tant  disposarà  d’uns                
habitatges   més   cars,   doncs   el   projecte   tindrà   unes   despeses   majors.   

  
Vistes  aquestes  consideracions  sobre  els  criteris  de  valoració,  tot  seguit  es  recullen  algunes               
recomanacions  sobre  el  procediment  del  concurs,  recollides  després  de  l’experiència            
d’alguns   altres   concursos:   

● Entenent  que  en  molts  casos  les  persones  interessades  estan  organitzades  a  través              
de  col·lectius  informals,  no  es  recomana  plantejar  un  requisit  d’entrada  disposar             
d’una  entitat  jurídica  en  forma  de  cooperativa  d’habitatges  per  presentar-se  al             
concurs.  La  constitució  d’una  cooperativa  requereix  d’una  tramitació  llarga  i  que             
implica  la  dedicació  d’alguns  recursos  econòmics  i  podria  ser  una  barrera  per  a  la                
presentació  d’algunes  persones.  Alhora,  en  cas  de  presentar-se  diferents  grups,  i             
només  hi  hauria  un  grup  guanyador,  es  quedarien  moltes  cooperatives  fundades             
sense  utilitat  i,  per  tant,  un  malbaratament  de  recursos  (tant  del  grup  en  les  despeses                 
de   constitució   com   de   l’administració   en   gestionar   aquesta   creació   i   registre).   
Es  proposa,  per  tant,  que  es  permeti  presentar-se  a  associacions  (entitat  molt  més               
senzilla  de  constituir  i  de  gestionar)  i  que  aquestes,  en  cas  de  resultar  adjudicatàries                
tinguin   un   termini   de   pocs   mesos   per   fer   la   constitució   de   la   cooperativa.   

● El  grau  de  complexitat  del  concurs  i  el  requeriment  de  presentar  diferent              
documentació  i  idea  de  projecte,  requerirà  per  part  dels  grups  una  dedicació  de               
recursos  ingent,  tant  econòmica  per  a  la  contractació  d’equips  tècnics  que  elaborin              
les  qüestions  més  tècniques  (arquitectònica,  econòmica,  d’intervenció  social,  etc.)           
com  voluntària  amb  la  dedicació  de  moltes  hores  de  reunions  per  decidir  i  preparar  la                 
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proposta   de   projecte.     
Per  evitar  aquest  desgast  i  desencís  en  cas  de  no  sortir  com  a  proposta  guanyadora,                 
però  a  la  vegada  buscant  una  fórmula  que  permeti  un  grau  de  concreció  de  les                 
propostes   i   justificacions   del   projecte,   es   proposa   realitzar   un   concurs   per   fases   

○ Una  primera  fase ,  oberta  a  tots  els  col·lectius,  en  forma  de  cooperativa  o               
associació  que  es  vulguin  presentar,  aportant  documentació  que  no  requereixi            
d’un  treball  de  professionals  o  assessors.  Seria  l’exposició  de  la  trajectòria,             
arrelament,   visió   del   projecte,   així   com   exposar   l’equip   tècnic   que   acompanyi.   

○ Una  segona  fase  on  es  presenta  el  projecte  que  es  proposa  amb  tots  els                
seus  vessants  abans  exposats.  Aquesta  segona  fase  només  passaríen           
aquells  col·lectius  més  solvents  i  l’administració  pot  compensar          
econòmicament   a   les   candidatures   no   guanyadores.   

○ Com  s’ha  citat  anteriorment,  hi  ha  l’opció  de  plantejar  un  concurs  que  no               
valori  la  proposta  arquitectònica,  i  un  cop  s’ha  adjudicat  a  la  cooperativa              
guanyadora  es  realitza  un  concurs  d’idees  d’arquitectura  per  escollir  l’equip  i             
el   projecte.   

