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L’objectiu d’aquest informe és actualitzar la fotografia de l’estat de l’Habitatge
Cooperatiu en Cessió d’Ús a Catalunya per l’any 2020. Per això s’ha actualitzat el
cens d’habitatge cooperatiu del 20191 i s’ha analitzat el sector incorporant també la dimensió del mercat social, per veure quin impacte en la creació d’aquest té
l’habitatge cooperatiu. Com en l’anterior edició, s’ha elaborat una anàlisi quantitativa i qualitativa del sector tant pel que fa a les persones i unitats de convivència, les característiques dels grups i els habitatges i altres qüestions d’interès, fent
atenció en aquesta edició a la creació de mercat social.
Les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús representen un canvi significatiu en
el model d’habitatge a Catalunya, ja que introdueixen un model a cavall entre el
lloguer i la compra, en què la propietat és col·lectiva. Per això resulta important
assenyalar i visibilitzar els projectes que es troben en fase de materialització, ja
sigui perquè es troben en procés de convivència o construcció, com aquells que
treballen en forma de grups no consolidats i sense patrimoni adjudicat.
Aquesta informació, sistematitzada i sostinguda en el temps, pot ser d’interès al
sector de l’habitatge cooperatiu, el món acadèmic, les administracions públiques
i els mitjans de comunicació, entre altres agents. D’altra banda, pretén mostrar
la informació de manera accessible i entenedora per tal de difondre el model, els
projectes i la seva evolució.
Les dades i la informació generada i utilitzada per aquest informe es publiquen a
la web de l’Observatori Llargavista on es pot trobar un mapa dels projectes d’habitatge cooperatiu del país en les seves diferents fases, així com un apartat de descàrregues de dades i informes.
Aquesta és una iniciativa impulsada per Sostre Cívic, amb la col·laboració d’El Risell i iLab-So i la participació de la sectorial d’habitatge de la Xarxa d’Economia
Solidària (XES). Compta amb el suport i finançament de la Subvenció per la Promoció i Reforç de l’ESS 2020 de l’Ajuntament de Barcelona.

1. Consulteu l’Informe 2019 “Estat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya”
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La recollida de la informació per l’elaboració d’aquest
informe s’ha realitzat mitjançant la combinació de diferents estratègies.
Per una banda, amb l’objectiu d’actualitzat el cens dels
projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que alimenta el mapa de projectes d’habitatge cooperatiu en
cessió d’ús a Catalunya al web www.llargavista.coop,
s’ha posat en marxa una nova onada de l’enquesta
autoadministrada per internet dirigida a tots els projectes d’habitatge en cessió d’ús a Catalunya. Aquesta
enquesta seguia la mateixa estructura que la de l’edició
anterior, amb algunes reformulacions i addiccions.
L’enquesta incorporava les següents dimensions:
> Dades bàsiques del projecte: nom, estat, adreça i dades de contacte.
> Dades sobre l’habitatge: titularitat, tipus d’obra,
superfícies, costos, espais, tipus de construcció, materials, etc.
> Dades sobre el projecte i el grup: any d’inici, organització, forma jurídica, nombre d’unitats de convivència, etc.
> Composició del grup: persones que en formen part i
característiques principals.
> Finançament: costos, accés i tipus de finançament,
característiques, etc.
> Convivència i zones comunes: espais, normativa de
convivència, gestió, assegurances, suports, eines,
etc.
> Mercat social: contractació de serveis, subministraments i proveïdores.

Complementant aquesta informació s’han fet entrevistes en profunditat a projectes en convivència i s’ha
dut a terme també una sessió de treball per treballar la
relació entre l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i el
mercat social. Durant aquestes sessions s’han incorporant preguntes relatives a l’organització de la convivència i de les necessitats del dia a dia, com la selecció
de proveïdors com un element clau per a la creació de
mercat social.
Les entrevistes realitzades han estat als projectes següents:
>
>
>
>

Cal Cases
La Sequoia
La Borda
La Balma

La sessió de treball grupal va consistir en el contrast i
complementació de les dades obtingudes a través de
l’enquesta sobre els serveis dels projectes d’habitatge
(principalment en etapa de convivència) i les proveïdores.
La combinació de les dades del cens actualitzades i
millorades, el contingut de les entrevistes, les conclusions del taller i les dades de context han contribuït a
l’elaboració del present informe, que pretén aportar
una visió global de l’estat de l’habitatge cooperatiu en
cessió d’ús de Catalunya, les seves principals característiques, fortaleses, mancances i reptes de futur, establint una vinculació també amb el foment del mercat
social.
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Els projectes identificas en aquesta edició són:
Cal Cases
Ca La Fou
La Sequoia

Convivència (8)

Vidalia
Mur - Martorell
Princesa49
La Borda
La Diversa
Tremolina de Muntanya
La Tartana de Can Bofill

Construcció (5)

Llar Jove Marina Prat Vermell
La Balma
Cirerers
Cal Paler Nou
La Titaranya
Can Carner

Projecte amb patrimoni (8)

La Raval
Clau Mestra
Cohabitem Sant Andreu
La Xarxaire
Cohabitatge Sarrià
Casa Comú
Espai de vida

Amb oportunitat de patrimoni (6)

La Renegà - habitatge cooperatiu feminista de Santa Maria
de Palautordera
WALDEN XXI
aflorEM
Ruderal
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La Casona - Habitatge Cooperatiu Osona
Can 50/70
Cal Gramenet
Lleida urbà
La Magrana
Can 70
La Tramuntana (Sant Andreu)

Grup consolidat (15)

La Morada
Sotrac
CoopSet
La Corrala
Carbonàries
Empriu
Cap al monte
Menorca Llevant
Rehabitar Envall
El Catllar senior
Girona Ciutat

Grup en definició (8)

