Què necessitem?

Per què?

Què és l’habitatge cooperatiu?

Grup amb un projecte comú
El motor principal d’un projecte cooperatiu és un grup de persones amb la voluntat
d’impulsar-lo. Aquest pot ser més heterogeni o homogeni en qüestions com per exemple
l’edat o el nivell de renda. La mida del grup determinarà en quin lloc es pot dur a terme
la cooperativa o si caldrà incorporar més persones interessades.

L’habitatge com a dret
L’habitatge cooperatiu es concep com a bé d’ús i no
d’inversió i aposta per la desmercantilització de l’habitatge
en tant que dret fonamental. És un model col·lectiu impulsat
per les futures usuàries que permet desenvolupar projectes
de convivència comunitaris, participatius i solidaris.

El sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i
sense ànim de lucre per a proveir habitatge digne i a un preu assequible a les persones
sòcies que la conformen. Les cooperatives transmeten el dret d’ús indefinit sobre un dels
habitatges a les seves sòcies.

Com crear
un projecte
d’habitatge
cooperatiu
en cessió d’ús

El grup haurà de definir una visió i uns valors comuns, treballant en les inquietuds
individuals i col·lectives. Consensuarà quins són els trets característics que definiran
el projecte (sostenibilitat, integració, vida comunitària,...). Conèixer experiències
inspiradores que ja funcionen pot ajudar a imaginar com volem viure. És important tenir
espais de cura i dinàmiques saludables per a la resolució de conflictes, així com preveure
mecanismes per l’entrada i sortida de sòcies.
Lloc
Cal tenir presents les condicions per disposar d’un lloc:
– El cost màxim assumible per la cooperativa.
– La tinença. La cooperativa pot comprar el solar o edifici, però també pot accedir-hi
amb un contracte de dret de superfície. En aquests casos la cooperativa pot disposar del
sòl temporalment, sense necessitat de ser-ne propietària, el que suposa una reducció
significativa de la despesa incial del projecte. La cessió es pot fer en base a uns criteris
determinats i a canvi d’un cànon econòmic. Si la propietat és un organisme públic la
cessió és de màxim 75 anys, si és privat és de 99 anys.
– Habitatge lliure o protegit. Si el sòl està qualificat com a protegit (HPO) els futurs
usuaris han de complir els requisits establerts per part de l’administració.

Assequible, estable i flexible
Preu assequible
L’ajust dels costos de producció, fruit del procés d’autopromoció, permet reduir el preu final de l’habitatge.
Això ajuda a plantejar unes aportacions inicials i unes
quotes mensuals més assequibles.
Els projectes que s’estan duent a terme en l’actualitat en sòl públic protegit contemplen
unes aportacions inicials d’entre 20 i 30 mil euros, i unes quotes mensuals mitjanes
entre els 450€ i els 650€ mensuals. Les cooperatives que optin per sòl no protegit o per
compra de terrenys, hauran de fer front a quantitats superiors.
Estabilitat
El dret d’ús sobre un habitatge té caràcter indefinit. Això permet oferir a les persones
usuàries una estabilitat en el temps, ja que podran disposar de l’habitatge al llarg de tota
la seva vida sempre que es compleixin els drets i deures del projecte. També el podran
adequar i modificar d’acord a les seves necessitats.

També hi ha diversos condicionants segons les característiques de l’ubicació:
– Si volem un terreny sobre el qual construir o un edifici existent.
– La mida del sòl o edifici determinarà el nombre d’habitatges que hi poden cabre.
– Entorn urbà o rural. Caldrà que el planejament permeti realitzar habitatge.
– Les dotacions, serveis i condicions urbanes o ambientals a les que es dóna valor.

Flexibilitat
A la vegada, permet a les usuàries deixar l’habitatge que ocupen només renunciant al
seu dret d’ús i recuperant l’aportació de capital inicial. També existeixen mecanismes
per adaptar o canviar d’habitatge dins de la pròpia cooperativa.

Finançament
La despesa de la promoció es finançarà a partir de les aportacions inicials de capital de
les persones sòcies habitants i el finançament extern: capital de sòcies col·laboradores
i el que es demana a entitats de les finances solidàries, banques ètiques o inversors
privats. Normalment la cooperativa haurà d’aportar entre el 20 i el 30% dels costos de
promoció per obtenir finançament del 70 o 80% restant.

Repensa la forma d’habitar
En comunitat i compartint espais
La forma cooperativa i el procés
d’autopromoció permet que les futures
persones usuàries decideixin sobre
el model de convivència que volen
impulsar. Es poden fomentar models
d’habitar en col·lectiu que apostin per
una major convivència, col·laboració
i solidaritat entre usuàries de la
cooperativa.
A la vegada que s’optimitzen certs
serveis i equipaments que normalment
incorporem en els espais privats de
cada habitatge (com la bugaderia, taller
d’eines, espai per cures, sala polivalent,
menjador amb major capacitat, pis per
a convidats, etc.).

