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MOTIVACIÓ DE L’ESTUDI
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¿Què ens ha impulsat a desenvolupar aquest projecte?

• El sistema actual, impulsat i aplicat fins les màximes conseqüències en els últims
anys, ha expulsat les classes més desfavorides i els ha impedit accedir aquest
dret.

• Cada vegada és més nombrós el grup que no pot exercir aquest dret i no es
posen solucions efectives i ràpides per canviar aquesta situació.

• Els estocs actuals de les empreses constructores i promotores són inaccessibles
per la majoria de persones que tenen una necessitat d’habitatge a curt i mig
termini.

• Les turbulències en els mercats financers i les restriccions en la concessió de
crèdit hipotecari, afecten de forma substancial a les possibilitats per accedir a un
habitatge.

• Per això resulta indispensable definir noves formes d’accés a l’habitatge que
siguin més favorables per tots els grups socials implicats i que no exclogui a cap
col·lectiu de l’accés a una vivenda digna.
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ASPECTES PRELIMINARS
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JORNADA INTERNACIONAL

El passat mes de novembre del 2007, es van celebrar a Sabadell unes jornades de 
treball encaminades a conèixer diferents experiències que poguessin existir a Europa, 
en relació a modalitats d’accés a l’habitatge diferents a l’adjudicació.

En aquest sentit, i després d’algunes reunions mantingudes a amb representants de 
federacions europees de cooperatives d’habitatge es van escollir tres països que 
eren: Alemanya, Itàlia i Anglaterra. 

Tanmateix es va aprofitar per convocar en les mateixes dates una trobada del comitè 
de direcció de la confederació europea, la qual cosa va permetre gaudir de la 
presencia d’altres països com Noruega i Suècia.

La experiència d’aquests països va aportar idees en relació: al finançament 
mitjançant l’estalvi dels cooperativistes aplicat al desenvolupament d’habitatges 
(Alemanya), a l’aplicació de la formula del condomini en l’obtenció de sol (Anglaterra), 
o l’aplicació d’un IVA super reduït del 4% a la cessió d’ús (Itàlia).

A continuació exposem un quadre resum amb els aspectes mes significatius per 
països.
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RESUM SITUACIÓ PER PAISSOS
Funcionament del model

Itàlia Alemanya Regne Unit

Cooperatives mútues i no 
mútues.
Identitat cooperativa.
Llarga duració, benefici limitat.
Competitivitat en el mercat.
Model de fons mutus 

intersectorial del 3%, per a 
promocionar les cooperatives
Autonomia d’estatuts.
Relació amb les administracions 

públiques a diferents nivells.

Creació de Bancs d’estalvi 
(estalviar per a construir).
No hi ha suport financer de 

l’Estat.
No hi ha relació directa amb 

l’administració.

Nou model d’habitatges 
cooperatius per al mercat mitja.
Necessitat de coneixement 

detallat del mercat de l’habitatge 
al territori.
Falta d’accessibilitat dels 

habitatges per al mercat mitja.
Fideicomiso per a la propietat del 

sòl.
Finançament de la construcció a 

través d’una hipoteca cooperativa.
L’aportació de cada soci canvia 

d’acord al seu nivell d’ingressos.
La gestió de la cooperativa la fa 

una ONL.
Estreta relació entre el govern i 

les cooperatives.
Garantir l’accessibilitat 

permanent dels habitatges.
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RESUM SITUACIÓ PER PAISSOS
Obtenció de sol

Itàlia Alemanya Regne Unit

Acords intercooperatius per 
l’obtenció de sòl.
Cooperatives com guardianes del 

sòl públic per a evitar 
l’especulació.

Obtenció de sòl del sector privat.
Ajuts estatals per a àreas de 

renovació urbana.

Planificació regional per a l’ús del 
sòl.
Transferència del sòl per part de 

les administracions, a baix cost o 
a cost zero.
Fideicomiso de sòl: govern, 

cooperatives i comunitat local.
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RESUM SITUACIÓ PER PAISSOS
Finançament i ajuts del estat

Itàlia Alemanya Regne Unit

Cofinançament. Subvencions 
públiques (sòl) - Inversió privada.
Col·laboració amb la banca.
Establiment d’una aportació del 

3% dels beneficis, per a 
promocionar les cooperatives.
El fons ètic defineix les directrius 

de les cooperatives.

Creació de les caixes d’estalvis 
per a finançar les promocions.
Obtenció de beneficis econòmics 

per a les cooperatives a través 
d’aquestes caixes.
Tendència a la disminució de les 

subvencions estatals.

Fideicomiso per a la propietat del 
sòl.
Finançament de la construcció a 

través d’una hipoteca cooperativa.
Fons privats ètics que inverteixin 

en la cooperativa.
Sistema progressiu d’adquisició 

d’accions de capital en funció dels 
ingressos dels socis.
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RESUM SITUACIÓ PER PAISSOS
Fiscalitat

Itàlia Alemanya Regne Unit

No tributació de reserves no 
distribuïbles de les cooperatives.
Beneficis fiscals en impostos de 

societats.
IVA hiper-reduït al 4% per a 

contractes de dret d’ús.
Altres impostos definits per les 

autoritats locals.
10 % d’IVA a la nova construcció.

Impostos d’un 25 % als beneficis.
Exempció d’impost fiscals 

d’ingrés dels socis a les 
cooperatives.
Impostos immobiliaris propis de 

l’estat.

0% d’IVA per a la nova 
construcció. 
17,5 % d’impostos a activitats de 

reforma.
Beneficis fiscals en impost de 

societats.
Baixos impostos per a actes 

jurídics documentats. 
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RESUM SITUACIÓ PER PAISSOS
Relació amb els socis

Itàlia Alemanya Regne Unit

Admissió oberta a tot tipus de 
persones  sectors del mercat.
Informe social anual per als 

socis.
Vinculació amb el moviment 

cooperatiu general.
Més responsabilització dels socis 

amb els habitatges i el seu entorn.
Tema pendent: integració de les 

persones immigrades en el model.
Formació de nous líders.

Admissió oberta a la cooperativa.
Democràcia de l’inquilí.
Principi d’igualtat entre 

propietaris i inquilins.
Elecció de portaveus per cada 

finca.
Un soci, un vot.
Responsabilitat dels socis-

inquilins. Interès pels espais 
comuns.
Més integració social respecte 

dels habitatges públics.

Obertura de membresía, però 
criteris d’elegibilitat per l’accés a 
l’habitatge.
Codi de governabilitat i principis.
Dret d’ús indefinit.
Promoció de la responsabilització 

dels socis.
Un soci, un vot.

Ciutadania activa.
Arbitratge en cas de baralles 

entre els socis.
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CONCLUSIONS DE LA JORNADA INTERNACIONAL

POSICIONAMENT DEL MODEL EN EL MERCAT 
•Les cooperatives d’habitatge, com col·lectiu, han de fer una reflexió seriosa sobre 
quin rol volen jugar en el mercat davant la situació de dificultat d’accés a l’habitatge 
en el país. 

•És necessari realitzar un estudi específic de mercat, per a conèixer la demanda 
potencial d’un model d’habitatges cooperatius en cessió d’ús. 

•El model ha de garantir la permanència de l’assequibilitat dels habitatges. 
•És necessari enfortir la formació, la col·laboració i els estudis jurídics i econòmics 
que sostinguin la viabilitat del model. 

•És important potenciar les marques de les cooperatives, com referent de servei, 
qualitat i professionalitat. 

OBTENCIÓ DEL SÒL 
•Un avantatge del model d’habitatges cooperatius és que són construïts en sòls que 
estan fora del mercat, per tant, no tenen una finalitat especulativa. 

•La fórmula que les cooperatives d’habitatge podrien explotar per a accedir a sòls de 
l’administració, és a través de cessions de dret “de superfície”. 

•És necessari estudiar detingudament els marcs legals vigents, per a buscar fórmules 
creatives d’accedir al sòl. 
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CONCLUSIONS DE LA JORNADA INTERNACIONAL

FISCALITAT 
•S’han de buscar diferents fórmules per a afavorir el funcionament del model en les 
diverses etapes. Qualsevol canvi haurà de fer-se per via legislativa. 

•És necessari buscar per al model que la cessió d’ús d’habitatge protegit estigui 
gravada per un IVA súper reduït d’un 4% en tot el procés. 

•Una altra necessitat és que als excedents cooperatius derivats de l’activitat de 
cessió d’ús d’habitatges protegits els hi sigui aplicable el règim fiscal de cooperatives 
especialment protegides. 

FINANÇAMENT I AJUTS DE L'ESTAT 
•Haurà d’analitzar-se la possibilitat de col·laboració amb l'Institut Català de Finances 
(ICF). 

•Per a buscar el suport de la banca cal presentar-li amb claredat quins seran els seus 
beneficis. 

•Un tema a negociar amb la banca és la sol·licitud de terminis d’amortització 
financera més llargs. 

•S’ha d’estudiar la possibilitat de promoure els fons ètics, a través de deduccions per 
a inversions amb finalitats socials. 

•Una altra opció és crear un sistema de bons per a la construcció d’habitatges 
cooperatius, oferint una retribució atractiva sobre els mateixos. 
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CONCLUSIONS DE LA JORNADA INTERNACIONAL

RELACIÓ AMB ELS SOCIS 
•El principal repte del model és la gestió de la relació dels socis amb la cooperativa a 
llarg termini. Això exigeix estudiar detingudament la forma en què es pretén 
gestionar aquesta relació. 

•S’ha d’analitzar en detall la millor forma de gestionar la representativitat i la presa de 
decisions per part dels socis en el cas de les cooperatives per fases. 

•El model ha de definir clarament el tipus de relació que pretén establir amb 
l’administració, buscant un equilibri entre les parts. 

Com a punt final de la trobada es va decidir desenvolupar un estudi que permetés 
analitzar amb profunditat la viabilitat d’un model de cessió d’ús en regim cooperatiu.
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EL MERCAT DE L’HABITATGE
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¿Què ens ha impulsat a desenvolupar aquest projecte?

• El decret a l’habitatge del article 47 de la Constitució Espanyola de 1978
“Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequada. Els
poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes
pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sol d’acord amb
l’interés general para impedir la especulació”

• El sistema actual, impulsat i aplicat fins les màximes conseqüències en els últims
anys, ha expulsat les classes més desfavorides i els ha impedit accedir aquest dret.

• Cada vegada és més nombrós el grup que no pot exercir aquest dret i no es posen
solucions efectives i ràpides per canviar aquesta situació.

• Els estocs actuals de les empreses promotores són inaccessibles per la majoria de
persones que tenen una necessitat d’habitatge a curt i mig termini.

• El conjunt de paràmetres que configuren el context del sector, no s’adapten a les
demandes dels potencials compradors, tant en el producte que lis ofereixen, els valor
del producte oferta, el model de comercialització , el sistema creditici, així com els
factors del macro i micro entorn– atur, inflació, interès dels préstecs bancaris, ...

• Per això resulta indispensable definir nous models d’accés a l’habitatge coherents
amb la situació actual del mercat i que ajudin a que la reordenació que sorgeixi sigui
més favorable per tots els grups socials implicats i que no exclogui cap col·lectiu
d’aquest dret constitucional com és una vivenda digna.
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Situació del mercat de l’habitatge a Espanya 

• És prou conegut el fort cicle expansiu que ha viscut el sector immobiliari espanyol
en els darrers anys.

• Entre els anys 1992 i 2007 el nombre d’habitatges acabats es va més que triplicar
• Durant el sexenni 2002-2007 es van acabar quasi 400.000 habitatges més que

durant els deu anys anteriors. En termes percentuals aquesta evolució implica un
ritme de creixement anual acumulatiu del 7,9% al llarg d’un període de quinze
anys

Habitatges 
ACABATS 
a Espanya 
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Situació del mercat de l’habitatge a Espanya

• La pauta seguida pel nombre d’habitatges iniciats no és massa dispar, encara
que es detecta una diferència significativa en el darrer any de la sèrie, en el qual
es va produir una contracció apreciable en relació a l’exercici anterior.

Habitatges 
INICIATS a 
Espanya 
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Situació del mercat de l’habitatge a Espanya

• La intensitat i duració del cicle expansiu es pot imputar a tres factors:
– La forta entrada de població immigrant que ha incidit notablement tant en el

mercat de lloguer com en el de venda1.
– En segon terme la demanda d’habitatge ha estat l’evolució dels tipus

d’interès en els darrers anys, per la seva forta incidència sobre els costos
hipotecaris assumits pels compradors d’aquests béns.

– El tercer factor al qual es pot atribuir una incidència important en la demanda
d’habitatge es l’estímul fiscal a la compra, atès que en els darrers anys la
desgravació per l’adquisició de l’habitatge s’ha convertit en quasi la única
alternativa que permet un estalvi fiscal rellevant .