● Es  proposa  buscar  algun  mecanisme  per  valorar  els  grups  que  ja  s’han  presentat  en                
concursos  anteriors  i  no  han  resultat  adjudicataris,  i  recompensar  així  l’esforç             
emocional   i   alhora   el   grau   de   coneixement   que   han   adquirit   en   tot   aquest   procés.   

  
Com  a  darrer  punt  d’aquest  apartat  es  vol  fer  una  reflexió  en  relació  a  la  lògica  competitiva                   
dels  concursos.  El  model  d'habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  és  encara  molt  incipient  i                
existeixen  pocs  projectes  en  desenvolupament.  Els  nous  projectes  que  van  sorgint,  en  la               
majoria  de  casos,  venen  de  la  mà  de  cessions  de  sòl  de  l’administració  pública,  doncs  el                  
preu  del  sòl  privat  encara  suposa  una  barrera  insalvable.  Usar  en  excés  la  metodologia  del                 
concurs  porta  a  generar  un  accés  al  sòl  dels  nous  projectes  d’habitatge  cooperatiu  a  base                 
d’una  competitivitat  entre  grups  i  col·lectius.  Es  considera  que  aquest  imaginari,  en  el  punt                
inicial  del  projecte  i  amb  les  possibles  males  relacions  que  pugui  portar,  no  ajuda  a  generar                  
complicitat   ni   cohesió   en   el   sector,   que   com   s’ha   dit,   està   en   moments   molt   inicials.   
  

Aquest  apartat  de   mobilització  del  solar  ha  volgut  exposar  els  elements  principals,  i  de                
manera  resumida,  dels  procediment  per  a  la  cessió  del  sòl  públic  a  una  cooperativa,  fent                 
èmfasi  en  els  aspectes  que  es  consideren  més  rellevants.  Es  tracta,  com  s'ha  pogut                
observar  d’una  qüestió  d’una  gran  complexitat  tècnica  i  es  recomana  la  lectura  de  guies                
divulgatives  que  aprofundeixen  en  la  matèria  i  de  les  quals  s’ha  obtingut  una  part  del                 
contingut   d’aquest   apartat:   

● Facilitar  l’accés  a  sòl  a  cooperatives  d’habitatge  en  cessió  d’ús .  Celobert  SCCL  i               
Raimon   Soler   i   Renobell.   2021   

● Impuls  de  les  cooperatives  d’usuàries  d’habitatge .  Lacol,  SCCL  i  Fundació  La             
Dinamo.   2019   

● Guia   Marc   Legal .   Sostre   Cívic,   SCCL   i   l’Observatori   DESC.   2019   
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Difusió   i   empoderament   població   
Qualsevol  procés  per  l’impuls  d’un  nou  projecte  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  i               
sobretot  en  el  cas  que  ens  ocupa  on  no  hi  ha  cap  projecte  previ  al  municipi  o  rodalia,  és                     
important  destinar  recursos  a  la  difusió  a  la  població  en  general  i  empoderament  del  grup  (o                  
grups)   impulsor.   
Com  s’ha  citat,  el  model  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  es  basa  en  l’aposta  d’un  grup                  
d’unitats  de  convivència  per  impulsar  i  desenvolupar  un  procés  d’autopromoció  i  de  gestió               
col·lectiva  de  la  convivència.  I  per  això  és  clau  el  fet  de  disposar  d’un  grup  cohesionat,  amb                   
una  visió  compartida  de  quin  projecte  volen  desenvolupar  i  amb  una  formació  suficient  com                
per   poder   prendre   les   decisions.   
Dependrà  del  procediment  d’adjudicació  del  sòl  que  es  vulgui  portar  a  terme  (sigui  cessió                
directa  o  concurs  que  caldrà  posar  èmfasi  en  uns  aspectes  o  uns  altres,  en  diferents                 
moments   
  