Urbanites Barcelona
Butterfly Village
Senior rural
Cabanyal Viure Coop
Lluna creixent

9

Els projectes
d’habitatge
cooperatiu
en xifres

10

Estat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya | 2021

Dades bàsiques
Enguany s’ha identificat 80 grups d’habitatge cooperatiu, 34 grups més que a l’edició anterior de l’informe. Dels 80 d’enguany, s’ha obtingut informació de
50 (6 grups més respecte a l’edició anterior).
Els projectes d’habitatge cooperatiu els hem classificat segons el moment d’evolució del projecte en el que
es trobin. Per això, tenim:
> En convivència, que són els que es troben vivint en
un edifici cooperatiu (8 projectes).
> En construcció, que són aquells que han començat
les obres de construcció o de rehabilitació de l’edifici (5 projectes).
> En projecte amb patrimoni adquirit o adjudicat en
cas de ser públic (8 projectes).
> En projecte amb oportunitat de patrimoni, sense
patrimoni adquirit però amb l’oportunitat d’adqui-

rir-lo: arres signades, conveni amb l’ajuntament,
etc. (6 projectes).
> Grup consolidat, grup estable i amb unes bases mínimes acordades, que tenen l’objectiu d’acabar vivint conjuntament i fa temps que hi treballen (15
grups).
> Grup en definició, grups incipients, que fa poc que
s’han constituït o estan en procés de fer-ho (8 grups)
En relació a l’edició anterior, trobem que hi ha dos
projectes més en convivència, dos més en construcció
i 1 grup més amb patrimoni.
En tant que a definicions específiques dels diferents
grups, dels 8 projectes d’habitatge en convivència, 2
s’identifiquen com a comunitat intencional i 1 com a
habitatge cooperatiu amb activitat productiva. I dels
projectes en construcció, 1 s’identifica com a habitatge
cooperatiu sènior i 1 com a habitatge cooperatiu rural.

Figura 1. Número de grups segons estat del grup

Convivència

8 (16%)

Construcció

5 (10%)

Projecte amb patrimoni

8 (16%)

Projecte sense patrimoni

6 (12%)

Grup consolidat
Grup en definició

15 (30%)
8 (16%)

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.
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Tots els projectes i grups analitzats són d’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús, però alguns es poden considerar com a tipologies diferenciades, com les cooperatives d’habitatge rural, d’habitatge senior, etc. De fet
la majoria de projectes en convivència (7 dels 8) i en
construcció (4 dels 5), així com tots els projectes amb
patrimoni, s’identifiquen com a habitatge cooperatiu
en cessió d’ús.
Pel que fa a la situació geogràfica del grups veiem que
els que es troben en estat de convivència se situen un a
la comarca de l’Anoia, un al Berguedà, un al Moianès,
un a Osona i tres al Barcelonès. Els grups amb habitatge en construcció se situen un al Baix Llobregat, un
al Baix Penedès, un al Pallars Sobirà i tres al Barcelonès. I pel que fa als projectes amb patrimoni, un a l’Alt
Camp, un al Bages, un al Vallès Oriental, dos al Vallès
Occidental i tres al Barcelonès. Observant doncs una
gran diversitat territorial evidenciant que el model
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es desenvolupa
arreu del territori i té incidència més enllà de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Sense tenir en compte els habitatges de la ciutat de
Barcelona, es dona el cas que els projectes en convivència són els que es troben en els municipis més petits.
Els projectes en fase de construcció se situen en municipis intermitjos i els grups amb patrimoni se situen
en els municipis més grans2.
Pel que fa als municipis, i tenint en compte només els
grups en convivència, amb habitatge en construcció o
amb patrimoni, només la ciutat de Barcelona compta
amb més d’una tipologia de grup d’habitatge cooperatiu. La resta se situen en diferents municipis.
En el cas dels grups en convivència (8), tres són a Barcelona ciutat i la resta són a Martorell (28.772 persones al cens de l’any 2020), Puig-reig (4.295 habitants),
Sant Vicenç de Torelló (2.058 habitants), Vallbona

d’Anoia (1.357 habitants) i Santa Maria d’Oló (1.024
habitants).
Dels grups amb habitatges en construcció (5), també
tres són a Barcelona ciutat, i els altres dos a Molins de
Rei (25.940 habitants), i Baix Pallars (331 habitants).
Pel que fa als grups amb patrimoni (8), també tres se
situen a la ciutat de Barcelona, la resta se situen a Sant
Cugat del Vallès (92.977 habitants), Manresa (78.245
habitants), Castellar del Vallès (24.488 habitants),
Valls (24.477 habitants) i Cardedeu (18.424 habitants).

El projecte i el grup
Els projectes que ja estan en convivència tenen una
antiguitat mitjana de 7,6 anys, mentre que pels que
estan en construcció de l’habitatge és de 9,5 anys. En
aquesta línia, cal dir que els projectes en convivència
van trigar, de mitjana, 1,2 anys a iniciar la construcció
o rehabilitació i 2,1 anys de mitjana fins a poder habitar. El conjunt de projectes i grups identificats i analitzats, tenen una antiguitat mitjana de 2 anys.
Pel que fa a les formes jurídiques dels projectes d’habitatge, els projectes que estan en convivència o construcció, són cooperativa o formen part d’una cooperativa d’habitatges per projectes (Sostre Cívic). A la resta
d’estats o fases (més inicials), els grups identificats formen part de Sostre Cívic, o són associacions o grups
sense constitució formal.
Dels 22 projectes -en convivència, construcció o amb
patrimoni-, 6 han respost que estan acompanyades
per Sostre Cívic, 3 per La Dinamo, 1 per Llar Jove i 1
per Coop de mà i una arquitecta en el territori. La resta de grups o ha dit que no tenien un acompanyament
tècnic i de gestió (9 grups) o no han respost la pregunta