• Addicionalment cal esmentar el factor cultural com a molt important2.

1 - Segons un estudi de l’agència d’intermediació immobiliària Expofincas, el 17,4% de les compres d’habitatges que es van fer a Espanya l’any 2007 van ser 
efectuades per immigrants.

2 - L’’estretor del mercat de lloguer i l’elevada propensió de la població espanyola a la inversió en habitatge de propietat, com resultat de una posició cultural 
que considera el lloguer com una forma de malbaratament de recursos, mentre que valora la compra com un mecanisme de consolidació d’un patrimoni 
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Situació del mercat de l’habitatge a Espanya

Habitatges 
INICIATS a 
Espanya 
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Situació del mercat de l’habitatge a Espanya

• Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana i Comunitat de 
Madrid – van absorbir el 59% dels habitatges acabats en el 
conjunt d’Espanya. 
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Evolució dels preus de l’habitatge a Espanya

• Una de les característiques més destacada i que s’ha revelat com un dels
condicionants més influents en els cicles registrats pel sector en qualsevol entorn
geogràfic, és la forta rigidesa de l’oferta, que té greus dificultats per adaptar-se a
moviments ràpids de la demanda.

• Davant un increment de la demanda que superi àmpliament la disponibilitat
d’habitatges ocupables i dels que es trobin en procés de producció, es trasllada
als preus, amb la qual cosa l’ajustament de l’oferta i la demanda es produeix per
la via d’un increment progressiu dels preus fins aquell punt que els compradors
estiguin en condicions d’assumir-ne.

• El procés d’augment dels preus ha vingut provocat, a més de per la forta pressió
de la demanda de nous usuaris, per l’entrada de compradors amb finalitats
especulatives

• A mesura que pujaven els preus de l’habitatge les entitats financeres s’han
adaptat a les noves condicions del mercat i a les majors dificultats dels
demandants per accedir a l’habitatge allargant sensiblement els terminis de les
hipoteques, millorant les condicions de pagament en els primers anys i
augmentant de manera apreciable el percentatge de cobertura dels préstecs
hipotecaris.
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Evolució dels preus de l’habitatge a Espanya

• La pujada de preus acumulada fins de l’exercici del 2007 va portar a xifres
difícilment assumibles per a l’economia familiar.

• Es significativa la diferencia entre les dades declarades pel Ministeri de Vivenda
que estimava el preu mitjà per al conjunt d’Espanya dels habitatges amb una
antiguitat inferior a dos anys era de 2.070 euros/m2. En el cas de la Societat de
Taxació, establia el preu de la vivenda nova en aquell mateix moment en 2.905
euros/m2, també per al conjunt de l’estat.

• Les dades de la Societat de Taxació permeten verificar que el preu de la capital
més cara, és Barcelona. I les ciutats amb un preu més baix són Badajoz i
Pontevendra.

• També és interessant observar que tan sols sis ciutats superaven el preu mitjà del
conjunt de l’estat, Barcelona, Madrid, les tres capitals del País Basc i Saragossa.

• Això posa de manifest que qualsevol política pública d’habitatge ha de tenir en
compte aquestes voluminoses diferències.

• La marxa del mercat de l’habitatge durant els darrers anys ha mantingut una
pauta de creixement de preus que supera molt àmpliament la seguida per les
rendes, especialment les salarials.

• L’encariment registrat pel mercat de l’habitatge espanyol se situa com un dels
més acusats de tot el mon.
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L’esforç econòmic per la compra de l’habitatge 

• La conseqüència del creixement dels preus ha estat un augment paral·lel de les
dificultats d’un grup nombrós de famílies per accedir a la vivenda, tan més en la
mesura que el mercat de lloguer és, notablement estret i, a més, també ha
experimentat un encariment important.

• Les polítiques públiques d’habitatge social s’han mostrat absolutament incapaces
de modificar en el més mínim aquesta situació.

• L’indicador més clar és l’esforç econòmic per a la compra d’habitatge, que
quantifica el percentatge del salari brut mitjà anual que han de destinar les
famílies a l’adquisició d’habitatge.
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L’esforç econòmic per la compra de l’habitatge 

• Així, l’any 1999 les unitats familiars havien de destinar a pagar les quotes
d’hipoteca un percentatge dels seus ingressos d’entorn al 20%, si es prenen
en consideració les bonificacions fiscals, i al voltant del 28% si no es
considera aquest factor.

• A finals del 2007, en canvi, aquests percentatges havien pujat entre 17 i 18
punts percentuals, assolint un valor del 37% l’esforç amb deduccions i un
46,2%, si no es tenen en compte les deduccions.
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L’esforç econòmic per la compra de l’habitatge

• L’esforç econòmic estimat per accedir a l’habitatge a la ciutat de Barcelona ha
passat d’un valor que l’any 1997 era del 42,7% per un habitatge nou, comptant
amb les bonificacions fiscals, al 79,2% deu anys desprès per un habitatge amb
unes condicions similars.
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La posició de l’Administració

• En el cas espanyol, l’actuació de les Administracions Públiques en l’àmbit de
l’habitatge social ve regulada, en primer lloc, per la Constitució de 1978, que en
l’article 148.3 atribueix a les Comunitats Autònomes la capacitat d’actuació dins
aquest terreny, mentre que la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local,
en l’article 25.2, que especifica les competències municipals.

• De la mateixa manera, els Estatuts de les diferents Comunitats Autònomes recullen
el plantejament constitucional, assumint competències en matèria d’habitatge, com
és el cas de l’Estatut de Catalunya.

• Els diferents nivells de l’Administració tenen una capacitat d’intervenció acotada,
però força àmplia, ja que tant a escala autonòmica com local poden escometre
actuacions de promoció d’habitatge destinat tant a la venda com al lloguer, mentre
que l’Administració central disposa d’un conjunt important d’instruments de caràcter
fiscal que han sigut aplicats sobre el mercat de l’habitatge.

• Les bonificacions fiscals han constituït la principal eina utilitzada en la política
d’habitatge durant els darrers anys. Tanmateix, les polítiques d’estímuls fiscals a la
compra d’habitatges han rebut crítiques severes fonamentades en tres raons
principals: en primer lloc, per la seva incidència en l’escalada dels preus En segon
lloc, pel fet de tendir a traslladar els efectes econòmics dels incentius als resultats
obtinguts pels promotors immobiliaris i/o les entitats financeres. Per últim, aquest
tipus d’actuacions beneficien principalment a les rendes mitjanes i mitjanes-altes, en
tant que no contribueixen a facilitar l’accés a l’habitatge de les famílies amb nivells
d’ingressos més baixos.
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La posició de l’Administració

• L’altre mecanisme principal sobre el que s’ha centrat l’actuació de l’Administració pública estat la
promoció de vivendes protegides. Les principals característiques d’aquest tipus d’habitatges són
els avantatges que aporten respecte al preu i condicions de finançament i els requisits que s’hi
demanar als sol·licitants.

• La proporció que representen els habitatges protegits en relació al total és força minsa i, a més,
aquest segment assoleix un percentatge més elevat en les fases en les quals la demanda és feble
i, contràriament, se situa en una posició quasi residual en els moments de més vigor de la
demanda.

Habitatges 
acabats a 
Espanya entre 
1991-2006. 
Lliures i de 
protecció 
oficial. 
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La posició de l’Administració

• La política de HPO, enfocada a facilitar l’accés a l’habitatge de les unitats familiars amb
rendes baixes té un abast força limitat, la seva incidència anticíclica es reduïda, en la
mesura que la major oferta es concentra en les fases menys actives de la demanda i, a
més, en general ha estat comparativament menys desenvolupada en les CC. AA. en
les que les dificultats d’accés a l’habitatge són més acusades.

• D’altra banda, també ha rebut crítiques el fet de que aquesta política ha estat adreçada
quasi exclusivament a recolzar la compra de vivendes.
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Polítiques públiques d’habitatge en el mercat del lloguer

• Lògicament, com a 
contrapartida, la 
proporció dels habitatges 
ocupats en règim de 
propietat era de les més 
altes d’Europa, en 
concret un 82%, lluny del 
53% de Dinamarca, del 
56% de França, del 45% 
d’Alemanya o del 55% 
d’Holanda o d’Itàlia. 

• Espanya destaca en el context europeu com un dels països amb un
percentatge més baix d’habitatges en règim de lloguer amb una proporció de
l’11% enfront de percentatges del 40% a Dinamarca, del 38% a França, del
55% a Alemanya, del 45% a Holanda i del 31% al Regne Unit.
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Polítiques públiques d’habitatge en el mercat del lloguer

• A rel de les Jornades sobre model d’habitatges en cessió d’ús es poder extraure una sèrie de 
conclusions sobre tres models que s’apliquen actualment de forma exitosa a Europa i conèixer de 
primera mà les experiències sobre aquest tema del cas italià, alemany i anglès. 

• Itàlia
– Importància del coneixement detallat del mercat de l’habitatge en el territori 
– No hi ha falta de producció, sinó d’habitatges assequibles 
– Polítiques públiques basades en tres eixos: urbanístic, fiscal i financer 
– El valor agregat de les cooperatives es: habitatge, benestar, mercat i serveis. 
– Beneficis limitats.
– Responsabilització social del model.
– Augmenta consens social.
– Treball en xarxa.

• Alemanya
– Model no especulatiu.
– Només es requereixen beneficis limitats. 
– Responsabilització de la cooperativa amb la comunitat. 
– Suport social per evitar ghettos. 
– Cooperativisme com un canvi d’actitud en els públics objectiu. 

• Regne Unit  
– Oferta permanent d’habitatges assequibles per un mercat entremig. 
– Gestió de residents per afavorir la heterogeneïtat dels residents es va mostrat una gran preocupació per no 

crear ghettos en les zones on s’implanti aquest model d’habitatge. 
– Vinculació amb la comunitat . 
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Polítiques públiques d’habitatge en el mercat del lloguer

• Hi ha una coincidència àmplia entre els analistes i agents del sector respecte a la
greu manca d’oferta d’habitatges en lloguer que existeix amb unes condicions
raonables d’accessibilitat per als demandants potencials pels elevats preus que
assoleix aquest tipus d’oferta en el mercat i la dinàmica ascendent que han
mantingut.

• l’Institut Nacional d’Estadística, els preus de l’habitatge en lloguer entre els anys
1993 i 2007 van pujar més del 82%. Aquest diferencial arriba a ser encara més alt
en algunes comunitats autònomes com les Illes Balears, Madrid, Catalunya i País
Basc.

• Així, doncs, pel costat de l’oferta, els estímuls per augmentar el volum
d’habitatges en lloguer disponibles en el mercat durant els darrers anys han estat
escassos.

• En sentit contrari, el fet de no rebre cap tipus de tractament fiscal favorable el
lloguer d’habitatges ha potenciat de manera encara més sòlida l’estímul a la
compra, sembla que actualment s’estan reactivant les polítiques públiques que
volen canviar aquesta situació però de forma molt lleu.
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Polítiques públiques d’habitatge en el mercat del lloguer

• El conjunt d’aspectes enumerats posa de manifest que al llarg de la darrera
dècada tots els factors més significatius que incideixen tant en la formació de
l’oferta com de la demanda en els mercats d’habitatge de compra i de lloguer han
incidit en reforçar el paper del primer i situar en una posició de molta més feblesa
el mercat de lloguer.

• Rigideses i condicionants existents en el mercat de lloguer
– La gran borsa de vivendes que es troben en condicions de sortir de manera immediata al

mercat:
• L’any 2001, el nombre d’habitatges buits en el conjunt de l’estat –és a dir, que no

tenien la consideració de principals ni de secundaris– assolia una proporció del
13,9% del parc total existent. Aquests valors superen molt àmpliament els que
registren els països més importants de la UE.

• En el quadrienni 2004-2007 el nombre d’habitatges acabats a Espanya va ser de
quasi 2,25 milions, mentre que, segons les dades dels Registres de la Propietat, en
el mateix període es van vendre 1,56 milions d’habitatges de nova construcció. O,
el que és el mateix, en tan sols aquest període s’ha acumulat en el mercat un estoc
proper als 700.000 habitatges. Si a això se sumen els que ja es trobaven
desocupats, l’estoc de vivendes que ja es troben en el mercat o que hi poden sortir
de manera ràpida és certament molt voluminós

– La normativa que afecta als arrendaments:
• A això s’han d’afegir altres factors, com la inseguretat jurídica i les dificultats per a

la resolució dels contractes d’arrendament en casos d’incompliment per part de
l’arrendatari.
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Condicions de demanda i expectatives d’evolució del mercat de 
lloguer

• Les previsions apunten a un creixement molt més dinàmic del lloguer d’habitatges en
relació al mercat de compra, per diverses raons: la tendència previsible dels
promotors a destinar una part més elevada del parc al mercat de lloguer, davant les
creixents dificultats per vendre, l’actuació de les Administracions Públiques i el
considerable estoc potencial d’habitatges que poden sortir al mercat. També cal tenir
en compte la gran dificultat per accedir a l’habitatge de propietat per a un segment
important de la demanda.