● Difusió   
És  important  realitzar  un  seguit  de  xerrades  inicials  amb  l’objectiu  de  transmetre  el  concepte                
de  cooperativisme  d’habitatge  en  cessió  d’ús  i  el  seu  funcionament  i  resoldre  els  dubtes  que                 
es  puguin  generar.  Es  recomana  que  en  aquestes  sessions  es  pugui  exposar  casos  de                
projectes  en  marxa  i  aportar  l’experiència  d’algun  soci  d’aquestes  cooperatives  perquè             
pugui  traslladar  de  primera  mà  la  seva  experiència,  tant  dels  aspectes  positius  com  les                
dificultats.   
Aquestes  sessions  informatives  serveixen  com  a  catalitzador  perquè  la  població  s’animi  a              
impulsar   habitatge   cooperatiu   i   millorar   el   coneixement   del   model   entre   la   ciutadania.   
  

En  cas  que  es  vulgui  organitzar  un  concurs,  serà  important  realitzar  altres  sessions               
informatives,  temps  abans  de  l’obertura  del  període  per  presentar  els  projectes,  per  informar               
dels  paràmetres  del  concurs,  els  criteris  a  valorar,  i  terminis  de  tot  el  procés  per  permetre                  
que  els  diferents  grups  es  puguin  organitzar  amb  temps  suficient,  i  posar-se  a  treballar  en  la                  
definició   del   projecte   a   presentar.   
  

En  cas  que  s’opti  per  l’adjudicació  directa,  és  important  fer  altres  sessions  informatives  un                
cop  realitzada  la  cessió  del  sòl  i  conegudes  les  condicions.  Les  sessions  divulgatives  tenen                
en  aquest  cas  dos  objectius,  en  primer  lloc,  per  complir  amb  els  requisits  d’informació  a  la                  
població,  tot  donant  a  conèixer  la  col·laboració  público-cooperativa,  les  condicions  de  la              
cessió,  i  què  ha  de  fer  per  participar-hi.  En  segon  lloc  les  sessions  han  de  servir  per  motivar                    
a   la   població   a   participar   del   projecte.   
  

● Empoderament   
En  els  moments  inicials  del  desenvolupament  del  projecte,  cal  fer  un  esforç  per               
l’empoderament  del  grup  impulsor  del  projecte.  És  imprescindible  que  les  persones  sòcies              
integrants  del  grup  impulsor  puguin  disposar  de  la  informació  per  poder  tenir  els  debats  i                 
prendre   les   decisions   a   consciència.   
Aquest  empoderament  i  formació  es  pot  portar  a  terme  a  través  d’intercanvi  de  coneixement                
d’altres  socis  de  la  cooperativa  que  participin  d’altres  projectes,  o  d’altres  cooperatives.              
També  a  través  de  formacions  de  tècnics  especialitzats,  ja  siguin  tècnics  de  la  pròpia                
cooperativa   adjudicatària   com   tècnics   externs   contractats.   
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Aquest   procés   de   formació   i   empoderament   ha   d’abordar,   entre   d’altres,   les   temàtiques   de:   

- Gestió  de  grup  i  participació,  tot  donant  eines  sobre  la  governança,  organització  del               
treball   voluntari,   etc.   

- Model  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús,  aprofundint  en  els  principis  i  valors  del               
model   i   l’ESS,   el   seu   marc   legal   i   funcionament,   etc.   

- Funcionament  econòmic,  amb  els  conceptes  bàsics  del  pla  de  viabilitat,  els  riscs              
econòmics   del   projecte,   aspectes   bàsics   de   fiscalitat,   etc.   

  
Suport   
Més  enllà  de  la  participació  de  l’Ajuntament  en  la  cessió  del  sòl,  cal  apostar  per  una                  
col·laboració  público-cooperativa  més  intensa,  i  es  poden  establir  acords  i  suports  per  a               
facilitar   tant   l’accés   a   l’habitatge   com   la   implantació   del   model   al   territori.   
  

