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Cooperatives de cessió d’ús

Què són i què no són?
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Model cooperatiu tradicional

Promoció+construcció 

Adjudicació en propietat*
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Adjudicació en propietat*

Desaparició cooperativa Manteniment cooperativa

*Lloguer és molt minoritari



Model cooperatiu tradicional

Experiència estesa abans d’esclat bombolla immobiliària
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•Avui articles 122 a 127 Llei 12/2015 cooperatives

• Dèficits des d’una perspectiva més transformadora:

• No estabilitat HP (superable amb altres fórmules)

• No autogestió

• No elements propietat compartida

• No retorn a l’entorn social



Model cooperatiu «alternatiu»

-Importació model experimentat altres països: Dinamarca, Suècia, Finlàndia,

Regne Unit, Alemanya, Canadà, EEUU, Uruguai, Argentina. Públic i privat.
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- Característiques bàsiques:

• Mercat no especulatiu. HP i regles internes. Sense ànim lucre

• Entre la compra i el lloguer. Estabilitat. Propietat cooperativa;

possessió cooperativistes

• Funcionament democràtic i autogestionat

- 1r reconeixement legal: Llei dret habitatge Catalunya 18/2007: articles 80.7

i D.Ad.18a.2. Després D.Ad.3a Llei vasca 3/2015



Cooperatives cessió d’ús d’impuls municipal

Concurs BCN (5 solars). 1a licitació pública

http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/concurs_public_cohabita

tge_plec_de_bases_0.pdf

Característiques més destacades:

1) HPO, al marge qualificació urbanística
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1) HPO, al marge qualificació urbanística

2) Preu inferior al mercat (excepció arts. 166.1, 167 TRLU)

3) Dret de superfície, divisible PH per finançament. 75 anys, pròrroga a 90

4) Projectes innovadors: criteris arquitectònics, ambientals, energètics, socials  

5) Promoció, construcció, gestió/manteniment, finançament: a risc i ventura 

cooperativistes. Suport públic impagaments

6) Concurs en 3 fases, amb comitè d’experts (85-15%)



Cooperatives cessió d’ús d’impuls municipal

Actualment en fase de desenvolupament de projectes. A BCN:

-c/Princesa

adjudicació directa

- Can Batlló
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- Can Batlló

-5 solars concurs cohabitatge

(Procés d’aprenentatge per a tothom)



Cooperatives cessió d’ús d’impuls municipal

Projectes experimentals per a persones amb:

• Capacitat econòmica i de risc

• Capacitat autogestió i afinitats
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• Capacitat autogestió i afinitats

(la capacitat tècnica es pot assumir directament o amb GRT)



Cooperatives cessió d’ús d’impuls municipal 

Reflexions

� Cultura propietat (?)

� Preservació afinitats i interès general alhora.

� Pau en l’adopció d’acords. El context influeix en les actituds
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� Pau en l’adopció d’acords. El context influeix en les actituds

� Viabilitat econòmica. Finançament i fiscalitat

� Eficiència en la gestió espais i activitats

� Retorn -i acceptació- social. (Grau d’implicació pública important)

� Noves formes de treballar 

� Evitar desvirtuar model (experiència altres països)

� Conveniència de fer un model replicable



Objectius de referència, a escollir o combinar:

- Obtenció efectiva parc assequible

- Certa capacitat per a l’experimentació

- Aparició altres agents en el sector immobiliari

- Promoció esperit modernització i alternatiu

- Qualitat i solvència de les alternatives (confiança)

- No despatrimonialització (dret superfície)

Transmissió immobles públics
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- No despatrimonialització (dret superfície)

Normes a tenir en compte (excepcionals, perquè principi general és cessió 
onerosa i a preu de mercat):

-Adjudicació directa (arts. 166-168 TRLU: més restrictiu després Llei 

3/2012). Cessió a promotors socials articles 17.7 i 51 LDH (inclou 

cooperatives habitatge i entitats sense ànim de lucre)

-Cessió gratuïta o a preu inferior al mercat a entitats sense ànim de lucre i 

cooperatives (art. 166-167 TRLU, 17.7 LDH)



Referència a l’economia social

REGULACIÓ FINANÇAMENT              FISCALITAT    

- Marc normatiu :
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- UE. Resolució 10/09/2015, Reglament 1296/2013

- Espanya: Ley 5/2011

- Catalunya: article 154.6 Llei 12/2015

- Acció efectiva i experiències concretes



dcn@clavellconsulting.com

www.clavellconsulting.com

@Dolorsclavell
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