2. Tenint en compte les mitjanes de població dels municipis on hi ha grups registrats.
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(2). Dels grups amb oportunitat de patrimoni, consolidats o en definició, la majoria ha dit que estan acompanyats per Sostre Cívic (14), 2 per La Dinamo, 2 per
Perviure i la resta o ha dit que no estan acompanyats
per ningú (6) o no han respost la pregunta (8).
Els projectes en convivència sumen 68 unitats de convivència (dades de 6 grups), amb una mitjana de 11
unitats de convivència per grup. Els projectes en construcció sumen 92 unitats de convivència, amb una
mitjana de 18 unitats de convivència per grup. I els
projectes amb patrimoni sumen 99 unitats de convivència, amb una mitjana de 14 unitats de convivència
per grup (dades de 7 grups).
Els projectes i grups d’habitatge detectats en aquest
treball de camp sumen un total de 986 persones, amb
una mitjana de 20 persones per grup. Això representa

un increment de 54 persones en relació a les dades de
l’any passat. De manera detallada, els grups en convivència sumen 202 persones, amb una mitjana de 25
persones per grup i un increment de 57 persones més
en convivència en habitatges cooperatius en relació a
l’any passat; els grups en construcció sumen 154 persones, amb una mitjana de gairebé 31 persones per
grup i un increment de 93 persones en grups que ja
estan construint habitatges cooperatius en relació a
l’any passat; i els grups amb patrimoni sumen un total de 173 persones, amb una mitjana de gairebé 22
persones per grup i un decreixement de 67 persones
en relació a l’any anterior. Aquests números s’expliquen pel canvi de situació dels grups, uns han passat
de construcció a convivència, altres de patrimoni a
construcció.

Figura 2. Nombre total de persones participants en els grups

Convivència

202

Construcció

154

Projecte amb patrimoni

173

Projecte sense patrimoni

110

Grup consolidat

279

Grup en definició

68

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.
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La distribució de les persones que formen part dels
grups segons el seu gènere és molt semblant a la que
ja hi havia l’any passat: el 58,6% són dones, el 39% són
homes i un 2,3% no s’identifiquen de forma binària.
Figura 3. Percentatge de persones als grups segons gènere

Altres 2,3%

Homes 39%
Dones 58,6%

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21
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La distribució dels gèneres segons la fase en què es troba el grup segueix els mateixos patrons que ja es van
descriure en l’edició anterior, amb un augment del
percentatge d’homes a mesura que el projecte es va
consolidant. Trobem que en els grups en convivència
el percentatge d’homes arriba al 52% mentre que als
grups en definició es queda en el 30,9%.

Figura 4. Percentatge de persones als grups segons gènere i estat del projecte

Convivència

52%

48%

Construcció

40,8%

59,1%

Projecte amb patrimoni

42,2%

57,8%

Projecte sense patrimoni

30,9%

59,1%

10%

Grup consolidat

31,9%

64,9%

3,2%

Grup en definició

30,9%

64,7%

4,4%

Homes

Dones

Altres

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.
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L’increment del nombre de persones en els grups d’habitatge tampoc ha fet que la distribució per edats variï en relació a l’edició anterior. El tram d’edat menys
present en els grups segueix sent el de 18 a 30 anys,
mentre que el majoritari són les persones entre 31 i

65 anys. Cal Cases, per exemple, està compost per 30
persones amb 11 criatures, amb edats compreses entre
1 i 15 anys. A la Balma, hi conviuen 20 grups de convivència, la majoria amb menors a càrrec.

Figura 5. Percentatge de persones als grups segons edat

20,2%

17,3%

5%

57,5%

Més de 65 anys

De 31 a 65 anys

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.
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De 18 a 30 anys

Menys de 18 anys
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La distribució dels trams d’edat segons la fase en què
es troba el grup, en canvi, sí que s’ha vist lleugerament
alterada en relació a la distribució de l’any passat. Els
canvis més remarcables es troben en els grups amb
oportunitat de patrimoni, amb moviments sobretot
en el grup d’edat de més de 65 anys. En aquest sentit,
es pot afirmar que, en general, hi ha una mancança de

gent jove en el total de grups enquestats. A Cal Cases,
seguint la representació de la figura 5, la majoria de
persones tenen entre 36 i 64 anys.
“Tot i que hi hagi diversitat d’edats, el rang juvenil no està
representat.”
[Cal Cases]

Figura 6. Percentatge de persones als grups segons edat i estat del grup

3,5%

60,4%

2,6%

69,5%

11,4%

24,8%

Convivència
9,7%

18,2%

Construcció
5,8%

56,1%

2,3%

35,8%

Projecte amb patrimoni
25,5%

50,9%

3,6%

20%

Projecte sense patrimoni
32,6%

56,3%

1,1% 10%

Grup consolidat
45,6%

41,2%

13,2%

Grup en definició

Més de 65 anys

De 31 a 65 anys

De 18 a 30 anys

Menys de 18 anys

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.
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En relació a les places vacants i llistes d’espera, s’observa que els projectes, majoritàriament, han respost que
no tenen vacants. Dels 15 projectes que han dit que sí
que tenen vacants, la majoria són grups en definició (3),
consolidats (7) i amb oportunitat de patrimoni (2). Dos
dels projectes en convivència també té vacants i un en
construcció. Pel que fa a les llistes d’espera 18 projectes
en tenen, d’aquests, 6 en construcció, 7 amb patrimoni,
2 amb oportunitat de patrimoni i 3 consolidats.
Del total de 53 grups, 16 grups tenen protocol d’entrada de persones: 5 en convivència, 4 en construcció,
2 amb patrimoni, 3 amb oportunitat de patrimoni,
1 consolidat i 1 en definició. En canvi, són menys els
grups que tenen protocol de sortida, havent respost sí
només 6 grups, que es troben repartits en 5 de les fases
possibles dels grups.
25 grups, una mica menys de la meitat, afirma que
participa en algun espai de participació del barri/municipi. Són la meitat dels grups en convivència (4), dos
de cada tres grups en construcció (2) i tres de cada quatre grups amb patrimoni (2).
Són més (31) els grups que formen part d’alguna xarxa
o federació. En concret 7 dels grups en convivència, 2
en construcció i 4 amb patrimoni.