● Comissió   de   seguiment   i   suport   
En  primer  lloc  es  creu  important  que  es  generi  una  relació  de  confiança  i  suport  per  part  de                   
l’administració  cap  a  la  cooperativa  d'habitatge,  i  amb  reciprocitat  una  predisposició  del              
projecte   i   el   seu   grup   vers   el   seu   entorn.   
Es  proposa  establir  una  metodologia  de  seguiment  dels  responsables  municipals  en  el              
desenvolupament  de  la  promoció  i  durant  la  convivència,  a  través  d’una  comissió  de               
seguiment,   per   exemple.   
Caldrà  reconèixer  el  projecte  d’habitatge  cooperatiu  com  un  element  més  de  les  polítiques               
públiques   municipals,   tot   respectant   la   seva   autonomia   de   gestió   i   independència.   
  

● Bonificacions   i   exempcions   
Es  pot  donar  suport  promovent  exempcions  fiscals  en  l’àmbit  local,  com  en  l’impost  sobre                
construccions,  instal·lacions  i  obres  (ICIO)  o  l’impost  sobre  béns  immobles  (IBI),  així  com               
taxes   municipals.   
En  molts  casos  les  promocions  d’habitatge  social  promogudes  directament  per  l’ajuntament             
ja  es  poden  acollir  a  aquestes  bonificacions.  I  com  s’ha  citat,  cal  reconèixer  aquest  projectes                 
d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  com  una  promoció  delegada  de  l’Ajuntament  per              
l’impuls   de   les   seves   polítiques   socials.   

  
● Aportació   de   caire   econòmic   

Fent  alguna  aportació  econòmica  es  pot  contribuir  a  la  reducció  de  quotes  de  les  persones                 
que  viuran  al  projecte,  tant  sigui  en  el  cas  de  les  quotes  mensuals  com  en  l’aportació  de                   
capital  inicial  de  les  sòcies.  Aquestes  aportacions  poden  ser  donatius  o  bé  préstecs               
retornables  a  llarg  termini,  contribuint  així  a  llarg  termini  des  de  la  cooperativa  amb  una  part                  
dels   seus   excedents   o   beneficis   a   les   polítiques   públiques   d’habitatge   del   municipi.   
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En  el  cas  de  l’Ajuntament  de  Sant  Cugat  del  Vallès  i  els  habitatges  de  La                 
Floresta,  s’ha  establert  un  préstec  retornable  amb  l’empresa  de  promocions            
municipals  (PROMUSA)  per  tal  de  fixar  un  topall  de  4€/m²  de  quota  mensual,               
sense  comptar  les  despeses  de  comunitat  i  serveis.  El  préstec  és  progressiu,  és               
a  dir,  l’empresa  paga  anualment  un  import  fins  a  assolir  el  pagament  de  tot  el                 
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7.2   Proposta   de   cronograma   
A) Retorn  de  l’estudi.  Exposició  del  resultat  de  l’estudi,  les  seves  conclusions,  i              

possibilitats.    (1   mes)   
Es  considera  que  aquest  retorn  no  només  s’ha  de  fer  als  responsables  polítics  i  tècnics  de                  
l’ajuntament  sinó  també  a  la  població.  Es  recomana,  però,  tenir  el  debat  polític  i  un  mínim                  
consens  per  desenvolupar  el  projecte  abans  de  fer  difusió  a  la  població,  doncs  es  pot  donar                  
el  cas  que  finalment  el  projecte  no  pugui  tirar  endavant  pel  moment,  i  es  generaria  certa                  
frustració   i   desconfiança   cap   a   l’Ajuntament   i   l’estudi   realitzat.   

B) Decisió  dels  responsables  polítics  i  tècnics.  Debat  sobre  l’adequació  del  projecte             
i   sobre   el   mecanisme   d’adjudicació.     (2   mesos)   
Com  s’exposava  en  el  punt  anterior,  disposar  de  temps  per  tenir  el  debat  necessari  sobre  el                  
projecte,  tant  dins  del  govern  com  amb  l’oposició.  Es  recomana  poder  visitar  alguna               
experiència  en  marxa,  contactar  amb  d’altres  ajuntaments.  Es  recomana  també  sotmetre  la              
decisió  als  espais  i  òrgans  participatius  amb  la  població,  com  taules  d’habitatge  o  similars  per                 
generar   el   màxim   consens   en   les   polítiques   públiques   d’habitatge   a   implementar   al   municipi.   