Més informació
www.ladinamofundacio.org
Una vegada les sòcies puguin fer ús dels habitatges les quotes d’ús serviran, en primera
instància, per retornar el finançament extern. Un cop finalitzat aquest retorn, les quotes
nodreixen els fons col·lectius que vetllen per la continuïtat de la cooperativa i per la
reproducció del model.

Aquesta guia té una llicència
Creative Commons
Reconeixement-CompartirIgual

Acompanyament tècnic
Caldrà comptar amb la col·laboració de professionals i equips de suport. Aquests
hauran de treballar activament per acompanyar i apoderar a les futures usuàries en
la presa de decisions, a la vegada que abordar qüestions tècniques específiques de
naturalesa jurídica, financera, social, fiscal o arquitectònica. Però han de ser les pròpies
cooperativistes les protagonistes del procés de creació d’un projecte i les que decideixin
quines tasques deleguen en els equips de treball.

Aquesta llicència permet a altres
persones remesclar, retocar i crear a
partir de la teva obra, fins i tot amb fins
comercials, sempre i quan se t’atorgui el
reconeixement oportú i al mateix temps
llicenciïn les seves noves creacions sota
les mateixes condicions.

(CC BY-SA)
Guia realitzada per:

Amb el suport de:

Sostenible
La participació de les persones sòcies
en el procés de definició de l’edifici,
així com la posterior gestió col·lectiva
d’aquest, permeten introduir sistemes
passius i actius d’estalvi energètic i
millora del confort, per reduir l’impacte
ambiental i alhora els consums, suposant
també un estalvi econòmic.

De propietat col·lectiva
La propietat del conjunt de l’edifici és de la cooperativa i, per tant, col·lectiva. El fet de
mantenir la propietat de forma col·lectiva com a aposta per la generació d’un patrimoni
comú i irrepartible entre les sòcies, així com l’accés a l’habitatge a través d’un dret d’ús,
són els elements singulars i diferencials del model.
Es tracta, per tant, d’un sistema no especulatiu, en què l’habitatge sempre es considera
com un bé d’ús. Es treballa activament pel caràcter assequible dels habitatges alhora que
s’impossibilita la generació de plusvàlues o lucre individual.
En cessió d’ús
Les persones sòcies poden ser usuàries indefinides d’un habitatge i dels espais
comunitaris, fent una aportació de capital inicial i pagant una quota mensual assequible.
En cas que la sòcia habitant decideixi abandonar la cooperativa o canviar d’habitatge,
pot renunciar al dret d’ús recuperant l’aportació de capital inicial i la cooperativa
torna a assignar l’habitatge a una altra sòcia expectant amb les mateixes condicions
assequibles que gaudia la sòcia anterior.
El dret d’ús, per tant, sempre serà atorgat per
la cooperativa. Es pot transmetre entre les
persones convivents, sempre i quant aquestes
siguin sòcies de la cooperativa i que els estatuts
ho permetin.

Impulsat per les futures usuàries
Les sòcies de la cooperativa, de manera
col·lectiva, són les encarregades de governar
el procés i decidir sobre el projecte.
La fórmula de cooperativa sense ànim de lucre
ofereix un model d’organització democràtic,
horitzontal, transparent i participatiu que
posa les persones i les seves necessitats, i no el
capital, en el centre de l’activitat.
L’organització cooperativa supleix la figura del promotor i comercialitzador present
en la majoria de promocions immobiliàries, fet que permet:
– reduir costos de promoció, en eliminar el benefici de promoció i comercialització
existent en les promocions tradicionals.
– dissenyar i adequar l’edifici i els habitatges d’acord als interessos i voluntats de
les persones usuàries finals, definint, per exemple, els espais comunitaris dels
quals es disposarà, mesures d’estalvi energètic, materials de construcció, etc.
– reduir costos a través d’un major control del projecte, del disseny i procés de
construcció de l’edifici.
Fomentant una economia social i solidària
El procés de promoció i construcció o rehabilitació dels habitatges, així com la posterior
gestió i administració de l’edifici i la cooperativa són una oportunitat per impulsar i
dinamitzar el teixit de l’economia social i transformadora, ja que té una gran activitat
econòmica associada. Podem col·laborar i intercooperar amb projectes i iniciatives
existents, com els que trobem en el camp de les finances o l’arquitectura, els serveis
jurídics i de gestió. Per exemple es pot finançar la promoció a través de cooperatives i
banca ètica. També es pot impulsar projectes de base cooperativa i transformadora que puguin
procurar serveis o productes que en l’actualitat només es troben dins l’economia convencional.