Vessant econòmica
La mitjana de finançament necessitat varia molt segons la fase en què es troba el grup. La taula següent
mostra les mitjanes segons les dades obtingudes durant el treball de camp.
Els imports també són molt variats, segons qui en sigui el finançador. Les entitats de crèdit són les que
aporten una part més gran del finançament. Les segueixen les sòcies habitants, altres tipus de finançadores, els títols i micropréstecs, les subvencions i altres
tipus de sòcies. La taula següent mostra les mitjanes finançades segons tipus de finançador. Diferenciant per
fase en què es troba el grup, en totes les fases les entitats de crèdit són les que més aporten al finançament.
En el cas dels grups en convivència i amb patrimoni,
els títols i micropréstecs prenen una rellevància important. En canvi, en els grups en construcció (i amb
patrimoni) les aportacions de les sòcies habitants són
bastant més elevades que la mitjana dels grups.
La manera d’organitzar els pagaments s’adapta a les
necessitats de cada grup i projecte, tot i que funcionen
de forma similar. En el cas de la Borda, una part de la
quota mensual que paga cada unitat de convivència
va destinada al retorn del crèdit. Una altra part de la
quota mensual es troba vinculada a fons i altres qüestions fixes. A més, tenen estipulat un fons solidari de
suport mutu, la finalitat del qual és afrontar les despeses d’aquelles persones que es troben temporalment
en una situació de vulnerabilitat econòmica.

Taula 1. Mitjana de finançament segons fase del grup
Fase del grup

Mitjana de finançament

N

Convivència

691.875,0

5

Construcció

7.002.083,3

4

Projecte amb patrimoni

116.837,5

1

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.
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“Tenim un fons de suport mutu on cadascú aporta 5€ al
mes. Des del desembre del 2018 només l’hem activat per a
una persona.”
[La Borda]
Taula 2. Mitjana de finançament segons tipus de finançador
Sòcies
habitants

Altres
sòcies

Subvencions

Títols i
micropréstecs

Entitats
de crèdit

Altres

General3

361.370

72.500

221.750

243.285,7

5.022.500

341.250

Convivència

209.000

93.333,33

80.000

305.000,0

487.500

395.000

Construcció

523.750

292.625

112.333,3

9.557.500

180.000

Projecte amb
patrimoni4

473.700

10.000,00

451.000,0

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.

Pel que fa a les entitats de crèdit principals, Fiare és la
que ha concedit més crèdits (5 respostes), seguida de
Coop57 (4 respostes) i l’ICF (3 respostes).
El termini mitjà d’amortització del crèdit principal és
de 25 anys5.
Sis grups han respost que ja han emès títols participatius. Aquests, de mitjana, tenen un interès del 2%6.
Pels grups en convivència, el cost mitjà de l’obra liquidat (PEC), amb IVA exclòs, ha estat de 946.577,1€,
mentre que el cost total de la promoció, IVA exclòs, ha
estat de 1.262.024€7.

El cost mitjà previst de l’obra (PEC), IVA exclòs, pels
grups en construcció és de 1.848.025€, mentre que el
cost mitjà previst del total de la promoció, IVA exclòs,
és de 2.730.732€8.
Pel que fa als grups amb patrimoni, el cost mitjà previst de l’obra (PEC), IVA exclòs, és de 2.288.889€,
mentre que el cost mitjà previst del total de la promoció, IVA exclòs, és de 3.122.522€9.
La quota d’ús és recuperable en 3 grups en convivència (més un grup en què és recuperable en part) i en 4
grups en construcció. El capital social retornable es li-

3. Les dades fan referència a un total de 10 grups, tots els les fases de convivència, construcció o amb patrimoni.
4. Els grups amb patrimoni no han d’haver necessitat formalitzar un crèdit encara amb les entitats de crèdit.
5. La mitjana està calculada amb 6 respostes de grups en fase de convivència (3), construcció (1) i amb patrimoni (2).
6. La mitjana està calculada amb 6 respostes de grups en fase de convivència (2), construcció (2) i amb patrimoni (2).
7. Les mitjanes estan calculades amb dades de 3 dels 8 grups identificats en convivència.
8. Les mitjanes estan calculades amb dades de 5 dels 6 grups identificats en construcció.
9. Les mitjanes estan calculades amb dades de 4 dels 8 grups identificats amb patrimoni.
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mita, respecte el total de la inversió, en un total de 14
grups (3 grups en convivència, 4 grups en construcció i
3 grups amb patrimoni).
Respecte a la titularitat per part de la cooperativa. En
el cas dels grups en convivència, 3 tenen propietat plena, 1 propietat temporal, 1 dret de superfície privat, 1
dret de superfície públic i 1 masoveria. En el cas dels
grups en construcció, 1 té propietat plena, 3 dret de
superfície públic i 1 usdefruit. I en el cas dels projectes
amb patrimoni, 2 tenen propietat plena, 1 dret de superfície privat i 5 dret de superfície públic.
El dret d’ús és heretable en algunes ocasions en 4 grups
en convivència; també en algunes ocasions en 4 grups
en construcció i sempre en 2 grups en construcció; i en
algunes ocasions en 3 grups amb patrimoni.
A la Borda, la presa de decisions passa per l’assemblea
general, el seu principal òrgan sobirà. El bloqueig de la
possibilitat d’especular resulta la principal virtut del
model: les sòcies no poden vendre ni llogar els pisos.
Per tant, l’habitatge en cessió d’ús suposa també una
aposta pel valor d’ús en comptes d’un bé de consum o

valor de canvi, tal i com ha estat sempre en el nostre
context més proper. D’aquesta manera, la reinvenció
del dret a l’habitatge troba noves fórmules d’accés i
gestió comunitària.