C) Adjudicació.   Tot  seguit  es  detallen  el  calendari  aproximat  per  les  dues  modalitats              
exposades   en   apartats   anteriors:   

a) Directa     (6   mesos)   
i) Conveni   regulador.      (1   mes)   

Signatura  d’un  conveni  amb  la  cooperativa  on  es  mostri  la  voluntat  mútua  de               
desenvolupar  el  projecte,  i  la  justificació/estudi  d’alguns  aspectes  que  es            
considerin   rellevants,   si   s’escau.   

ii) Validació   dels   estudis   previs. (2   mesos)   
Dependrà  del  grau  de  concreció  que  es  vulgui,  i  dels  Estudis  previs  que  ja  es                 
disposin,  aquesta  etapa  pot  ser  més  ràpida  o  més  complexa.  En  qualsevol             
cas,  es  recomana  un  mínim  perquè  l’entitat  adjudicatària  pugui  valorar  i             
confirmar   que   accepta   el   Dret   de   Superfície.   
En  cas  que  no  es  disposi  d’estudis  previs,  i  s’hagi  de  realitzar  uns  estudis                
previs   complets,   cal   comptar   uns   6-8   mesos.   

iii) Constitució   dret   de   superfície     (3   mesos)   
Es  compta  el  termini  administratiu  necessari  per  a  l'elaboració  dels  informes             
des  de  la  signatura  del  conveni,  la  seva  aprovació  formal,  i  la  materialització               
de   l’escriptura   pública   davant   de   notari.   

iv) Comunicació  de  l’adjudicació,  i  retorna  a  la  població  del  procés            
mantingut   i   properes   passes.   

b) Concurs    (11   mesos)   
i) Redacció   de   les   bases   i   establir   els   criteris    (2   mesos)   
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préstec,  i  es  començarà  el  retornretornarà  per  part  de  la  cooperativa  una              
vegada   s’hagi   exhaurit   el   préstec   hipotecari   contret   amb   l’entitat   financera.   
  

En  el  cas  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  el   conveni  de  2020  amb  la                
Federació  de  Cooperatives  d’Habitatge,  la  Coordinadora  de  Fundacions          
d’Habitatge  social  i  la  Xarxa  d’Economia  Solidària,  estableix  un  préstec  del  7%              
del  cost  de  la  promoció  retornable  a  partir  de  l’amortització  del  préstec  i  el  destí                 
d’un   50%   dels   excedents   a   l’operador   públic   d’habitatge   de   l’Ajuntament.   

https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/3988/conveni_per_la_provisio_dhabitatges_destinats_a_lloguer_asequible_i_cesso_del_dret_dus.pdf
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Es  proposa  aquesta  etapa  inicial  per  tenir  el  debat  polític  i  tècnic  intern  sobre                
el  concurs  i  disposar  de  temps  per  definir  els  elements  clau,.  Es  busca  poder                
informar  degudament  a  la  població  amb  unes  directrius  clares  de  com  anirà              
el   concurs.   

ii) Informació   i   apoderament   de   la   població    (2   mes)   
Etapa  per  difondre  el  model  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús,  traslladar             
la  notícia  que  properament  hi  haurà  un  concurs,  i  les  condicions  generals  del               
mateix.  Aquesta  etapa  ha  de  permetre  que  les  persones  es  comencin  a              
organitzar   i   fer   els   tràmits   per   constituir-se   en   associació.   
Es  creu  important  deixar  un  temps  prudencial  per  aquesta  etapa  i  que  els               
grups   es   puguin   organitzar.   