• Les dades corresponents als darrers mesos del 2007 i als del present 2008 revelen
una considerable frenada en la compra d’habitatges tant nous com de segona mà,
en contrapartida, una part important de la demanda s’ha desplaçat cap al lloguer,
amb els efectes consegüents d’augment dels preus.

• Programa de Foment del Lloguer Garantit (PFAG), ja durant els primers mesos del
2007 el nombre de demandants d’habitatges en lloguer va augmentar en el conjunt
d’Espanya en un 30%, mentre que el de propietaris interessats en oferir els seus
apartaments en aquest règim va créixer un 10%

• En un estudi recent, s’estima que en el període 2001-2011 el creixement del nombre
de llars pot assolir una xifra de quasi 2,3 milions per al conjunt d’Espanya. Un
percentatge considerable d’aquest increment es concentraria a Catalunya el 20,7% i
el 20,5% a Madrid, mentre que Andalusia afegiria un 16,4%.

• Les variables inductores del creixement del nombre de llars, s’atribueix a la
immigració un pes del 21,2%, un 35,4% als factors demogràfics i un 43,4% als
factors de caràcter sociocultural.
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Condicions de demanda i expectatives d’evolució del mercat de 
lloguer

• A curt i mitjà termini, el tret predominant del mercat de l’habitatge vindrà donat per
una oferta excedentària significativa que tindrà problemes per ser absorbida pels
demandants a causa dels elevats preus vigents, l’atonia econòmica general i les
majors restriccions del crèdit.

• Aquestes circumstàncies estan reforçant la demanda de lloguer, cosa que incideix en
un augment dels preus en aquets mercat i que, davant l’estretor de l’oferta, genera
problemes importants per cobrir les necessitats dels possibles arrendadors.

• El que sí es pot afirmar amb força contundència és que les insuficiències del mercat
de lloguer i, molt especialment, del parc d’habitatge social amb aquest règim,
constituiran de cara al futur una greu limitació en el model espanyol, de cara a
facilitar tant la integració social d’un segment rellevant de la població. En aquestes
dinàmiques tenen un paper important els diferents tipus d’habitatge social, incloent-hi
models que poden ser innovadors en l’àmbit espanyol, però que estan sobradament
assajats i contrastats en altres països, com és el de vivendes públiques o
gestionades per entitats no lucratives amb cessió d’ús a llarg termini
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L’habitatge social a 
Europa

• Els indicadors d’esforç relatiu
–és a dir, la despesa
efectuada per habitant o bé en
relació a la riquesa nacional–
situen clarament Espanya
entre els països que destinen
un menor volum de recursos a
les polítiques d’habitatge.

• El diferencial encara és més
acusat si la comparació es fa
amb la UE-15, ja que la
despesa en polítiques
públiques d’habitatge en
aquest conjunt d’estats pujava
el 2005 a una xifra que era 4,5
vegades superior a
l’esmerçada per Espanya

Despeses públiques en habitatge

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Royaume-Uni 392,1 397,7 424,2 386,7 421,5 440,2
Danemark 215,4 220,6 229,2 243,3 260,0 270,3
France 207,5 209,5 218,2 215,9 222,5 222,1
Irlande 126,8 142,0 160,0 174,7 193,3 199,7
Suède 186,7 174,9 174,1 178,3 177,4 176,3
Allemagne 49,9 48,9 56,0 59,2 63,6 166,9
Union européenne (15 pays) 125,8 127,2 134,7 129,5 138,0 163,8
Union européenne (25 pays) 106,7 108,2 113,9 110,5 117,6 139,6
Zone euro 70,5 71,5 75,6 76,2 79,9 107,9
Pays-Bas 97,0 97,6 109,5 101,3 103,5 104,9
Luxembourg (Grand-Duché) 52,7 106,4 106,0 87,2 95,1 100,0
Grèce 90,3 88,5 80,3 82,2 88,9 93,2
Islande 42,1 40,9 54,2 63,8 77,9 92,6
Finlande 90,4 77,2 79,4 82,5 83,5 83,3
Norvège 66,1 69,4 75,5 87,2 74,1 75,7
Suisse 51,8 59,3 60,6 59,5 61,4 62,1
Hongrie 27,8 27,5 32,1 34,6 33,0 45,3
Espagne 25,8 28,4 26,8 29,1 30,8 36,0
Autriche 23,5 24,9 26,3 26,1 30,7 29,4
Belgique 8,2 10,9 14,2 15,2 16,5 19,2
République tchèque 7,4 7,8 9,7 8,9 8,0 8,4
Pologne 8,1 10,7 : 8,6 8,0 8,1
Italie 2,1 3,2 3,2 3,1 4,4 4,7

Despeses públiques en habitatge

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Royaume-Uni 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5
France 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Danemark 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Union européenne (25 pays) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Union européenne (15 pays) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Allemagne 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6
Suède 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Irlande 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Grèce 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
Hongrie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
Zone euro 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Pays-Bas 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Finlande 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Luxembourg (Grand-Duché) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Islande 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Suisse 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Espagne 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Belgique 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
République tchèque 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Autriche 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pologne 0,2 0,2 : 0,2 0,1 0,1
Norvège 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Logement

Font: EUROSTAT

Euro par habitant
Logement

Pourcentage du produit intérieur brut (PIB)
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L’habitatge social a Europa 

• Alemanya les prioritats s’encaminen a assignar habitatges a les famílies amb un menor nivell
d’ingressos, a reduir les diferències existents entre els diversos estats federals i a la promoció
d’habitatge social i cooperatiu. Les dades més recents indiquen que l’any 2003 el 6,5% del parc
residencial total corresponia a habitatges socials i un 12,5% dels apartaments en règim de lloguer
eren també d’aquest tipus.

• Dinamarca, els percentatges que representen aquest tipus de vivendes en relació al parc total i al
conjunt del mercat de lloguer són força elevats. Així, un 20% dels habitatges totals són de caràcter
social i un 43% del mercat de lloguer correspon a aquesta tipologia.

• Holanda és el país europeu amb una presència més elevada de l’habitatge social, que representa
el 34,6% del parc residencial total i el 76,8% del mercat de lloguer, com a conseqüència d’una
política molt activa desplegada pel sector públic des de mitjans del segle XX.

• França, l’any 2003, l’habitatge social representava el 17,5% del parc total residencial. En el mercat
de lloguer el pes de l’habitatge social arribava al 45,5% del total.

• Itàlia, ha tingut un desenvolupament de forma espectacular respecte a l’accés a l’habitatge en
cessió d’ús a partir de 1969.

– L’afiliació a aquest sistema d’accés a l’habitatge durant l’any 2006 ha sigut de 8.000 membres i d’ells
1.000 han accedit a un habitatge en cessió d’ús.

– L’èxit del sistema de la cessió d’ús prové de diferents factors, un d’ells és la contractació de llarga
durada i un altre és l’econòmic, des de la disponibilitat de fons mutus intersectorials (3%) per
promocionar les cooperatives, acords inter-cooperatius per a la obtenció del sòl, el comportament de
les cooperatives com a guardians del sòl públic per evitar l’especulació i la fiscalitat de les mateixes.

– En el camp de la fiscalitat s’ha de ressaltar, l’IVA súper reduït al 4% per la contracció d’habitatges en
règim de cooperatives sota el sistema de cessió d’ús, no tributació de les reserves distribuïbles,
beneficis fiscals sobre l’impost de societats i la abolició d’impostos locals per part de l’administració
corresponent.

– La previsió d’habitatges en cessió d’ús pels anys 2006 – 2016, està entre 155.000 180.000 unitats.
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L’habitatge social a Europa 

• Regne Unit,
– Aquest mercat té una conscienciació molt elevada dels sistemes d’habitatges en cessió d’ús i

que al llarg dels anys han desenvolupat alts nivells de vinculació amb la comunitat on estan
ubicats els immobles.

– El sòl és un element primordial pel sistema i ells mitjançant la figura del “fedeicomiso1”
protegeixen el sòl davant les possibilitats de l’especulació del mateix, així també existeix una
estreta relació entre el govern i les cooperatives. Aquests dos elements són els garants de
posar habitatges assequibles permanentment.

– Un gran element que possibilita aquest sistema és el IVA per noves construccions que és del
0%, beneficis fiscals en l’impost de societats i baixos impostos en actes jurídics documentals.

• Es posa de manifest que, seguint patrons un tant dispars, la intervenció pública en matèria
d’habitatge assoleix una amplitud considerable i facilita l’accés a l’allotjament a segments de
població força extensos que, en ocasions, presenten a més un grau important de
transversalitat

1 – Fideicomiso es la una asociación sin ánimo de lucro. Pueden definirse fiedeicomisos de suelo los constituidos  gobierno, cooperativas y 
comunidad local. Igualmente los fideicomiso pueden haber tres categorías de socios: propietario del suelo, comunidad y residentes, todos 
ellos defienden la restricción de la comercialización del suelo.
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L’habitatge social a Europa 

• Espanya, dins el context dels països citats, destaca pel fet de
– destinar pocs recursos a l’habitatge social,
– no haver consolidat un parc d’habitatges socials gestionat pel sector públic
– i haver definit fonamentalment la política d’habitatge sobre la base de l’estímul a la compra.

• Un darrer element de referència que pot ser d’interès valorar, en la mesura que es
tracta d’un component amb un pes significatiu en el cost dels habitatges, es la
fiscalitat indirecta que recau sobre la compra de vivendes.

• Hi ha diversos països europeus que graven aquest habitatge amb tipus super-reduïts
que poden assolir percentatges força baixos. En el cas espanyol, és factible
l’aplicació d’un tipus del 4% a les promocions d’habitatge social i, de fet, per exemple
el Pla Director d’Habitatge 2006-2009 del Govern Basc, determina que l’adquisició
d’habitatges socials estarà sotmesa a aquest gravamen.

• Especialment destaca el model Italià on la cessió d’ús està gravada amb un 4%
d’IVA, coincidint amb el model proposat.
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Possibilitats d’aplicació del model d’habitatge social de cessió 
a llarg termini en el mercat Espanyol

• L’Administració no ha creat un patrimoni col·lectiu d’habitatge de titularitat pública. 
• Els incentius al lloguer establerts per l’Estat es redueixen a estimular als 

propietaris a posar en oferta vivendes vacants i a millorar amb subvencions les 
possibilitats d’accés dels possibles demandants amb rendes més baixes, 
principalment els joves. Bàsicament les garanties aportades per l’Estat i les 
subvencions als inquilins han rendit un fruit molt limitat.

• A més, el manteniment i la gestió d’un parc ampli d’habitatges de titularitat pública 
comporten costos relativament elevats. 
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Possibilitats d’aplicació del model d’habitatge social de cessió 
a llarg termini en el mercat Espanyol

• Les polítiques d’habitatge social en lloguer poden tenir punts febles que cal
preveure:

– Tendeixen a generar una despesa pública excessiva en relació al rendiment
que proporcionen.

– Provoquen problemes de gestió financera dels recursos, cosa que sovint es
tradueix en costos massa elevats i en ineficiències.

– Contribueixen a crear el que es denomina la trampa de la pobresa, és a dir la
desmotivació per la mobilització per aconseguir feina –en el cas dels aturats–
o millores socials.

– Amb freqüència incrementen la segregació, concentrant-hi la població
aturada, persones grans, col·lectius en situacions de marginalitat, etc.

– Presenten problemes de degradació i de deteriorament –i, en conseqüència
més necessitats de manteniment i de rehabilitació– amb major freqüència
que el parc de titularitat privada.

– Incideixen en frenar la mobilitat i la millora social d’aquells segments que
podrien accedir a habitatges de més qualitat.
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Possibilitats d’aplicació del model d’habitatge social de cessió 
a llarg termini en el mercat Espanyol

• Una valoració somera d’un model d’habitatge social que ha demostrat una
considerable eficàcia en diversos països del nord d’Europa (especialment en els
casos analitzats en les jornades sobre la cessió d’ús, que són els d’Itàlia,
Alemanya i Regne Unit) i que comporta un règim de tinença alternatiu, que es pot
considerar una combinació de propietat i lloguer. Aquest model, de condomini o
cooperativa, és utilitzat principalment a Dinamarca, Finlàndia, Suècia i Itàlia per
una part significativa de la població com una alternativa a la propietat, ja que
permet accedir a l’habitatge amb una inversió sensiblement inferior a la que
requereix l’adquisició d’un apartament.

