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Característiques del model

1.cooperatives de propietat col·lectiva no lucratives

2. autogestió i creació de comunitat

3. habitatge assequible iinclusiu

4. foment del creixement i replicabilitat

5. corresponsabilitat amb l’entorn i dret a l’habitatge
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- Solar o edifici de propietat pública o privada

- La cooperativa fa la promoció i gestiona l’edifici durant el període de convivència

- L’edifici és de la cooperativa, que cedeix l’ús dels habitatges a les persones sòcies
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Experiències a Catalunya

>> 8 projectes en convivència

>> més de 35 experiències en 
fase de promoció

>> 700 habitatges cooperatius
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Experiències en curs:  
La Closca, Lleida



Interès públic del model
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L’interès públic del model

• contribueix a l’augment del parc d’habitatge
assequible, inclusiu i estable al municipi

• afavoreix l’apoderament, l’organització i la 
participació ciutadana en la resolució i 
satisfacció de les necessitats col·lectives

• promou l’enfortiment de les xarxes de 
solidaritat i suport mutu contribuint d’aquesta
manera a la cohesió social

• contribueix a l’impuls de l’economia social i 
solidària al territori



Estudi de bones practiques de 
col·laboració pública-cooperativa 
a nivell internacional





Impuls de l’habitatge 
cooperatiu des dels 
governs locals
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• Les administracions juguen un paper molt important en el desplegament de 
polítiques públiques per a contribuir al naixement de nous projectes cooperatius 
assequibles i inclusius.

• Considerem interessant, la capacitat de, a través del suport públic, establir condicions i 
participar en la conformació dels projectes per contribuir a donar resposta a 
necessitats concretes del territori, així com a garantir un model que tingui interès públic.

• Es plantegen quatre línies d’actuació que poden desenvolupar les administracions:

A. Activació de la demanda

B. Facilitació de l’accés al sòl

C. Suport econòmic a la promoció i gestió

D. Promulgació de normes substantives

La col·laboració
pública-cooperativa



A. Activació de la demanda



B. Facilitació de l'accés al sòl

Els governs locals, a dia d’avui, tenen un paper clau 
per fer possible l'accés a sòl per part dels 
projectes cooperatius. En aquest sentit, la 
mobilització sòl públic en favor d'aquestes 
iniciatives, és una de les mesures més importants 
per a fer possible la consolidació de noves 
experiències, assequibles i inclusives, i per tant, el 
creixement d'un model amb un alt interès social. Sí 
bé, la mobilització de sòl públic és la mesura amb un 
potencial més clar, els governs locals també poden 
donar suport en la mobilització de sòl privat.  

> Mobilització de sòl públic
> Suport a la mobilització de sòl privat
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C. Suport econòmic a la 
promoció i gestió

• Els ajuntaments poden desplegar diferents 
mesures de suport econòmic. Poden oferir 
subvencions i ajuts directes que contribueixin a 
millorar l’assequibilitat dels projectes cooperatius. 

• A més, en el marc de les seves competències en 
regulació fiscal poden dur a terme, ajuts indirectes, 
mitjançant la bonificació fiscal de l’IBI, ICIO, IAE. 

> Subvencions i ajuts
> Bonificació fiscal
> Garanties per accedir a finançament



D. Promulgació de normes 
substantives

Entre les seves atribucions els ajuntaments tenen la 
potestat de dictar normes, que tenen caràcter 
formal de reglament. Una de les mesures que es 
poden implementar, amb un impacte molt 
significatiu en la millora de les condicions 
d’assequibilitat és la modificació de la normativa 
urbanística pel que fa a les reserves 
d’aparcament. 



Més informació:

xes.cat/comissions/habitatge/
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