iii) Etapa   de   concurs,   elaboració   propostes,   i   selecció    (7   mesos)   
Etapa  que  s’inicia  amb  la  convocatòria  i  publicació  de  les  bases.  Els  grups  ja                
organitzats   elaboren   les   seves   propostes.   I   es   procedeix   a   la   selecció.     
Com  s’ha  citat  anteriorment,  el  concurs  es  pot  desenvolupar  en  diferents             
maneres.  En  aquesta  proposta  de  calendari  s’opta  per  fer  una  convocatòria             
en   dues   fases:   

- 1   mes   per   prestar   propostes,   
- 2   mesos   de   selecció   de   la   1a   fase   
- 2   mesos   per   presentar   propostes   de   projecte   (2a   fase)   
- 2   mesos   per   a   la   selecció   de   la   2a   fase   i   adjudicació   

iv) Comunicació  de  l’adjudicació ,  i  retorna  a  la  població  del  procés            
mantingut   i   properes   passes.   

  
D) Consolidació  del  grup.  Escollida  la  cooperativa,  el  grup  es  cohesiona  i  s’organitza              

per   encarar   les   properes   etapes.    (2   mesos)   
En  alguns  casos  el  grup  impulsor  en  les  etapes  anteriors  no  està  complet,  i  el  fet  de  signar  el                     
Dret  de  Superfície,  i  tenir  ja  un  sòl  a  disposició,  facilita  generar  confiança  en  el  projecte  i                   
s’incorporen   noves   unitats.   
Les  dinàmiques  de  grup  són  complexes  i  es  recomana  posar  esforços  en  aquesta  etapa,  tot                 
definint  clarament  els  aspectes  de  governança,  metodologia  de  treball.  Alhora  refrescar  la              
visió  compartida  i  validar-la,  com  a  element  cohesionador  i  raó  de  ser  del  projecte.  I  també                  
important   aclarir   el   rol   i   tasques   dels   diferents   agents   i   equips   que   donaran   suport   al   grup.   

E) Projecte  bàsic .  Redacció  del  projecte  per  mitjà  d’un  procés  participatiu,  i  sol·licitud              
de   la   llicència   d’obres    (4   mesos)   
L’equip  d’arquitectura  plantejarà  un  treball  participatiu  per  generar  el  projecte,  tot  partint  de               
l’encaix   inicial   presentat   en   els   Estudis   previs   o   en   el   concurs.   

F) Desenvolupament  del  projecte ,  amb  la  cerca  de  finançament,  redacció  del  projecte             
executiu   i   licitació   de   l’obra.    (12   mesos)   
Per  l’experiència  de  l’equip  redactor  del  present  estudi,  els  termini  per  a  la  cerca  i  concreció                  
del   finançament   són   força   ambigus,   però   en   la   majoria   de   casos   porten   uns   12   mesos.   
En  aquest  temps  el  projecte  arquitectònic  es  pot  anar  concretant,  amb  la  redacció  del                
projecte  executiu  (uns  4-6  mesos),  es  debat  sobre  el  model  de  gestió  de  l’obra,  i  es  pot                   
avançar   amb   la   licitació   de   la   mateixa.   

G) Construcció    (18   mesos)   
Durant  les  obres  el  paper  del  grup  impulsor  perd  intensitat,  ates  que  es  delega  la  gestió  de                   
les  obres  i  direcció  facultativa  als  tècnics  competents.  Es  moment  de  centrar-se  en  la                
concreció  del  model  de  convivència,  relacions  amb  l’entorn,  i  creació  dels  projectes              
d’enxarxament.     
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H) Posada   a   punt     (4   mesos)   
Finalitzades  les  obres  es  realitzen  tot  un  seguit  de  gestions  administratives  associades              
l’administració  i  companyies  de  subministres,  així  com  posada  en  marxa  de  les  instal·lacions.               
Pel  grup  són  moments  pels  repassos  en  els  habitatges  i  detectar  petites  reparacions,  i                
planificar   l’entrada   a   viure.   