• En aquest cas, el que s’adjudica no és la titularitat de l’habitatge, que queda en
mans de la societat o cooperativa promotores, sinó el dret a l’ús de l’habitatge del
que es tracti pugen esser sense limitació temporal sobre aquest dret.

• En general, els socis tenen una participació activa en la gestió dels complexes i
en les decisions que afecten les qüestions col·lectives.
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Possibilitats d’aplicació del sistema d’habitatge social de 
cessió a llarg termini en el mercat Espanyol

• El model d’habitatge social basat en la cessió d’ús a llarg termini permet introduir
peculiaritats molt específiques en el seu disseny, en funció de les característiques
de la població a la que s’adreça i, admet un grau elevat de flexibilitat. Entre els
avantatges que aporta aquest sistema, es poden destacar els següents:

– Economies d’escala importants, en la mesura que una cooperativa pot gestionar un
nombre elevat d’habitatges.

– Major eficiència que les intervencions a petita escala, tant en operacions de
recuperació urbana com en promocions de nova planta.

– Important flexibilitat en la combinació de diferents tipologies de l ’habitatge,
adaptant-se als perfils dels usuaris.

– Permet salvar les barreres d’accés a l’habitatge en propietat que la marxa del
mercat ha creat per a una gran part de la població i, al mateix temps, evita els
problemes de transitorietat que comporta el lloguer.

– Seguretat elevada en la utilització de l’habitatge amb un cost assequible per a
noves famílies, joves, persones grans, etc.

– Utilització més eficient a escala global dels recursos públics.
– Redueix els costos d’accés a l’habitatge per a un segment considerable de la

població. Genera efectes positius sobre el conjunt del mercat, moderant els preus.
– Les promocions d’aquest tipus es poden beneficiar dels ajuts aportats per les

polítiques de recolzament a l’habitatge social sense obligar al Sector Públic a
incórrer en costos i rigideses a llarg termini.
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Conclusions

• El mercat demana:
– Habitatges:

• accessibles econòmicament
• qualitat constructiva
• ubicació que li permeti desplaçar-se de forma ràpida mitjançant transport públic i/o

privat a les seves activitats professionals
– Que l’habitatge no sigui un fre pel desenvolupament i progrés social
– Que l’habitatge no sigui un ofegament econòmic

• El mercat està actiu mitjançant una demanda latent no materialitzable per la
disparitat entre les possibilitats de la demanda i les propostes de l’oferta, tant pel
producte que se li ofereix, com pel preu, per les possibilitats d’endeutament i/o pel
finançament als que té accés.

• El mercat necessita creure i reconèixer en els valors socials el sector, ja que els
signes i missatges que rep no van en aquest camí.
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Conclusions

• La cessió d’ús que aporta:
– Un sistema que faci possible el canvi de comportament de disponibilitat d’un habitatge a 

la societat, passant de la compra com el sistema majoritari d’accés a l’habitatge, a la 
cessió d’ús como el sistema multisocial d’accés a l’habitatge. 

– Que la societat disposi d’un sistema d’accés a l’habitatge que no li condicioni la seva 
economia i que li permeti portar a terme el seu projecte de vida. 

– Minimització de l’especulació del sòl, ja que manté la propietat del sòl. 
– Reducció del valor de l’habitatge respecte d’altres sistemes per la reducció del valor del 

sòl. 
– Contractes de cessió d’ús de llarga durada pels adjudicataris.
– Un sistema d’accés a l’habitatge que amplia les capes socials que poden accedir a un 

habitatge digne. 
– Habitatges assequibles amb nivell de qualitat i ubicació que permeti desplaçar-se amb 

transport públic a les seves activitats professionals. 
– Sostenibilitat econòmica a les famílies davant del bé bàsic necessari, l’habitatge, que 

precisen per complir els seus projectes de vida i dignitat personal. 
– Crear una oferta d’habitatge que permeti adequar-se de forma progressiva a les 

variacions de necessitats de les famílies segons el seu desenvolupament com unitat  
familiar, al seu progrés econòmic i la seva recuperació social. 
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Conclusions

• La cessió d’ús necessita:
– Compromís de l’administració i dels agents del sector per complir amb l’article 

47 de la Constitució Espanyola de 1978.
– Involucració de l’administració i dels propietaris de sòl, per aportar ubicacions. 
– Que el sistema de cessió d’ús es desenvolupi sota el model cooperatiu per 

que els beneficiaris d’aquests sistema s’impliquin en la gestió del immoble i de 
la comunitat. 

– Gestors compromesos que aposten pel sistema per sobre dels beneficis 
especulatius negativament vinculats al sector. 

– Que les cooperatives puguin actuar amb impostos tous que els ajudin a ser 
els activadors d’aquests sistema d’habitatge social. 

– Un Impost al Valor Afegit (IVA)  reduït:
• La tributació de l’impost de benefici de societats anul·lat. 
• Obtenir tots els beneficis socials possibles de les reduccions i/o 

anul·lacions que puguin gravar aquest tipus d’actuacions. 
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EL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS



Pàg. 48

INTRODUCCIÓ

La cessió d’ús en règim cooperatiu és una nova alternativa d’accedir a un 
habitatge basada en els principis del cooperativisme i la filosofia de l’economia 
social. 

En la pràctica, és una alternativa intermèdia entre el lloguer i la propietat, que 
ofereix una gran estabilitat en el temps a un cost assequible pels joves, les noves 
famílies, les famílies monoparentals i les persones grans, perquè puguin seguir 
desenvolupant els seus projectes personals de vida, sense que l'habitatge suposi un 
obstacle per a això. D'aquesta manera, trenca amb la transitorietat del lloguer i la 
inaccessibilitat de l’habitatge de propietat, oferint com a resultat, més seguretat i 
un millor preu. 

Pel fet d’estar concebut dins del sistema cooperatiu d’habitatge, aquest model té una 
vocació no lucrativa i participativa que es manifesta des de la construcció dels 
immobles fins a la posterior convivència dels usuaris. 



Pàg. 49

BENEFICIS DEL MODEL

En termes sintètics, els beneficis que ofereix el Model als usuaris són: 

• L’accés a un habitatge de qualitat a llarg termini. 
• Una aportació inicial assequible i recuperable (si així s’estipulés) en el moment 

de marxar. 
• Unes quotes mensuals més econòmiques que les que ofereix el mercat de 

lloguer. 
• Un control de qualitat i manteniment periòdic de l’habitatge. 
• Participar d’un nou projecte de convivència, més social, participatiu i solidari. 
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FONAMENTS COOPERATIUS DEL MODEL

En aquest model l’edifici és propietat d’una cooperativa sense finalitat lucrativa, 
per tant, el preu dels habitatges no està subjecte a les oscil·lacions del mercat 
especulatiu, sinó que, per contra, es manté sempre en el rang de preu més ajustat, 
per tant, per als socis, suposa tenir el dret d’ús d’un habitatge de qualitat, 
durant un llarg termini i a un preu més econòmic que el del mercat de lloguer.

En aquest context, el Model –i amb ell, cada soci participant– contribueix a 
solidaritzar el mercat de l’habitatge, doncs per pròpia definició del model, els pisos 
propietat de la cooperativa no poden ser venuts mai en el mercat de propietat.

Així mateix, quan es produeixin excedents en la cooperativa, a través d’aquest model 
han de ser ingressats obligatòriament en els seus fons de reserva, els quals només 
poden ser destinats a les reparacions de l'immoble o a la construcció de nous 
habitatges. Així, el Model es retroalimenta, es reprodueix i s’estén contribuint 
progressivament a facilitar l’accés a l’habitatge de la població. 



Pàg. 51

EL FINANÇAMENT

Les fonts de finançament del Model són quatre:

• Els recursos propis de la cooperativa.
• Les aportacions socials al capital dels socis. 
• La tercera font, i més important, és la hipotecària, és a dir, un préstec convingut 

amb garantia de l’immoble, amb el qual es finança gran part dels costs de 
producció dels habitatges. 

• Les subvencions eventuals de l’estat i de la Generalitat, que poden materialitzar-
se mitjançant la subvenció del tipus d’interès i cost de l’habitatge, per concepte 
d’accessibilitat, ecoeficacia i mobilitat. 



Pàg. 52

LA CONSTRUCCIÓ DE L’IMMOBLE

Per a construir els habitatges del Model, les cooperatives tenen dues fórmules 
d’accedir al sòl: a.- compra o b.- adjudicació del dret de superfície de sòl. 

En el segon cas l’administració cedeix a la cooperativa el dret d’ús d’un sòl 
determinat, per un termini màxim de 99 anys (segons la llei actual). 

La cooperativa compra o s’adjudica el sòl i encarrega el projecte, la construcció i la 
gestió a una gestora immobiliària especialitzada, establint un binomi que afavoreix el 
control de l’administració i la gestió d’una manera professionalitzada. 

El Consell Rector de la cooperativa s’ocupa de dissenyar i controlar tota l’estructura 
financera que ha de sostenir el sistema. 

La cessió d’un sòl amb dret de superfície pot repercutir en l’import final de la quota 
d’ús.
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CONDICIONS D’ACCÉS

El Capital Social
Per a accedir a un habitatge del Model, els interessats hauran d’associar-se a la 
cooperativa i fer una aportació inicial al capital que fixarà cada cooperativa en els 
seus estatuts. 

Qui pot ser soci d’una cooperativa? 
Poden ser socis d’una cooperativa totes aquelles persones que vulguin afegir-se 
voluntàriament a la cooperativa i acompleixin els requisits establerts en la “Llei 
d’accés a l’habitatge” i en el seu reglament.
Els interessats a accedir a un habitatge podrien associar-se a la cooperativa a partir 
del moment que aquesta obtingues la Llicència d'Obra (document administratiu que 
valida el projecte de construcció), aportant, per exemple, el 25% de l’aportació inicial 
al capital. El 75% restant podria ser aportat de manera escalonada durant el temps 
que duri la construcció de l’edifici. En qualsevol cas, per a poder accedir a un 
habitatge, s’haurà d’haver completat el total de l’aportació al capital. 

Adjudicació dels habitatges 
L’adjudicació dels habitatges es realitzarà d’acord al que estableix la llei de 
cooperatives i la llei pel dret a l’habitatge.
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LA QUOTA D’ÚS

La Quota d’ús és el pagament mensual que ha de fer un soci pel dret d’utilitzar un 
habitatge del Model. 

Aquesta quota podrà ser inferior que el valor del lloguer dels pisos de protecció 
oficial. 

Degut a que aquest model no té finalitat lucrativa, aquesta quota només podrà ser 
reajustada anualment d’acord a l'IPC, de manera que l’habitatge continua sent 
permanentment assequible pel seu usuari. 

A més de la quota d’ús, els socis-usuaris del Model haurien de pagar una quota 
destinada al manteniment ordinari de l’edifici que inclouria despeses i serveis 
comuns (com per exemple, la neteja i la il·luminació de l’escala, entre altres). 
D’aquesta manera, es pretén motivar i comprometre als veïns a fer un bon ús de 
l'immoble, amb el propòsit d’abaratir aquests costos de manteniment. 
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EL MANTENIMENT

La clau del manteniment dels habitatges cooperatius està en que els seus ocupants 
són socis de la cooperativa, la qual cosa fa que se sentin responsables de mantenir-
lo en bon estat. D’aquesta manera el cost del manteniment dependrà en gran mesura 
del compromís dels socis per cuidar l’edifici. Així mateix, aquest model garanteix que 
quan sigui necessari realitzar obres de manteniment, es buscaran sempre les millors 
condicions de servei qualitat-preu per a realitzar-les. 
Existeixen dos tipus de manteniment requerits pels habitatges: un ordinari i un 
extraordinari. 
Manteniment ordinari 
El Model Viventia pretén promoure l’autogestió del manteniment ordinari de 
l'edifici, és a dir, de la cura i manteniment quotidiana del funcionament de l’edifici i 
tots els espais comuns. 
Manteniment extraordinari 
Es refereix a les reparacions o reformes derivades de l'envelliment de l'edifici a través 
del temps, tant a nivell extern de l'immoble, com intern, de cada habitatge en 
particular. 
Per a facilitar ambdues situacions, aquest model contempla l'elaboració d'un Pla de 
Manteniment que permeti una actualització constant de l'edifici en condicions idònies 
d'habitabilitat, les despeses de la qual aniran a càrrec de la cooperativa, que és la 
propietària del immoble. 
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EL MANTENIMENT

El Model pot garantir que els habitatges estan sempre en correctes condicions, 
per a això ha de definir un sistema d’Inspecció Tècnica d'Habitabilitat (ITH) periòdica, 
que permetrà identificar els possibles deterioraments de cada habitatge, i les 
respectives reparacions que es requereixin. 