Aproximació

Impuls

Consolidació

Quotes d’ús

Variable segons el nombra de UEC’s

Mínim 6 mesos

12 mesos + durada de l’obra

Vida de la cooperativa

250 – 750 € / UEC*

1500 – 2500 € / UEC

Caldrà definir un grup inicial i uns criteris d’accés
de nous membres

* unitat de convivència

Mínim 3 mesos

Empoderament inicial
sobre cooperativisme

Aproximació a l’habitatge cooperatiu
a través de lectures, assistència a xerrades,...

Creació d’una associació
Recomanem la creació d’una associació per
facilitar la definició del grup i realitzar els
primers pagaments, gestions,... Pot ser útil
fins al preacord de cessió de sòl o al contracte
d’arres.

Definir com ens volem organitzar
Calendaritzar el procés i freqüència de trobades
Crear comissions amb tasques i funcions
Decidir la càrrega de treball voluntari a assumir

Debats organitzatius
Debats de model

Tipus d’accés al sòl

Els projectes en funcionament poden ajudar als
de nova creació amb suport financer i transferència
de coneixements

Revisió i ampliació del règim intern

Participar en estructures
de 2n grau i potenciar el model

Suport a altres projectes

CONSTITUCIÓ
DE LA
COOPERATIVA

Estudis previs
arquitectònics

Definició general
del projecte: quins
espais hi ha, volum,...

Concreció per calcular
costos i obtenir la
llicència d’obra

Avantprojecte

Projecte
bàsic

Descripció de tot
el necessari per
construir

Projecte
executiu

OBRA

Característiques
de l’ubicació

Repensem com volem viure
i quin és l’impacte ambiental
del projecte

Recerca de
solars o edificis

Concretar la
convivència

Protegit

Concurs o
adjudicació directa
Negociació

· Terreny o edifici existent
· Entorn urbà o rural
· Dotacions, serveis i condicions urbanes
o ambientals

COMPRA O
SIGNATURA
DE LA CESSIÓ

Gestió dels espais

Ara que es coneixen
els espais és un bon
moment per parlar
de com es voldran
utilitzar

ENTRAR A VIURE

Lliure
La quota d’ús és el pagament mensual pel dret d’ús
d’un habitatge. Inclou el pagament dels préstecs, el
manteniment de l’edifici, serveis comuns,...
i en el futur l’acumulació col·lectiva de capital.

Conèixer les capacitats econòmiques del grup
i les característiques de la promoció

Social
Jurídic
Habitar
Econòmic

Manteniment i millores

Definir criteris
de sostenibilitat

Lliure o protegit (HPO)

Llegenda:

Gestió d’altes i baixes de sòcies

Interacció amb l’entorn

Esbossar el model
de convivència

Definició de les característiques bàsiques del
projecte: membres, valors, ubicació geogràfica,...

Gestió de la convivència
i els conflictes interns

Signatura
del dret d’ús

Primer encaix del programa
en el lloc escollit

DEFINIR EL LLOC

Cercar i escollir l’equip de suport tècnic en
qüestions jurídiques, financeres, socials, fiscals
i d’arquitectura.

Redacció
dels estatuts

Millorar el treball en grup
i la comunicació

Un cop els habitatges estan acabats i inscrits al
registre de la propietat la cooperativa ja pot
signar el dret d’ús amb cada unitat de
convivència que hi anirà a viure

Tramitació del 036 i inscripció al registre de cooperatives
Registre d’activitats i obligacions fiscals, NIF, certificat digital,...
Digitalització de la documentació i l’arxiu societari
Obertura dels llibres d’actes i de socis

Definir necessitat,
voluntats i expectatives

Definició del projecte
comú de convivència

ELECCIÓ DE L’EQUIP
D’ACOMPANYAMENT

Crear un projecte comunitari i assegurar una bona
convivència és tot un repte. Cal que ens dotem
d’eines per assegurar un bon ambient i una bona
gestió dels conflictes.

Primer esbós
de règim intern

Consensuar aspectes que defineixen la cooperativa,
com si les quotes i les aportacions seran iguals o no,
els mecanismes d’acumulació de capital,...
Anar concretant quina manera d’habitar ens
imaginem com a grup: més o menys comunitari,
èmfasi en certs aspectes,...

Convivència

15.000 – 30.000 € / HPO
40.000 – 80.000 € / Mercat lliure

Temps variable

CREACIÓ D’UN GRUP INICIAL

Materialització

Estudi econòmic del grup

Estudi de viabilitat
Estudiar la viabilitat econòmica
dels possibles solars o edificis
segons les capacitats
econòmiques del grup

Pla econòmic

Pressupost
aproximat

Pressupost
consolidat

Inici del pagament
de les quotes d’ús

Acomulació de capital

Definició de les condicions de finançament, les
aportacions inicials i les quotes mensuals, justificant la
viabilitat econòmica del projecte segons les condicions
d’accés al sòl i el projecte arquitectònic.

Cerca d’opcions
de finançament

Inici retorn préstecs

INICI DELS
PRÉSTECS
Gestió econòmica