Característiques
de l’habitatge
La rehabilitació és el tipus d’obra majoritari que
s’ha necessitat pels grups en convivència (6 grups).
Un grup en convivència ha hagut de fer obra nova,
mentre que un altre grup no ha necessitat obres per
entrar a viure. En el cas dels grups en construcció, 3
estan fent obra nova mentre que 2 fan rehabilitació.
I els grups amb patrimoni, 4 hauran de fer obra nova
i 3 faran rehabilitació. Aquestes dades són semblants
a les de l’edició anterior, sobretot pel que fa a convivència i amb6 patrimoni. En canvi, els grups en construcció canvien la tendència, amb més2obra nova que
l’any anterior.
6

Figura 7. Número de grups segons tipus d’obra necessària i1estat del grup
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Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.
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De mitjana, els projectes d’habitatge10 tenen una superfície total construïda de 2.160,8m2, 136 metres
menys que la mitjana de l’any passat. Els habitatges
dels projectes en convivència11 tenen una mitjana bastant inferior a la mitjana general (1.409m2).
Els espais privatius suposen una mitjana de 1.069,4m2
i els espais comuns de 1.564m2. Els locals suposen de
mitjana 65m2, mentre que els espais de serveis són
187,8m2.
La superfície útil total és, de mitjana, de 4.980,6m2,
essent en els grups en convivència molt més elevada
que en els grups en construcció. La diferència entre
la mitjana de metres quadrats entre la superfície total
construïda i la superfície útil total es pot explicar per
diversos motius, destacant-ne dos com a més relle-

vants: el primer té a veure amb la recollida de dades i
és el causat per l’error sistemàtic produït durant el treball de camp, ja que les preguntes no eren d’obligada
resposta i, per aquest motiu, hi ha projectes que han
respost unes preguntes i no unes altres (veure les N de
la taula). El segon, i que té a veure amb la realitat del
territori, és la diferència entre habitatges ubicats en
entorns urbans, amb un espai disponible més limitat
(sobretot a la ciutat de Barcelona i la primera corona)
i habitatges ubicats en entorns rurals, els quals a més
dels espais dedicats a habitatge i a zones comunes, poden disposar també de terrenys.
La taula següent mostra la mitjana dels diferents tipus
de superfícies, tant pel conjunt dels grups com pels
grups segons fase.

Taula 3. Mitjana de superfícies
Total construïda

Útil total

Útil espai
privatiu

Útil de circulacions

Útil comuns

Útil locals

útil serveis

General

2.160,6

4.980,6

1.069,4

288,6

1.564

65

187,8

Convivència

1.409,1

8.404,2

828,8

143,5

226,8

31,3

14,8

Construcció

2.408,8

1.557,0

1.078,8

290,2

2.896,0

74,8

160,0

Projecte amb
patrimoni

2.831,7

1.527,0

575,0

242,50

113,0

561,5

N

11

11

11

12

10

8

10

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.

10. Només s’han tingut en compte els grups en convivència, construcció o amb patrimoni.
11. Mitjana calculada amb dades de 4 grups.
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18 dels 21 grups en convivència, construcció o amb
patrimoni disposen d’espais exteriors en els edificis. Només no en disposen 2 grups en convivència i 2
grups amb patrimoni.

La superfície mitjana per habitatge (tenint en compte només els habitatges en convivència, construcció i
amb patrimoni) és de 65,3m2.

Tenint en compte el mateix conjunt de grups, 8 han
optat per la construcció en fusta (3 en convivència, 2
en construcció i 3 amb patrimoni), 6 per la construcció amb formigó (3 en convivència, 2 en construcció i
1 amb patrimoni) i 1 amb ferro (amb patrimoni)12.

Taula 4. Superfície mitjana dels habitatges

9 dels 21 grups en convivència, construcció o amb
patrimoni, disposen d’algun certificat d’eficiència
energètica (2 en convivència, 3 en construcció i 4 amb
patrimoni).
Pel que fa al nombre d’habitatges, els 21 grups en convivència, construcció o amb patrimoni sumen un total de 402, amb una mitjana de 19 habitatges per grup.
Els que més sumen són els grups en convivència, amb
un total de 198 habitatges i una mitjana de 24,75 habitatges per grup. Els grups en construcció sumen 92
habitatges, amb una mitjana de 18,4 habitatges per
grup. Mentre que els grups amb patrimoni sumen 112
habitatges, amb una mitjana de 18,68 habitatges per
grup13.
Tot i que l’estructura dels habitatges pot variar al llarg
del temps, els projectes de nova construcció es pensen
de manera que la seva grandària es pugui adaptar a la
situació de la unitat de convivència, com és el cas de la
Borda i la Balma, per exemple.
“Hi ha pisos de diferents grandària, normalment per
cada habitatge hi ha dues habitacions. Tot i que existeixen
pisos d’una i altres de tres. L’objectiu és que cadascú
pugui fer créixer la seva llar segons les seves necessitats,
consensuant-ho amb el veí o la veïna.”
[La Balma]