Aquesta ITH determinarà si aquest deteriorament és fruit del desgast natural de 
l'habitatge, situació en que la reparació serà a càrrec de la cooperativa, o si hi ha 
hagut un mal ús de l'habitatge, i en aquest cas el cost de la reparació haurà de ser 
assumit pel soci-usuari. 

Per a instruir als socis sobre el bon manteniment dels habitatges, la cooperativa els 
lliurarà un manual d'ús de tots els elements del pis, així com dels espais comunitaris 
de l'edifici. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ITH
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ITH
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EL MANTENIMENT

Totes les reparacions que siguin assumides per la cooperativa, tant dels pisos 
particulars, com a nivell estructural de l’edifici, seran finançades amb els fons de 
reserva de la cooperativa, els quals s’aniran incrementant gradualment a partir dels 
excedents generats per la cooperativa. 

Tots els compromisos assumits per la cooperativa dintre d’aquest ítem estaran 
establerts en els estatuts d’aquesta i per tant, són ineludibles i exigibles pels socis. 

Millores o reformes dels habitatges 
Només estaran permeses les modificacions estètiques dels habitatges, com 
canvis de color de les parets i la instal·lació de quadres o elements ornamentals. No 
podrà realitzar-se cap modificació estructural dels habitatges. 
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LIMITACIÓ A LA CESSIÓ DEL DRET D’ÚS

En el Model no està autoritzada la cessió d’ús de l’habitatge a una tercera 
persona, de manera que si un soci deixa de viure temporalment en el pis de forma 
no justificada, ha de seguir pagant les quotes corresponents, sempre dins de les 
limitacions de desocupació que marquin els estatuts. 

No obstant això, coherentment amb el seu esperit solidari i de compromís social, el 
Model pot contemplar la possibilitat d’autoritzar una suspensió temporal del pagament 
del dret d’ús d’un habitatge, en casos excepcionals i degudament justificats. 

D’aquesta manera es pretén evitar situacions d’especulació amb els habitatges.
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LA TRANSMISIÓ DEL DRET D’ÚS

El dret d’ús d’un habitatge del Model només pot ser traspassat per un soci en cas de 
mort a familiars directes del soci (pares, cònjuge o fills), els quals, per a poder gaudir 
d’aquest dret, hauran d’associar-se a la cooperativa, assumint els deures i drets que 
això suposa, sempre que s’acompleixin els requisits dels habitatges de protecció 
oficial.

En cas de mort d’un soci, que no tingui familiars directes i que no hagi deixat 
explícita i documentada la seva voluntat referent a això, la cooperativa recupera el 
dret d’ús de l’habitatge, podent oferir-la a altres socis interessats que estiguin 
registrats en les seves llistes d’espera. 
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NATURALESA JURÍDICA DE LA CESSIÓ D’ÚS
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NATURALESA JURIDICA DE LA CESSIÓ D’ÚS

Art. 107.3 de la Llei de Cooperatives:

“La cooperativa pot adjudicar i cedir als socis, mitjançant qualsevol títol admès en 
dret, la plena propietat o el ple ús dels habitatges, els locals o les instal·lacions i 
les edificacions complementaries.(...)”

Aquest ús, ens diu la Llei de Cooperatives, té el caràcter de ple, i sembla, en 
conseqüència que no poden establir-se més limitacions al mateix que aquelles 
que vinguin imposades per l’ordenament jurídic. 

Des d’aquesta premissa ens hem de plantejar què és un ple (dret de) ús, en 
contraposició a allò que no ho és, doncs depenent de la naturalesa jurídica de 
la relació existent entre soci i cooperativa, que habilita al soci a viure a 
l’habitatge adjudicat, en dependrà la determinació del règim jurídic aplicable.



Pàg. 62

NATURALESA DE DRET REAL O CONTRACTE OBLIGACIONAL

¿LA CESSIÓ D’ÚS ES CONFIGURA COM UN DRET REAL O COM UNA 
OBLIGACIÓ DE CAIRE PERSONAL?

La Llei de Cooperatives no atorga naturalesa jurídica a la cessió d’ús en règim de 
cooperatives d’habitatge, ni en regula les seves característiques essencials. Es 
limita a referir-se a ella com a “ple ús”.

Davant aquesta falta de tipicitat de la cessió d’ús en règim de cooperatives 
d’habitatge, és necessari establir quins son els trets essencials definitoris del 
model i d’aquesta manera poder-ne determinar posteriorment la seva naturalesa 
jurídica i l’encaix normatiu corresponent. 



Pàg. 63

TRETS DEFINITORIS DEL SISTEMA DE CESSIÓ D’ÚS

I.- CONTRACTE COMPLEX 
Coexistència dels següents contractes/obligacions:

– Contracte de societat consistent en la constitució i/o adhesió a una 
cooperativa d’habitatge, amb la finalitat de promoure vivendes i cedir el seu 
ús els seus socis.

– Contracte entre la Cooperativa i el Soci en virtut del qual s’adjudica a aquest 
últim l’ús d’una vivenda. La propietat de la mateixa sempre es manté en 
mans de la cooperativa i no del soci. ¿te aquest ús naturalesa real o 
obligacional?

– Contracte de prestació de serveis (manteniment de l’edifici). Clarament te 
una naturalesa obligacional.
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TRETS DEFINITORIS DEL SISTEMA DE CESSIÓ D’ÚS

El Dret d’Ús no és independent de la resta de obligacions (manteniment de la 
condició de soci, compliment del pagament del Dret d’Ús i del contracte de 
manteniment).

L’accés i manteniment del dret d’ús que s’atorga al soci queda condicionat a la 
vigència dels tres contractes / obligacions essencials anteriors. 

La resolució de qualsevol d’aquests tres elements comporta la resolució dels 
altres.

II.- DURADA:

De llarga durada en el temps. Ordinàriament vitalici, si bé tampoc es pot 
descartar que alguna cooperativa vulgui optar per donar-li una durada àmplia, 
però no indeterminada.
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TRETS DEFINITORIS DEL SISTEMA DE CESSIÓ D’ÚS

III.- ONEROSITAT:

És un contracte onerós en el sentit que hi ha contraprestació per accedir a l’ús, 
encara que no hi ha finalitat lucrativa per part de la cooperativa, doncs aquesta es 
regeix pel principi de facilitar la vivenda a preu de cost (art. 106 LCoop). 

El “preu” per accedir a l’ús, el conformen les següents contraprestacions a satisfer 
pel soci:

– Aportació al capital social (reemborsable al donar-se de baixa).
– Pagaments periòdics a satisfer per l’accés i manteniment del dret d’ús.
– Pagaments periòdics pels serveis de manteniment de la vivenda.

IV.- NO TRANSMISIBLE A TERCERS

El soci no pot cedir ni gravar el Dret d’Ús sense l’autorització de la 
cooperativa (excepte els supòsits previstos expressament en els estatuts 
com podria ser en cas de cessió els hereus en cas de mort). 
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TRETS DEFINITORIS DEL SISTEMA DE CESSIÓ D’ÚS

V.- RENUNCIABLE

Tenint en compte el principi de lliure adhesió i baixa voluntària que regeix el règim 
cooperatiu, qualsevol soci gaudeix del dret a renunciar a l’ús adjudicat simplement 
donant-se de baixa de la cooperativa. 

No es pot exigir al soci el compliment forçós de l’ús compromès en el contracte 
d’adjudicació (amb independència de les conseqüències econòmiques que els 
Estatuts prevegin per la seva renuncia no justificada).

VI.- OBLIGACIONS DE LA COOPERATIVA

Les obligacions de la cooperativa respecte el soci no es limiten a permetre el 
possessió pacífica en qualitat d’usuari sinó que van més enllà (obligacions de 
manteniment de les vivendes, per exemple).
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ENCAIX DEL SISTEMA DE CESSIÓ D’ÚS

Un cop disposem dels trets “essencials” del sistema, hem de determinar quina és 
la seva naturalesa jurídica, i per tant, quin és el règim legal aplicable. 

En aquest sentit, ens debatem entre atorgar-li naturalesa de Dret Real d’Ús 
previst en el Codi Civil de Catalunya coexistint amb d’altres relacions jurídiques 
de caràcter obligacional i no real, o de contracte obligacional complex molt proper 
en alguns extrems al contracte de lloguer (ja sigui el previst en el Codi Civil comú 
o en la pròpia LAU).
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ENCAIX DEL SISTEMA DE CESSIÓ D’ÚS

¿on es troba el model de cooperatives d’habitatge en règim d’ús de vivendes?

L’absència de temps determinat de l’ús previst inicialment al model, l’allunya de la 
conceptualització del mateix com a contracte de lloguer.

DRET REAL D’ÚS MODEL LLOGUER

Dret de posseir i utilitzar el bé aliè en la
forma prevista en el títol constitutiu o en
el seu defecte de forma suficient per
atendre les necessitats del seu titular i
de les persones que hi conviuen

Cessió del gaudiment i ús
d’una cosa

Vitalici, tret de pacte en contrari. Temps determinat.

Onerós o gratuït. Onerós. Preu cert

La obligació essencial del propietari
consistiria en deixar posseir l’habitatge al
titular del dret d’ús.

Obligacions del propietari
respecte el llogater, relatiu a
obligacions de
manteniment, reformes,
habitabilitat, etc.

Indisponibilitat del dret. Només es pot
gravar o cedir si ho autoritza la propietat

No es pot cedir sense
consentiment de la
propietat.
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CONFIGURACIÓ COM A DRET REAL D’ÚS

Pels trets essencials del sistema i tenint en compte que l’esperit de la Llei de 
Cooperatives al referir-se al ple ús diferenciat de la adjudicació de la propietat i 
del lloguer, tot sembla indicar que el dret d’ús del que gaudiria el soci pot 
trobar encaix fàcilment dins el dret real d’ús regulat al Llibre Cinquè del 
Codi Civil Català.

Aquest Dret Real d’Ús coexistiria amb les obligacions personals relatives a la 
condició de soci del beneficiari i obligacions de pagament del manteniment 
de l’ús i serveis de manteniment oferts per la cooperativa.
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CONSEQÜÈNCIES DE LA SEVA CONFIGURACIÓ COM A DRET 
REAL

- Major seguretat jurídica respecte el règim legal aplicable al Dret d’Ús. 

- Limitació de la possibilitat de modular el sistema: el dret d’ús es pot modular o 
autoregular per cada cooperativa dins els límits permesos en el Codi civil Català 
(que en aquest sentit, son força amplis), però sense arribar a desnaturalitzar-lo.

- Necessitat de subjectar el Dret Real dÚs a la vigència i compliment del contracte 
d’adjudicació, contracte de manteniment, i manteniment del beneficiari com a soci 
de la cooperativa.

- Majors costos:
- Fer una divisió horitzontal de la finca.
- Atorgament del dret real d’ús mitjançant escriptura pública.
- Inscripció en el registre de la propietat.
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CONFIGURACIÓ COM A CONTRACTE OBLIGACIONAL 
COMPLEX

Per la seva naturalesa de contracte complex entenem que és possible atorgar-li a 
la cessió d’ús una naturalesa obligacional i no real, constituint tota la relació entre 
soci i cooperativa com a un únic contracte de naturalesa complexa (perquè els 
trets essencials del mateix es corresponen a varis contractes com són el de la 
cessió d’ús, el de societat i prestació de serveis).

És possible configurar el model con a contracte complex de naturalesa 
obligacional i no real, conformat per aquesta varietat de contractes, regulant la 
cessió d’ús amb els mateixos termes que tindria si es configurés con a dret real, 
però sense atorgar-li aquesta naturalesa.

Les conseqüències d’aquesta opció serien, entre d’altres:
- No necessitat de divisió horitzontal de la finca.
- No inscripció del dret d’ús al registre de la propietat.
- La falta de tipicitat legal de la naturalesa jurídica d’aquest “contracte complex” 
cert grau de inseguretat jurídica.
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CONCLUSIONS

I.- LA FALTA DE TIPIFICACIÓ DEL SISTEMA PROVOCA INSEGURETAT 
JURÍDICA RESPECTE EL RÈGIM JURIDIC APLICABLE

El fet que no disposem d’un reconeixement legal de la naturalesa jurídica 
d’aquest sistema, fa que el règim legal que finalment li sigui aplicable en depengui 
de la configuració que en la pràctica en faci cada cooperativa, i de la interpretació 
jurisprudencial posterior. 

Aquesta circumstància provoca certa inseguretat jurídica a totes les parts.