I) Entrada   a   viure    (6   mesos)   
Es  proposa  nomenar  aquesta  darrera  etapa,  on  cal  tenir  encara  especial  atenció  i  suport                
tècnic.  Es  detecten  incidències  en  els  acabats  o  funcionament  i  es  gestionen  les  reparacions.                
També  cal  un  procés  d’aprenentatge  en  l’ús  de  l’edifici,  aprenent  a  fer  ús  i  el  manteniment  de                   
les  instal·lacions  (en  la  majoria  de  casos  col·lectives)  i  també  aprendre  sobre  els  consums  i                 
com  viure  de  manera  més  eficient.  Es  posa  en  rodatge  la  convivència  i  s'aprèn  a  (con)viure                  
amb  les  veïnes  (cal  pensar  que  fins  llavors  el  grup  no  ha  conviscut  sota  un  mateix  sostre,  i                   
només   s’ha   trobat   en   reunions   o   alguna   activitat   lúdica)   i   els   espais   compartits.   
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8.   CONCLUSIONS   
  

Per  tot  l’exposat  en  el  present  estudi,   es  considera  que  la  promoció  d’un  projecte                
d’habitatge  social,  de  forma  delegada  a  una  cooperativa  d’habitatges,  per  construir  29              
habitatges  en  règim  de  cessió  d’ús,  en  el  solar  del  Carrer  Ripollès,  és  un  projecte                 
clarament   viable   i   assumible .   
  

Les  condicions  demogràfiques  i  de  funcionament  del  parc  d’habitatges,  amb  una  forta  tensió               
per  la  lògica  especulativa,  de  la  ciutat  de  Granollers  es  valoren  com  a  molt  favorables  per  a                   
poder  desenvolupar  un  projecte  d’aquestes  característiques.  Es  conclou  que  hi  ha  una              
massa  crítica  suficient  de  persones  amb  un  perfil  específic,  interessades  en  el  model  i  amb                 
capacitat  per  poder  organitzar  un  grup  impulsor  que  assumeixi  el  projecte.  Alhora,  el  grau                
de  consolidació  del  sector  de  l’habitatge  cooperatiu  és  suficient  per  poder  aportar              
l’experiència   i   coneixements   per   permetre   una   promoció   satisfactòria.   
Aquest  fet  no  eximeix  haver  de  fer  un  fort  treball  en  la  difusió  del  model  i  l’empoderament  de                    
les  persones  interessades,  doncs  el  model  encara  és  incipient  i  poc  conegut  per  la  majoria                 
de   la   població.   
  

El  present  estudi  també  conclou  que  el  solar  objecte  d’aquest  informe  és  el  que  presenta  les                  
millors  condicions  dels  què  disposa  en  propietat  l’Ajuntament  en  aquest  polígon,  tant  per  les                
dimensions   de   la   promoció,   geometria   i   condicions   urbanístiques.   
  

L’estudi  de  viabilitat  aposta  per  un   encaix  arquitectònic  amb  una  distribució  del  programa               
amb  usos  d’habitatge  en  les  diferents  plantes,  distribució  a  través  de  passera  i  tipologia                
d’habitatges  passants.  Es  considera  que  l’opció  B,  és  la  que  presenta  més  avantatges               
arquitectòniques   i   alhora   permet   millors   condicions   econòmiques   i   financeres.   
Es  descarta  plenament  la  realització  d’un  aparcament  soterrat,  tant  pels  valors  de              
sostenibilitat  i  aposta  per  una  mobilitat  transformadora,  com  per  l’elevat  cost  que  implica  i  la                 
conseqüent   repercussió   en   les   quotes   resultants,   amb   un   encariment   substancial.   
L’estudi  ha  detectat  també  algunes  opcions  de  millora  en  la  distribució  del  programa               
arquitectònic  proposant  destinar  l’ús  de  la  planta  baixa  a  espais  privatius  d’habitatge  i               
alliberant  la  planta  coberta  per  espais  col·lectius  (opció  B.1).  Aquesta  opció  requeriria  d’una               
modificació   de   planejament   urbanístic.   
  