Mitjana m2

N

General

65,3

17

Convivència

67,0

5

Construcció

66,8

5

Amb patrimoni

60,2

6

Convivència i
zones comunes
En els grups d’habitatge continuen tenint importància les zones comunes com tipus jardí o terrassa, seguides per sales d’estar o polivalents i les de bugaderia,
mentre que una part important disposa d’espais de
treball i zones lúdiques.
A Cal Cases, per exemple, l’ús dels espais és per gestió
col·lectiva. S’organitzen en grups de treball. Es cuina
per totes les persones cada dia i la neteja es fa a través
d’un mètode rotatiu (cuina, menjador, banys i cambra
frigorífica), però hi ha espais fixes amb responsables,
com per exemple la sala polivalent. En aquest sentit,
tothom pot fer ús de les zones comunes, però quan es
necessiten espais d’intimitat es reserven les sales.
En canvi, a La Borda, els usos de maquinària, com les
rentadores, es gestionen a través d’una aplicació mòbil. Hi ha un sistema on cada persona reserva la sala de

12. Hi ha 7 grups en aquestes tres fases que no han aportat informació a aquesta pregunta.
13. Càlculs fets a partir de 8 respostes de grups en convivència, 6 en construcció i 8 amb patrimoni.
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convidats explicant el motiu de l’ús i el temps. Hi ha
una qüestió que està vinculada a règim intern i una altra a nivell de calendari. La cuina de menjador també
funciona per reserva. A nivell de disseny hi ha processos participatius que lideren diverses comissions.

En els grups amb patrimoni, les zones comunes i de
convivència de què han de disposar els edificis són les
sales d’estar o polivalents, les zones de bugaderia i zones per a jardí o terrassa. Seguit de zones destinades a
cuines i menjadors, espais de treball o estudi, i zones
lúdiques.

“Els plans de modificació i millora dels espais comuns
s’han generat a partir d’un espai de participació amb
un sistema de plànols i fitxes en els quals també estaven
inclosos els infants.”
[La Borda]
La gestió dels espais comuns es fa a partir dels següents
paràmetres: definició, protocol, temporalització, modificació i ús.
“Tenim un consell rector que és una representació de
cadascuna de les comissions que funcionen.”
[La Borda].
En aquest sentit, als grups en convivència es manté
l’aposta d’altres anys de zones destinades a les sales
d’estar o polivalents i de bugaderia. Encara que amb
la incorporació de nous grups de convivència hi ha
menys percentatge de zones comunes per a jardí o terrassa que l’any passat.
En el cas dels grups en construcció totes indiquen que
les zones compartides comunes disposen de sales d’estar o polivalents. Es manté la tendència en destinar
espais comuns per a la bugaderia, la cuina o menjador
i per a tallers col·lectius. En canvi, disminueix el percentatge d’edificis que disposen d’aparcaments.
A La Balma, tenen prevista la següent distribució de
l’espai; una sala polivalent a la planta baixa i una part
destinada a local comercial (de lloguer). La segona
planta serà una biblioteca. A la tercera hi haurà dues
habitacions de convidats i, a la quarta, una sala polivalent que servirà per a diversos tipus d’activitats.
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Figura 8. Percentatge de grups que disposen de determinades zones comunes segons estat
del grup
CONVIVÈNCIA
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Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OHCCU 20-21.
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Dels grups en convivència, construcció o amb patrimoni, 13 disposen de serveis comuns (6 en convivència, 3 en construcció i 4 amb patrimoni).
Amb els serveis comuns, també s’han mencionat els
següents espais:
Gairebé la meitat dels 54 grups (46.3%) estan treballant o disposen d’una normativa de convivència. Estan en aquesta situació 7 dels grups en convivència, 4
en construcció i 4 amb oportunitat de patrimoni.
Dels 54 grups, 24 estan treballant en relació amb les
cures, la gestió emocional i de conflictes. Segons estat
del grup, són 5 en convivència, 5 en construcció i 4
amb patrimoni. En el treball de la gestió i organització
del treball de cures, gestió emocional i conflictes s’utilitzen diferents estratègies. Alguns grups opten per un
acompanyament extern i professional, on es creen sessions grupals per treballar els problemes que puguin
sorgir; altres són autogestionats pels propis membres,
celebrant sessions de gestió emocional; en altres grups
s’opta per crear comissions o que hi hagi membres que
s’especialitzin en facilitació de grups.
Pel que fa a la distribució de tasques o torns de manteniment de l’edifici, han respost que sí ho han fet 7 dels
8 grups en convivència. També han respost que ja han
fet aquesta distribució 1 dels grups en construcció i 1
dels grups amb patrimoni.
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El Mercat Social
i l’habitatge
cooperatiu
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En aquest apartat s’ha elaborat un mapa sobre els serveis necessaris pels habitatges que conviuen en cessió
d’ús. Amb aquest mapa, volem aportar una visió sobre
quines empreses de l’Economia Social i Solidària (ESS)
estan cobrint aquestes necessitats, en quins serveis hi
ha més oferta i en quins menys, i quins estan més poblats per ESS o per empreses mercantils.
El mapa s’ha treballat en una sessió de treball, a la que
es van convidar un conjunt de persones tant de grups
d’habitatge en cessió d’ús com de proveïdores de diversos serveis. En els tallers es va treballar per complementar les respostes de l’enquesta.
En aquest mapa no s’ha tractat les necessitats de proveïdores en el camp de la construcció ni de l’enginyeria,
sinó els serveis vinculats a l’habitatge cooperatiu, un
cop ja estan en convivència.
Durant el taller va sorgir la complexitat de marcar línies entre diferents serveis interdependents i/o que
poden tenir una mateixa proveïdora encara que siguin
serveis completament diferents.
I per últim, la necessitat de diferenciar entre el que són
eines lliures o models de negoci que poden estar associades a proveïdors que comercialitzin eines, o que es
poden utilitzar directament de forma pròpia.
Tot seguit farem un repàs del mapatge, agrupant els
àmbits de serveis segons diferents característiques.
Al mapa s’hi ha incorporat Sostre Cívic, ja que pels projectes de la cooperativa és la pròpia estructura tècnica
qui proveeix el suport tècnic necessari als projectes de
la cooperativa.
En general, tots els projectes participants tenen uns
criteris de contractació comuns on existeix certa pre-

ferència per a les cooperatives de l’Economia Social i
Solidària.
A Cal Cases segueixen un ordre determinat, on tot allò
que sigui possible s’adquireix a través de l’autoabastiment, sinó, s’intenta buscar dins l’ESS i, per últim,
s’adquireix al comerç local.
“En cas que cap d’aquestes opcions sigui possible, optem
pel “tercer cicle”, l’anomenat capitalisme verd. Tot i que la
hipoteca es troba en el quart cercle, el capitalisme.”
[Cal Cases].