II.- NECESSITAT DE TIPIFICACIÓ DEL SISTEMA

Per evitar aquesta inseguretat jurídica, és convenient que una norma de rang 
legal reconegui i tipifiqui aquest tipus de dret d’us en règim cooperatiu, atorgant-li 
la naturalesa jurídica corresponent, de forma diferenciada del contracte de lloguer 
i del dret real d’ús previst en el Codi Civil Català.
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CONCLUSIONS

III.- PROPOSTA DE REGULACIÓ DINS LA NOVA LLEI DE COOPERATIVES.
Aprofitant que està prevista la elaboració de la nova Llei de Cooperatives, seria 
convenient que dins la regulació de les Cooperatives d’Habitatges es dediqués 
una secció específica per regular el sistema de cessió d’ús en règim de 
cooperatives d’habitatge.

Una possible regulació hauria de recollir els següents punts:

- Conceptualització de la naturalesa jurídica de la cessió d’ús en règim de 
cooperatives d’habitatge, com a contracte complex, de naturalesa obligacional i 
no real, diferenciat del Dret Real i del lloguer, conformat per tres obligacions 
principals:

- Pertinença a la cooperativa.
- Adjudicació d’ús (de naturalesa obligacional i no real).
- Manteniment de vivendes per part de la cooperativa.

- Establir una durada mínima de la cessió d’ús per tal de diferenciar-lo del lloguer.
- Establir el procediment aplicable per la recuperació de la possessió en cas de 
resolució.
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ASPECTES ESTATUTARIS
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REGULACIÓ DEL RÈGIM D’ÚS PER ESTATUTS SOCIALS: 
CONDICIÓ NECESSÀRIA, PERÒ NO SUFICIENT.-

1. Els estatuts socials de la cooperativa han de regular el règim d’ús dels habitatges.
(arts. 106 i 107 LCoopC.)

2. Les cooperatives d’habitatges poden adjudicar i cedir als socis, mitjançant
qualsevol títol admès en dret, la plena propietat o el ple ús dels habitatges, els
locals o les instal·lacions i les edificacions complementàries. Si en manté la
propietat, els estatuts socials han d’establir les normes d’ús i els drets i les
obligacions dels socis i de la cooperativa.

3. Els estatuts socials poden regular la possibilitat que el dret d’ús de l’habitatge o el
local sigui cedit a socis d’altres cooperatives d’habitatges que tinguin establerta
aquesta modalitat o sigui permutat amb aquests.

4. En el cas que, un cop acabada la promoció i adjudicats els habitatges als socis,
en quedés algun, es pot adjudicar a una tercera persona no sòcia sempre que
compleixi les condicions objectives que fixen els estatuts socials.
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Pàg. 76

NORMES DE PROTECCIÓ ALS CONSUMIDORS I USUARIS.-

1. Són aplicables a les relacions entre socis usuaris i cooperativa.

2. Cal un contracte individual amb cada soci usuari (estatuts socials equivalents a
les condicions generals i contracte individual que incorporarà, a més, les
condicions particulars)

3. Possible submissió a arbitratge mitjançant clàusula incorporada als estatuts
socials:
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Pàg. 77

DUES IDEES A DESTACAR DINS DEL CONCEPTE DE COOPERATIVA
D’HABITATGES: PREU DE COST I POSSIBILITAT D’INTERNALITZAR
LA GESTIÓ.

1. Són cooperatives d’habitatges les que tenen l’objecte de procurar a preu de cost
habitatges, serveis o edificacions complementàries a llurs socis, organitzar-ne l’ús
pel que fa als elements comuns i regular-ne l’administració, la conservació i la
millora.

2. Les cooperatives d’habitatges poden adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i, en
general, dur a terme totes les activitats necessàries per a complir llurs objectius
socials.

3. Les cooperatives d’habitatges també poden tenir per objecte la rehabilitació
d’habitatges, de locals i d’edificacions i instal·lacions complementàries per a
destinar-los a llurs socis, i també la construcció d’habitatges per a cedir-los als
socis mitjançant el règim d’ús i gaudi, bé per a ús habitual i permanent, o bé per a
descans o vacances, o destinats a residències per a persones grans o amb
discapacitació.
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Pàg. 78

PODEM GESTIONAR ELS CONFLICTES MITJANÇANT CLÀUSULA DE 
SUBMISSIÓ ARBITRAL INCORPORADA ALS ESTATUTS SOCIALS?

1. Els convenis arbitrals amb els consumidors diferents als relatius al Sistrema
Arbitral de Consum (Juntes Arbitrals), només podran pactar-se quan ja hagi sorgit
el conflicte material o controvèrsia entre les parts del contracte., excepte que es
tracti de la submissió a òrgans d’arbitratge institucionals creats per normes legals
o reglamentàries per a un sector o un supòsit específic. Els convenis arbitrals
pactats contravenint això són nuls (art. 57.4 RDLeg. 1/2007, de 16 de novembre,
text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris).

2. Podem entendre que és possible la inclusió estatutària d’una clàusula de
submissió a arbitratge institucional del Consell Superior de la Cooperació o de la
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya si la cooperativa està
federada. Són dos supòsits d’arbitratge institucional previstos a la LCoopC. (arts.
132.2.f/ i 157).

3. Això sempre i quan el conflicte tingui caràcter o contingut cooperatiu: només si
integrem cooperativament les normes sobre l’ús de l’habitatge serà possible
aquest arbitratge.

4. De tota manera, el ple dret d’ús, regulat al Codi civil de Catalunya, s’extingeix per
resolució judicial.
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Pàg. 79

RÈGIM D’ÚS DELS HABITATGES (arts. 106 i 107 Llei Coop.).

1. Els estatuts socials de la cooperativa han de regular el règim d’ús dels habitatges.
Tal regulació no pot fer-se mitjançant reglaments de règim intern ni únicament
mitjançant contractes amb els socis, ni mitjançant altres acords de la cooperativa.

2. Els estatuts socials han d’establir de manera completa les normes d’ús i els drets
i les obligacions dels socis i de la cooperativa.

3. Les disposicions legals de general aplicació, protectores dels drets de
consumidors i usuaris, obliguen a atorgar, a més, un contracte individualitzat per
a cada adjudicació d’ús, entre la cooperativa i el soci (arts. 62, 63 i 80 del text
refós de la Llei General de Protecció als Consumidors i als Usuaris).

4. El consell rector té reservades exclusivament facultats executives respecte
d’aquestes normes.
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Pàg. 80

EFECTES “COL.LATERALS” DE LES MODIFICACIONS DELS 
ESTATUTS SOCIALS.-

1. Els estatuts socials de la cooperativa es poden modificar mitjançant l’acord
favorable de dues terceres parts dels vots assistents (presents o representats) a
l’assemblea general.

2. Ara bé, també per aplicació de les normes de protecció als consumidors i usuaris,
cap modificació dels estatuts que afecti al règim contractual d’ús de l’habitatge no
serà aplicable a aquells socis usuaris que no l’acceptin expressament.
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Pàg. 81

DEFINICIÓ ESTATUTÀRIA DE LA CESSIÓ D’ÚS

1. És clau establir en els estatuts els trets característics del règim de cessió d’ús que
preveu aplicar la cooperativa d’habitatges, doncs d’això en pot dependre la
determinació de la naturalesa jurídica de la cessió d’ús i l’aplicació del règim legal
que d’això se’n derivi.

Cada cooperativa ha de considerar dues possibilitats:

a) Dret real d’ús.
b) Dret obligacional d’ús, relació de prestació de serveis existent entre la cooperativa

propietària de l’immoble i el soci, de caire personal però diferenciada del lloguer.

3. La Llei de cooperatives vol un dret d’ús plè, és a dir, sense restriccions que no
vinguin imposades per l’ordenament jurídic.

4. Sembla que, en aquest sentit, hem de recórrer per analogia a les normes
reguladores del dret real d’ús del Codi Civil de Catalunya, i dins d’aquestes,
contemplar les opcions menys restrictives de cara a l’abast de l’ús de l’habitatge
per part del soci.
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Pàg. 82

ESTRUCTURA. POSSIBLE COEXISTÈNCIA DINS D’UNA MATEIXA
COOPERATIVA DE DIVERSOS TIPUS D’ADJUDICACIONS (EN PROPIETAT,
CESSIÓ D’ÚS, ARRENDAMENT....).-

Opció unitària (una cooperativa, un règim de transmissió dels habitatges).
Opció complexa (una cooperativa, diversos règims de transmissió i tipologies de socis). En aquest

cas es pot optar per organitzar-se en seccions i/o fases separades.

1. Els estatuts socials poden establir l'existència i el funcionament de juntes, grups o seccions
que, dins els fins generals, duguin a terme activitats econòmiques o socials específiques, amb
autonomia de gestió i possibilitat de patrimonis separats afectats a aquest objecte, sens
perjudici de la responsabilitat general i unitària de la cooperativa. En tot cas, cal que portin
una comptabilitat separada, que s'ha d'integrar en la del conjunt de la cooperativa. Del
compliment de les obligacions derivades de l'activitat cooperativitzada específicament duta a
terme per les seccions, en responen en primer lloc els socis pertanyents a la secció
corresponent.

2. En el cas que la societat cooperativa hagi de respondre a responsabilitats contractuals o
extracontractuals derivades de l'actuació d'una secció, la cooperativa pot repetir contra els
socis que integren la secció i exigir-los el desemborsament efectiu de les aportacions
compromeses o de les garanties prestades. Si es fa ús d'aquesta possibilitat, s'ha de fer
constar expressament davant les terceres persones amb les quals la cooperativa hagi de
contractar.

3. L'assemblea general de la cooperativa pot suspendre motivadament els acords de
l'assemblea de la secció que consideri contraris a aquesta Llei o als estatuts, o que lesionin
els interessos de la cooperativa, sens perjudici que aquests acords puguin ésser impugnats
segons el procediment establert a l'article 38 LCoopC.

4. Les cooperatives d’habitatges també poden tenir seccions de crèdit, unitats econòmiques i
comptables internes, amb l'objecte de complir algun dels fins que estableix la regulació
d'àmbit català de les seccions de crèdit. El règim d'aquestes seccions és el de la dita
regulació específica. En el cas que no n'hi hagi, s'han de regir per les disposicions d'aquesta
Llei. (art. 5 LCoopC.)
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Pàg. 83

TIPOLOGIA DE SOCIS.-

1. S’ha de preveure dins els estatuts socials de la cooperativa d’habitatges els diferents
tipus de socis que es poden vincular a la mateixa.

2. Aquesta diversitat social es pot estructurar en seccions, amb possibilitat d’assemblees
de secció (art. 5 LCoopC.)

a) Socis d’habitatges (previstos a la llei com a “socis”):: es vinculen a la cooperativa
perquè necessiten d’un habitatge. Ho poden ser les persones físiques , o bé els ens
públics, cooperatives i les entitats sense ànim de lucre mercantil que necessitin locals
per a dur a terme llurs activitats (art. 107 LCoopC.):
1. Expectants;
2. Propietat;
3. Ús cooperatiu;
4. Arrendament;
5. Altres (gent gran, vacances, etc.).
Socis gestors: persones físiques o jurídiques que es vinculen a la cooperativa per a
participar en la seva gestió. Aquesta possibilitat, implícita a la llei (art. 17 LCoopC.) , és
imprescindible per a la viabilitat jurídica del model, si no volem continuar utilitzant
indefinidament “socis expectants”
Socis de treball.
Socis col.laboradors: no realitzen l’activitat cooperativitzada principal (procurar
habitatges): persones físiques o jurídiques, públiques o privades (p.e. socis inversors,
entitats financeres, ens públics, societats municipals…).
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Pàg. 84

DRET DE VOT DELS SOCIS (I)

En les cooperatives de primer grau, cada soci té un vot. Això no obstant,
excepte en les cooperatives de treball associat i de consumidors i usuaris, tota
cooperativa pot establir la possibilitat de vot ponderat. Aquest vot, regulat
expressament pels estatuts socials, ha d'ésser ponderat en funció de
l'activitat cooperativitzada del soci en la cooperativa i no pot ésser superior
en cap cas a cinc vots socials.

El conjunt de vots dels socis col.laboradors no pot superar en cap cas el
40% de la totalitat dels vots socials. La llei no ho diu, però hem d’interpretar
que també s’ha de respectar, per a cada soci col.laborador, la forquilla de
un mínim d’un i un màxim de cinc vots socials.

3. Els estatuts de les cooperatives de crèdit poden establir que, a l'assemblea
general, cada soci o sòcia tingui un vot o que el vot sigui proporcional a les
aportacions respectives al capital social, a l'activitat cooperativitzada dels socis o
al nombre de socis de les cooperatives associades. En aquest cas, el nombre de
vots per cada soci o sòcia no pot ésser superior al 20% del total dels vots socials.
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Pàg. 85

DRET DE VOT DELS SOCIS (II)

4. En les cooperatives de segon grau, les federacions i les confederacions, el vot
dels socis es pot ajustar a qualsevol dels criteris establerts pels apartats 1,
2 i 3. Els socis que no siguin cooperatives no poden, en cap cas, tenir la
majoria dels vots socials.