A  nivell  de   Pla  econòmic  i  financer ,  es  justifica  que  el  plantejament  del  projecte  és                 
plenament  viable,  doncs  permet  assumir  la  inversió  de  la  promoció  i  fer  front  als  costos                 
durant  la  convivència  amb  unes  aportacions  d’ús  i  quotes  mensuals  per  part  dels  socis  i  les                  
sòcies  cooperativistes  molt  assequibles:  amb  aportacions  inicials  entre  9.700  i  12.150€  i              
quotes   mensuals   entre   400   i   540€   en   funció   de   la   dimensió   dels   habitatges.   
Es  detecta  un  risc  potencial  amb  una  certa  dependència  del  projecte  als  ingressos  del                
lloguer  del  local  comercial.  Es  recomana  poder  establir  estratègies  de  garantir  aquests              
ingressos  (com  per  exemple  el  lloguer  del  local  per  part  d’alguna  administració  o  conveni  de                 
la  cooperativa  amb  una  entitat  de  l’economia  social).  Com  alternativa,  es  proposa  l’opció               
abans   esmentada   d’ubicar   habitatges   en   planta   baixa.   
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També  s’ha  analitzat  la  implementació  de  la  proposta,  amb  la   mobilització  del  sòl ,               
analitzant  dos  sistemes  d’adjudicació.  En  aquest  sentit,   els  dos  sistemes  (adjudicació             
directa  i  concurs)  són  mecanismes  que  responen  a  l’ordenament  jurídic  vigent ,  que              
són  perfectament  assumibles  pel  seu  funcionament  en  un  projecte  amb  col·lectius  de              
persones  voluntàries  i  que  en  els  dos  casos  es  compta  amb  experiència  en  d’altres                
projectes   i   municipis.   
L’equip  de  redacció  del  present  estudi  no  detecta  més  avantatges  o  inconvenients  en  un                
sistema  o  en  un  altre  i  no  es  fa  una  aposta  per  cap  dels  dos,  entenent  que  pertoca  a  l’ens                      
municipal  debatre  i  decidir  sobre  l’opció  que  més  convingui  d’acord  amb  la  realitat  i  les                 
voluntats   municipals.   
  

En  darrer  lloc,  es  proposa  un   calendari  d'implantació  de  5  anys ,  que  es  troba  en  la  mitja                   
de  qualsevol  altre  projecte  d’habitatge  social  d’obra  nova.  I  si  bé  és  cert  que  esquets                 
terminis  poden  semblar  llargs  en  comparació  a  la  dedicació  de  temps  per  una  persona                
interessada  en  accedir  a  un  habitatge  social,  en  alguna  altra  modalitat  (com  seria  lloguer                
social  gestionat  per  l’ajuntament)  són  perfectament  assumibles  per  un  grup  de  sòcies  d’un               
col·lectiu   organitzat.   
Alhora  cal  entendre  que  el  model  d’habitatge  cooperatiu  en  cessió  d’ús  es  basa  en                
l’autopromoció  i,  per  tant,  es  requereix  de  temps  per  empoderar-se,  dissenyar  el  propi               
projecte  i  prendre  les  decisions  tot  participant  del  procés  de  desenvolupament  del  projecte.               
Així  doncs,  aquests  cinc  anys  són  períodes  bàsics  pel  bon  funcionament  del  projecte               
d’habitatge  cooperatiu  en  un  futur.  És  aquest  període  on  el  grup  s’apropia  del  seu  projecte                 
(sentiment  de  pertinença)  i  alhora  es  treballa  la  cohesió  i  visió  compartida,  sent  el  procés  de                  
treball  durant  la  promoció  un  “entrenament”  i  rodatge  per  a  la  intensitat  que  serà  la                 
convivència.   
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9.   ANNEXOS   
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