Els serveis més
interconnectats
Hi ha un conjunt de serveis que estan molt interconnectats a partir de les proveïdores del mercat social i
que, a més, tenen poca penetració de les proveïdores
mercantils. Els hem identificat com els serveis de
l’àmbit jurídic, econòmic/fiscal i apoderament.
En aquests sectors comptem un total de 14 empreses proveïdores. Només 1 de les que s’ha mapat és de
l’economia mercantil. Entre les 13 empreses del mercat social, 6 han estat anomenades en més d’un dels
serveis.
Els serveis de l’àmbit jurídic compten amb 8 empreses
proveïdores (1 de mercantil), els de l’àmbit econòmic/
fiscal comptem amb 6 proveïdores, i en l’apoderament
hem pogut comptar a 6 proveïdores.
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Figura 9. Mapa dels servei més interconnectats

Facto
Artes
2000

Gestió
Integral
Col·lectiu
El Puig

Jurídic

Perviure

Econòmic
i fiscal

Priori
advocats

La
Dinamo

Col·lectiu
Ronda

Sostre
Cívic

Llar Jove

Ciutat
Invisible

Espiral

Matriu

Fil a
l’agulla

28

Apoderament /
Facilitació

Estat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya | 2021

Els serveis amb
més alternatives
Els serveis dels que s’ha pogut mapar més alternatives
són els dels àmbits del manteniment i les aplicacions/
eines digitals.
En el primer cas, el de l’àmbit del manteniment, on
s’ha inclòs també les empreses que realitzen instal·lacions i reparacions, s’ha identificat 12 alternatives (1
de mercantil). S’ha de tenir en compte que, tot i que no
apareguin en el mapatge, també hi ha empreses d’inserció que poden prestar aquests tipus de serveis.
Pel que fa a aplicacions/eines digitals, s’ha de tenir
en compte que en aquest cas no totes les eines o aplicacions detectades són empreses proveïdores, ja que

en alguns casos es tracta d’eines lliures que poden ser
comercialitzades per altres empreses. I aquestes empreses ho poden comercialitzar tant des de l’ESS com
des de l’empresa mercantil, i amb diferents tipus de
prestacions.
En aquest sentit, cal destacar que hi ha diversos grups
d’habitatge que usen aplicacions amb l’objectiu de
millorar la convivència quotidiana i l’organització
veïnal.
També, s’han identificat diversitat d’eines utilitzades
per la comunicació interna dels grups, per compartir
informació, dur a terme reunions, i per la gestió i comunicació pròpia dels grups.
En total s’ha identificat a 11 serveis/empreses, 5 de les
quals són de l’economia mercantil.

Figura 10. Mapa dels serveis amb més alternatives
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Assegurances i
subministraments
En aquest grup hem inclòs els serveis d’assegurances,
telecomunicacions, gas, aigua i electricitat. En general, són serveis amb un número reduït de proveïdores
i amb molta presència d’empreses mercantils, que en
bona part s’explica per l’origen d’alguns d’aquests serveis, sobretot els de subministraments, que provenen
de monopolis públics que es privatitzen i queden captius en quasi-monopolis privats.
No obstant, un exemple de cooperativa és l’ABS Cooperativa. A la Borda els vehicles estan assegurats a través d’aquesta asseguradora, per compra col·lectiva.
D’aquests diferents àmbits de serveis, on hem identificat més proveïdores de serveis és en el cas de les telecomunicacions. Amb 6 empreses/models de servei, 4
són de mercat social.

“Ens ha costat molt tenir un bon servei d’Internet. Ha
sigut un procés al llarg del temps fins que hem aconseguit
instal·lar guifi.net, una xarxa col·laborativa d’Internet
d’Osona.”
[Cal Cases]
En el cas d’assegurances i electricitat, en els dos casos
hem mapejat tres empreses, una d’elles del mercat social.
Cal Cases obtenen l’electricitat a partir d’una combinació de plaques solars i Som Energia, cooperativa
elèctrica que es repeteix també a altres cooperatives.
Cal destacar, el grup d’habitatge la Borda. S’han dotat
d’una sèrie de plataformes electròniques en les quals
es pot fer seguiment de les dades relatives als consums
individuals i col·lectius, i es fa un seguiment per part
de la Comissió d’Arquitectura i Manteniment dels

Figura 11. Mapa de les assegurances i els subministraments
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consums col·lectius. Es monitoritza la producció tèrmica, discriminant calefacció i aigua calenta. També
es monitoritza el consum elèctric de cadascuna de les
unitats de convivència.
Per últim, en el cas del gas i de l’aigua, hem pogut mapejar quatre i tres empreses respectivament, però cap
d’elles de l’ESS, tot i que a Cal Cases usen un pou que
subministra suficient aigua per als diferents grups de
convivència.

Dos àmbits de servei
menys estesos però
amb projecció
També hem identificat dos àmbits de servei menys estesos entre els habitatges en cessió d’ús, però que semblen
tenir una possible projecció. Un és el de l’alimentació,
no en clau individual per a cada unitat de convivència
sinó en clau de compra conjunta per a aquells projectes
que disposen, o volen disposar, d’una vida comunitària
que inclou la realització d’àpats en comú.