5. Una proposta de modificació legal ens hauria de permetre incorporar les
cooperatives d’habitatges en el grup d’entitats relacionades a l’apartat 4
anterior.
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Pàg. 86

COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR

1. En les cooperatives l'activitat de les quals s'estén a diverses zones o es projecta
sobre objectius, fases o seccions clarament diferenciats, els estatuts socials
poden establir la possibilitat que la composició del consell rector reflecteixi
aquesta diversitat. Els estatuts socials poden fer ús també d'aquesta facultat per
a garantir que els socis de treball siguin representats en el consell rector. (art.
41.3 LCoopC.).

2. Els estatuts socials han de fixar la composició del consell rector, tenint en compte
que la major part de llurs membres han d'ésser socis que duguin a terme l'activitat
cooperativitzada principal, que es proposa definir a partir del concepte legal de
cooperativa d’habitatge (art. 106 LCoopC.), (“procurar” habitatge en sentit actiu i
passiu, “administrar” i “gestionar”).

Poden ésser membres del consell rector tant persones físiques com persones
jurídiques. Les persones jurídiques actuen per mitjà de la persona física que
n'exerceixi la representació legal davant la cooperativa.
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Pàg. 87

PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DEL CONSELL RECTOR

1. Els membres del consell rector són elegits per l'assemblea general, per a un període
no superior a cinc anys, excepte en el cas de reelecció, entre els socis de la
cooperativa, pel procediment que fixin els estatuts socials. (art. 42.1 LCoopC.)

2. Un possible procediment, que sembla força adient al model, consisteix en la
presentació de candidatures tancades, que han de cobrir la totalitat de lloc vacants al
consell rector, respectant l’assignació de llocs per tipologia de socis.

També es proposa una modificació legislativa que permeti la presència d’un conseller
no soci, de caràcter tècnic o professional.

L’estructura del consell rector podria reflectir aquesta diversitat, per exemple així:
a) Socis adjudicataris en propietat: 10-20% del consell
b) Socis usuaris: 10-20% “
c) Socis gestors: 30-40% “
d) Socis col.laboradors: 30-40% “
e) Consellers no socis: 10-20% “

5. Igualment s’hauria d’aixecar la prohibició que pesa sobre les cooperatives d’habitatges
de que els consellers que realitzen tasques de gestió directa siguin retribuïts, tret de les
despeses derivades del càrrec i no puguin formar part de més d’un CR.
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Pàg. 88

FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR

a) Les deliberacions només són vàlides si hi assisteix més de la meitat dels
components. Aquest quòrum pot ésser reforçat pels estatuts.

b) Els membres del consell rector poden concedir la representació, si no hi
assisteixen, a un altre membre. Cada membre del consell rector només en pot
representar un altre.

c) Els acords s'adopten per la majoria absoluta dels membres del consell rector
presents o representats. Aquesta majoria pot ésser reforçada pels estatuts.
Es pot disposar estatutàriament que el vot del president sigui diriment en el cas
d'empat en les votacions.

d) Cap persona no pot exercir simultàniament els càrrecs de membre del consell
rector i d'interventor de comptes en més d'una cooperativa d'habitatges. Els
membres del consell rector no poden rebre, en cap cas, remuneracions o
compensacions per l'exercici del càrrec, sens perjudici del dret d'ésser
rescabalats de les despeses que aquest càrrec els origini (art. 107.5 LCoopC).
Caldria proposar, en una futura modificació de la llei, l’eliminació
d’aquestes dues limitacions, que no tenen sentit en cooperatives
d’habitatges promotores, que hagin optat per internalitzar en tot o en part, i
professionalitzar, la gestió.
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Pàg. 89

FASES

1. En el cas de les cooperatives d'habitatges, els estatuts socials poden regular que
la construcció de cada fase o bloc es faci amb autonomia de gestió i patrimonis
separats, sense que els socis no integrats en cada una de les promocions es
vegin responsabilitzats per la gestió econòmica dels altres. Si es fa ús d'aquesta
possibilitat, cal que es porti una comptabilitat independent, sens perjudici de la
comptabilitat general de la cooperativa, i, en tot cas, abans s'ha de fer constar
expressament davant les terceres persones amb qui s'hagi de contractar.

2. Els estatuts socials poden regular l'existència d'assemblees de fases o blocs, a
les quals es poden delegar competències de l'assemblea general, excepte en els
assumptes que afectin tota la societat o la responsabilitat del patrimoni general o
dels altres patrimonis separats, o els drets o les obligacions dels socis no adscrits
a la fase o al bloc respectius. (art. 110 LCoopC.)
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Pàg. 90

ASSEMBLEES GENERALS MITJANÇANT DELEGATS

1. Els estatuts socials poden establir que les atribucions de l'assemblea general s'exerceixin mitjançant una assemblea de segon grau,
a la qual han d'assistir els delegats designats en les assemblees preparatòries o de secció, en els supòsits següents:
a) Si la cooperativa té més de cinc-cents socis.
b) Si els socis resideixen en poblacions allunyades de la seu social.
c) Per raó de la diversificació de les activitats de la cooperativa.
d) Si es donen altres circumstàncies que dificulten greument la presència de tots els socis a l'assemblea general.
e) Si la cooperativa s'organitza per seccions.

2. Les assemblees preparatòries o de secció i les assemblees de delegats han d'ésser regulades pels estatuts socials, i s'han d'atenir
als criteris següents:
a) Les convocatòries de les assemblees preparatòries o de secció i de l'assemblea de delegats han d'ésser úniques i han de tenir el
mateix ordre del dia. La convocatòria ha de complir els requisits de l'article 30 LCoopC, amb l'excepció que, en el cas que la
cooperativa tingui un nombre elevat de socis, la convocatòria es pot publicar en un diari de gran difusió a Catalunya.
b)Les assemblees preparatòries o de secció, que han de precedir una assemblea general, han d'ésser presidides per una persona
delegada pel consell rector, la qual n'ha de dirigir les reunions i ha d'informar la junta de les qüestions a tractar.
c) Els socis presents a les assemblees preparatòries o de secció han de designar els delegats que els han de representar a
l'assemblea general, de conformitat amb les normes establertes pels estatuts socials. Els delegats poden ésser designats per a
una assemblea concreta o per a un període determinat. En tot cas, els estatuts socials han de regular les normes per a l'elecció
de delegats, el nombre màxim de vots que pot representar cada delegat a l'assemblea general, i la vigència de llur
representació.

3. Els delegats de les assemblees preparatòries o de secció, que han d'ésser necessàriament socis de la cooperativa i han d'haver
assistit a les reunions de les esmentades assemblees, tenen en l'assemblea general els vots que se'ls hagin conferit en les
assemblees preparatòries o de secció.

4. Només es poden impugnar, pel procediment establert per l'article 38, els acords adoptats per l'assemblea general de delegats, sens
perjudici que per a examinar la possible nul.litat dels dits acords es puguin tenir en compte els acords i les decisions de les
assemblees preparatòries o de secció.

5. En tot allò que no regulin aquest article i els estatuts socials, s'han d'aplicar les normes generals establertes per a l'assemblea
general (art. 36 LCoopC.).

Per a la viabilitat del model, es proposa interpretar l’article 36 LCoopC. de la
següent manera:
Un sol delegat per fase.
Atribució a cada delegat d’una forquilla de vots a l’assemblea de segon grau o de
delegats d’entre 1 i 5.
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Pàg. 91

PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (1)

S’incorporen als estatuts socials les disposicions en la matèria previstes al Codi
civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del codi civil de
Catalunya, relatiu als drets reals. Articles 562 i ss., més les que es deriven de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, a partir dels criteris a dalt
exposats.

El soci usuari pot posseir i utilitzar l’habitatge de la cooperativa que tingui assignat
de la manera que estableix el títol de constitució i els estatuts socials de la
cooperativa, i sempre de manera suficient per a atendre llurs necessitats i les dels
qui hi convisquin. L’ús d’un habitatge s’estén a la totalitat d’aquest i comprèn el de
les dependències i els drets annexos.

El dret d’ús a favor d’una persona física és vitalici, tret que el títol de constitució i
els estatuts socials, emparant-se en les normes que regulin l’ús en règim de
protecció oficial, determinin una altra cosa.

(segueix)
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Pàg. 92

PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (2)

4. El dret d'ús es pot constituir a favor de diverses persones, simultàniament o
successivament, però, en aquest darrer cas, solament si es tracta de persones
vives en el moment en què es constitueixen. En qualsevol cas, el dret s’extingeix
a la mort del darrer titular.

5. En qualsevol cas, cap persona no pot ésser simultàniament, en una mateixa
comarca, titular de més d'un habitatge o local de promoció cooperativa, llevat dels
casos en què la condició de família nombrosa faci necessària la utilització de dos
habitatges, sempre que puguin constituir una unitat vertical o horitzontal.

6. Els ens públics, les cooperatives i les entitats sense ànim de lucre mercantil que
necessitin locals per a dur a terme llurs activitats poden ésser socis de la
cooperativa d'habitatges. La limitació de l'apartat 1 no afecta aquestes entitats.

(segueix)
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Pàg. 93

PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (3)

7. Els usuaris solament poden gravar o alienar llur dret si ho autoritza la cooperativa.
En tot cas, la cooperativa ha de gaudir dels drets d’adquisició preferent de tanteig
i retracte, de forma equivalent al que preveuen els articles 109 LCoopC. i 561.10
del Codi Civil de Catalunya.

8. L’execució d'una hipoteca sobre el bé comporta l'extinció del dret d'ús si llur titular
va consentir a constituir-la, sens perjudici del que estableix l'article 83 del Codi de
família en matèria d'ús d'habitatge familiar.

(segueix)
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Pàg. 94

PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (4)

9. El dret d’ús s'extingeix per resolució judicial en cas d'exercici greument contrari a
la naturalesa del bé, sens perjudici del que estableix l'article 561-8.1 del Codi Civil
de Catalunya.

10. Els socis que deterioren els béns usats responen dels danys causats davant la
cooperativa, que podet sol·licitar a l'autoritat judicial que adopti les mesures
necessàries per a preservar els béns, inclosa llur administració judicial.

11. Els usuaris han de notificar a la cooperativa tot acte de tercers del qual tinguin
notícia que pugui perjudicar els béns usats. Si no ho fan, responen dels danys i
perjudicis imputables a aquesta omissió.

(segueix)
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Pàg. 95

PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (5)

12. Els usuaris poden introduir millores als béns objecte de l'ús, dins dels límits del
seu dret, amb la facultat de retirar-les a l'acabament de l'ús si això és possible
sense deteriorar l'objecte.

13. La cooperativa pot disposar dels béns usats i introduir-hi modificacions que no
alterin la forma ni la substància i que no perjudiquin els usuaris. Per a fer
construccions o edificacions, ho han de notificar als usuaris, els quals s’hi poden
oposar si entenen que lesionen llurs interessos.

(segueix)
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Pàg. 96

PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (6)

14. Les càrregues privades existents en el moment de constituir el dret d’ús, les
despeses de conservació, manteniment, reparació ordinària i subministrament
dels béns usats, i els tributs i les taxes de meritació anual són a càrrec dels
usuaris.

Si els usuaris no assumeixen les càrregues ni paguen les despeses, els tributs o
les taxes a què fa referència el paràgraf anterior després que la cooperativa els
ho hagi requerit, aquesta les pot satisfer a càrrec dels usuaris, sens perjudici de
l’aplicació del règim disciplinari previst als estatuts socials.

(segueix)
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PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (7)

15. Les despeses de reparacions extraordinàries que no deriven de cap incompliment
dels usuaris són a càrrec de la cooperativa. Igualment ho són les contribucions
especials que impliquen una millora permanent de l’habitatge en ús. En tots
aquests casos, la cooperativa pot exigir als usuaris l’interès de les quantitats
invertides.

16. Els usuaris de finques hipotecades no han de pagar el deute garantit amb la
hipoteca. La cooperativa, si es ven forçosament la finca hipotecada per a pagar el
deute, respon davant els usuaris del perjudici causat.

(segueix)
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PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (8)

17. D’acord amb l’art. 30 de la Llei del dret a l’habitatge, i per tal de complir la
cooperativa propietària amb les seves obligacions, l’usuari li ha de facilitar
informació sobre l’estat de l’habitatge i la forma d’utilització i de manteniment
quan li sigui requerit per la cooperativa. Es pot preveure un calendari de visites de
personal facultat per la cooperativa per a comprovar l’estat de l’habitatge. El
programa de visites s’ha d’adaptar a les necessitats de l’usuari i ha de mantenir
l’equilibri entre el respecte degut a la seva intimitat i les necessitats d’informació
de la cooperativa propietària.