En aquest sentit, són destacables dues experiències o
projectes: Cal Cases, on es cuina per a totes les persones
cada dia i es realitzen les compres alimentàries conjuntament, al comerç de proximitat o a l’Economia
Social i Solidària, i on una part d’aliments s’adquireixen a través d’autoabastiment. Per altra banda, a la
Borda tenen un acord d’intercooperació amb l’Economat Social.
L’altre àmbit de serveis és el de la mobilitat sostenible.
No totes les promocions, i encara menys les d’àmbit
urbà metropolità, disposen d’espais d’aparcament. I,
en cas de disposar-ne, normalment no acostumen a
estar habilitades per incloure espais per a vehicles de
mobilitat compartida propulsats amb energia elèctrica. Aquest és un punt rellevant a tenir en compte, que
a més implica de retruc, la necessitat d’empreses especialitzades en la instal·lació d’aquesta infraestructura.
Infraestructura que, d’altra banda, si no està prevista
en el moment de la construcció o rehabilitació de la
finca pot comportar un sobrecost important a l’hora
de la seva instal·lació.

Figura 12. Mapa dels dos àmbits menys estesos però amb projecció
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L’Observatori de l’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús ha identificat un total
de 80 projectes (34 més que a la darrera edició) a Catalunya o vinculats amb
cooperatives catalanes dels quals s’ha obtingut informació de 50 (6 més que a
la darrera edició).
Els projectes es troben en diferents estats d’evolució. D’una banda, trobem 8
projectes en convivència, 5 en construcció i 8 més amb patrimoni adjudicat. I
d’altra banda, 6 amb oportunitat de patrimoni però sense adjudicació definitiva, mentre que hi ha 15 grups consolidats i 8 grups de recent constitució. Els
projectes i grups que conformen aquest segon bloc tenen majors graus d’incertesa en relació amb el seu desenvolupament.
La ciutat de Barcelona acull 15 dels projectes analitzats, la majoria en fases
avançades i per tant és un territori tractor del sector i el desenvolupament del
model a casa nostra, amb un increment de projectes.
Els projectes i grups d’habitatge detectats en aquest treball de camp sumen un
total de 986 persones, amb una mitjana de 20 persones per grup.
La distribució de les persones que formen part dels grups segons el seu gènere
és molt semblant a la que ja hi havia l’any passat: el 58,6% són dones, el 39% són
homes i un 2,3% no s’identifiquen de forma binària.
L’increment del nombre de persones en els grups d’habitatge no ha comportat
que la distribució per edats variï en relació a l’edició anterior. El tram d’edat
menys present en els grups segueix sent els de 18 a 30 anys, mentre que el majoritari són les persones entre 31 i 65 anys.
Pel que fa a la vessant econòmica dels projectes, l’accés al finançament continua essent un dels elements clau i el retorn dels crèdits, una de les principals
despeses.
Respecte a la titularitat per part de la cooperativa: en el cas dels grups en convivència, 3 tenen propietat plena, 1 propietat temporal, 1 dret de superfície
privat, 1 dret de superfície públic i 1 masoveria. En el cas dels grups en construcció, 1 té propietat plena, 3 dret de superfície públic i 1 usdefruit. I en el
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cas dels projectes amb patrimoni, 2 tenen propietat plena, 1 dret de superfície
privat i 5 dret de superfície públic.
A nivell d’organització interna, un cop estan en convivència, la gestió del dia a
dia i dels espais comuns implica dedicació i temps. 24 grups també estan treballant la gestió de les cures i la gestió emocional amb suport extern de facilitació.
Una de les novetats que incorporava aquesta edició és prestar una especial
atenció a la vinculació dels projectes d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús i el
Mercat Social. Per això a banda de l’enquesta i les entrevistes es va realitzar un
taller entre projectes i proveïdores per adreçar aquesta temàtica. La majoria de
projectes tenen com a criteri de contractació i proveïment de serveis, la priorització de l’Economia Social i Solidària sempre que sigui possible. En alguns
casos, també es prioritza l’autoabastiment.
En resum, s’han identificat tres tipologies o grups de serveis:
> Un conjunt de serveis que estan molt interconnectats a partir de les proveïdores del mercat social i que, a més, tenen poca penetració de les proveïdores
mercantils. Els hem identificat com els serveis de l’àmbit jurídic, econòmic/
fiscal i apoderament.
> Els serveis dels que s’ha pogut mapar més alternatives són els dels àmbits del
manteniment i les aplicacions/eines digitals. En aquest grup s’han inclòs les
proveïdores i també les diferents solucions tecnològiques existents.
> Per últim, un grup que engloba els serveis d’assegurances, telecomunicacions, gas, aigua i electricitat. En general, són serveis amb un número reduït
de proveïdores i amb molta presència d’empreses mercantils, que en bona
part s’explica per l’origen d’alguns d’aquests serveis, sobretot els de subministraments, que provenen de monopolis públics privatitzats en el seu moment i queden captius en quasi-monopolis privats.
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Gràcies a totes les persones que us heu implicat en aquest model i hi
dipositeu esperances de canvi, als equips tècnics que gestioneu
i acompanyeu projectes i us trenqueu les banyes per tal que tot tiri
endavant, a les administracions públiques amb visió transformadora
que hi doneu un suport clar i nítid, a les entitats finançadores que
feu possible els projectes i n'enteneu la complexitat, al conjunt
de l'economia solidària amb qui de manera còmplice avancem
plegades i a totes les persones i entitats compromeses que col·laboreu
dia a dia per fer que l'habitatge cooperatiu segueixi creixent.
Gràcies per entomar riscos, dedicar-hi temps, assumir incerteses,
compartir neguits, aprendre dels errors i, sobretot, celebrar les
victòries i donar-nos conjuntament l'oportunitat de viure el somni.