(segueix)
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PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (9)

18. El dret cooperatiu d’ús de l’habitatge té caràcter real / obligacional, i en
conseqüència la seva constitució o transmissió s’atorgarà en escriptura pública,
que s’inscriurà, si es configura com a dret real, al Registre de la Propietat a la
finca corresponent a l’habitatge cedit en ús.

(segueix)
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PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (10)

19. El règim disciplinari dels estatuts socials tipificarà les faltes lleus, greus o molt
greus relatives a l’incompliment per part de soci usuari de les seves obligacions
econòmiques i socials envers la cooperativa i l’ús de l’habitatge que ocupa.

20. Per a les faltes tipificades com a molt greus, es pot preveure l’expulsió del soci de
la cooperativa, causa habilitant de l’extinció del dret d’ús de l’habitatge, que haurà
de ser dictada judicialment. També són causes d’extinció del dret d’ús la renúncia
del seu titular, la pèrdua total i sobrevinguda de l’habitatge, que impossibiliti al
titular fer-ne l’ús a què anava destinat, i l’adquisició de l’habitatge en propietat per
part del soci usuari.

(segueix)
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PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (11)

21. L’adjudicació al soci de l’ús d’un habitatge de la cooperativa es formalitzarà en
document públic. En qualsevol cas, per aplicació de l’article 61 LDH, ha de
contenir les dades següents:

a) La descripció i les condicions físiques de l’habitatge, amb la indicació de la
superfície útil i dels serveis, les instal.lacions i els subministraments d’aquest.

b) L’import de l’aportació obligatòria al capital social de la cooperativa, de la quota
d’ingrés i periòdica, i de la fiança o dipòsit, renda, derrames i altres conceptes
econòmics a càrrec de l’usuari, amb el desglossament i el detall dels serveis
accessoris i les altres quantitats que siguin assumides per l’usuari, tot indicant la
periodicitat de la liquidació.

c) El termini de l’adjudicació del dret d’ús (en principi, vitalici per a les persones
físiques, excepte que els estatuts determinin una altra cosa).

d) La forma d’actualització de les contraprestacions econòmiques a càrrec del soci
usuari.

(segueix)
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PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (12)

22. Pel que fa a la representació al consell rector dels socis usuaris, en base a
l’article 41.3 LCoop, s’estableix la reserva d’un lloc al consell rector per als socis
usuaris, i la representació a l’assemblea de segon grau d’un soci usuari per cada
fase o promoció (art.110 LCoop).

23. A les assemblees de fase o promoció, cada soci usuari té un vot. A l’assemblea
general o de segon grau, cada representació de fase o promoció, que és única, té
assignats d’un a cinc vots.

(segueix)
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PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (13)

24. Per imperatiu de l’article 9 del Codi de família, amb independència de quin sigui el
règim econòmic matrimonial aplicable, el cònjuge titular, sense el consentiment
de l’altre, no pot dur a terme cap acte d’alienació, gravamen o, en general, de
disposició del seu dret en l’habitatge familiar o en els mobles d’ús ordinari que en
comprometi l’ús, encara que es refereixi a quotes indivises. Aquest consentiment
no es pot excloure per pacte ni atorgar-se amb caràcter general. Si manca el
consentiment, el jutge o jutgessa pot autoritzar l’acte, atès l’interès de la família o
si hi concorre una altre causa justa.

25. El mateix requisit s’exigirà a les unions estables de parelles, per aplicació dels
articles 11 i 28 de la seva llei reguladora.

(segueix)
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PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (14)

26. Es pot preveure que en cas de mort, els cònjuges o parella de fet, o descendents
que convisquin amb el soci, puguin adquirir la condició de soci mantenint l’ús de
l’habitatge. El mateix es pot preveure en cas de nulitat matrimonial, separació o
divorci del soci per aquells casos en que s’adjudiqui l’habitatge familiar al cònjuge
no soci.

27. Les aportacions al capital social no són transmissibles, excepte que la transmissió
sigui compatible amb l’ús de l’habitatge corresponent, ja sigui per part del soci
transmetent com per part del soci adquirent, i sempre que la cooperativa ho
autoritzi expressament.

(segueix)
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PROPOSTA DE NORMES D’ÚS (15)

28. Regles per a l’adjudicació dels habitatges en règim d’ús:

a) Habitatges protegits: segons les seves normes reguladores i, a més, seguint el criteri de
rigorós ordre temporal d’alta com a soci de la cooperativa, si acompleix tots els requisits.

b) Habitatges lliures: per rigorós ordre d’alta com a soci de la cooperativa. El soci haurà
d’acreditar capacitat econòmica suficient i/o prestar garanties a la cooperativa (dipòsit,
afiançament personal, aval d’entitat financera o d’ens públic, etc.)

c) L’ordre esmentat es modularà en funció de les característiques específiques dels socis,
mitjançant llistes separades:

1. Ens públics.
2. Cooperatives.
3. Entitats sense ànim de lucre.
4. Persones físiques sense vincles familiars.
5. Persones víctimes d’assetjament o violència.
6. Persones en situació d’exclusió social o amb greu risc d’exclusió.
7. Cònjuges o parelles de fet.
8. Persones amb limitacions d’accessibilitat.
9. Famílies numeroses.
10. Gent gran.
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CONCLUSIONS

La cessió d’ús es pot integrar en com una activitat més de les cooperatives 
d’habitatges, o crear cooperatives d’habitatges exclusivament en règim d’ús.

Possibilitat d’establir una estructura de govern que reflecteixi tota la diversitat 
social, ponderant la “intensitat” de la seva activitat o relació amb la cooperativa.

Calen reformes a la llei de cooperatives, que s’han anat esmentant al llarg de 
l’exposició. Ara bé, amb la llei actual el model també és possible, però amb més 
inseguretat jurídica i rigideses.

La clau de volta del sistema rau en els ESTATUTS SOCIALS.

5. Qualsevol consideració seriosa sobre la viabilitat del model passa per complir i fer 
complir a tots els àmbits administratius les modalitats jurídiques de cessió de sòl 
a les cooperatives d’habitatges que preveu la Llei de cooperatives i la Llei del dret 
a l’habitatge. Cessió gratuïta, constitució d’un dret de superfície, etc. Sense 
oblidar que l’edificació ha de ser propietat de la cooperativa d’habitatges en règim 
de cessió d’ús.
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ASPECTES TRIBUTARIS
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ASPECTES SIGNIFICATIUS DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS I LES
SEVES RELACIONS TRIBUTARIAS

• Aportacions inicials al capital de la cooperativa per part dels socis.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, més
concretament en la modalitat d’operacions societàries, sent el subjecte passiu de
l’operació la pròpia cooperativa, encara que per tenir el caràcter de cooperativa
protegida estaria exempta.

• Obtenció del sòl per part de la cooperativa.

Adquisició directe de un tercer (persona física o jurídica) o a la administració
(compraventa, cessió o concessió de dret de superfície. En aquests casos
intervenen l´IVA, ITP o AJD.

• Construcció de les vivendes.

Per a la construcció de les edificacions, la cooperativa anirà suportant una sèrie
de quotes pel concepte de l´IVA. També a nivell de impost local figura l´ICIO.
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ASPECTES SIGNIFICATIUS DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS I LES 
SEVES RELACIONS TRIBUTARIAS

• Pagament per part dels cooperativistes de les contraprestacions
periòdiques: cessió d’ús de les vivendes, manteniment i conservació de les
mateixes.

Impost sobre el Valor Afegit, per la repercussió de contraprestacions satisfetes
per part dels socis-usuaris de les vivendes, per un altre banda pels ingressos que
té la cooperativa, l’Impost sobre Societats i l’aplicació del règim fiscal de
cooperatives.

• Transmissió de la cessió d’ús: retorn del capital aportat, actualització del
mateix.

Implicacions derivades de la transacció del dret d’ús, a nivell del Impost de la
Renda de les Persones Físiques, per part del soci-usuari; del Impost sobre
Societats i de l’IVA i les que té el retorn del capital a nivell d’ITP, en la seva
modalitat d’operacions societàries.
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CALIFICACIÓ TRIBUTARIA ACTUAL EN CADA UNA DE LES 
DIFERENTS ETAPES DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS 

En primer lloc, s’ha de tenir clar que la catalogació fiscal definitiva estarà
supeditada a la seva definició jurídica. Per un altre banda, al crear figures
jurídiques noves no contemplades en el nostre ordenament, i que per tant
no es troben regulades en la legislació tributaria, comporta que el model
tingui que ésser validat per l’administració competent, en aquest cas la
Direcció General de Tributs.

• Aportacions inicials al capital de la cooperativa per part dels socis.

Tributaran per l´Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics
Documentats, en la seva modalitat de Operacions Societàries.

El tipus impositiu aplicable en aquest cas serà de l’1%. Cal recordar que al estar
davant d’una societat cooperativa, ens podem acollir al règim fiscal (Llei 20/1990
del 19 de desembre), en aquest cas, les cooperatives protegides es beneficiaran
de exempció pels actes de constitució, ampliació, fusió i escissió, entre altres.
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CALIFICACIÓ TRIBUTARIA ACTUAL EN CADA UNA DE LES 
DIFERENTS ETAPES DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS 
• Obtenció del sòl per part de la cooperativa.

Impost sobre el Valor Afegit.

Principals possibilitats que es podrien donar en aquesta etapa:

1. Si el transmitent és un tercer, persona física o jurídica: la situació més
comuna és que es produeixi una compravenda, en cas que tingui la condició
d’empresari, l’operació estarà subjecta i no exempta tributant, al tipus general del
impost.

2. Si el transmitent és una administració pública:

2.1. En cas de que l’administració transmet, mitjançant la
compravenda, serà una operació subjecta i no exempta de l’IVA. Al igual
que en el cas anterior, l’operació tributarà al tipus general del 16%.

2.2. L’Administració cedeix a la cooperativa el dret de superfície durant
un període de temps pactat revertint en la propietat (l’Administració), tant el
terreny com l’edificació, una vegada hagi transcorregut el termini de la
concessió.



Pàg. 113

CALIFICACIÓ TRIBUTARIA ACTUAL EN CADA UNA DE LES 
DIFERENTS ETAPES DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS 

L’Administració Pública té la condició d’empresari per la realització d’una
activitat empresarial i per tant la constitució del dret de superfície estarà
subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit.

En les operacions de tracte successiu o continuat, i en aquest cas la
constitució del dret de superfície ho és a efectes de l’IVA, l’impost es
meritarà en el moment en que sigui exigible la part del preu que
comprengui cada percepció. No obstant, quan no es pacti preu o quan,
havent estat pactat, no se n’hagi determinat el moment de l’exigibilitat, o la
mateixa sigui superior a l’any natural, el meritament de l’impost es produirà
a 31 de desembre de cada any per la part proporcional corresponent al
període transcorregut des de l’inici de l’operació, o des de l’anterior
meritament, fins la citada data. En el cas de la constitució del dret de
superfície sense contraprestació periòdica, a efectes de l’Impost sobre el
Valor Afegit, és una operació de tracte successiu, en que la contraprestació
estarà constituïda, exclusivament, per la reversió de les instal·lacions.
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CALIFICACIÓ TRIBUTARIA ACTUAL EN CADA UNA DE LES 
DIFERENTS ETAPES DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS 

La base imposable de l’operació estarà constituïda pel valor de mercat
del dret de superfície en el moment de la signatura del contracte. El
import es repartirà proporcionalment al llarg de la duració del contracte,
imputant periòdicament en funció de la seva exigibilitat, en el cas de no
existir cànon periòdic, serà el 31 de desembre, en la proporció al
valor corresponent a cada període, actualitzat d’acord amb criteris
financers.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics Documentats.

Dintre d’aquesta figura tributària ens trobarem amb la modalitat d’Actes Jurídics
Documentats. En qualsevol dels casos que hem fet referència en el punt
anterior, és a dir quan la operació està subjecta i no exempta de l’Impost sobre el
Valor Afegit, apareixerà aquesta figura tributària. Serà el subjecte passiu la
cooperativa que adquireix el bé o el dret, respecte a la base imposable serà el
import declarat en la operació i s’aplicarà un tipus impositiu del 1 %.
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CALIFICACIÓ TRIBUTARIA ACTUAL EN CADA UNA DE LES 
DIFERENTS ETAPES DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS 

• Construcció de l’edificació.

Impost sobre el Valor Afegit.

La cooperativa suportarà les quotes d’IVA corresponent a les factures rebudes
que podran ser al 16%, tipus general de l’impost o al 7 % en el cas d’execucions
d’obres.

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

El seu fet imposable està constituït per la realització, dintre del terme municipal,
de qualsevol construcció, instal·lació u obra per la que s’exigeixi l’obtenció de la
llicencia d’obres urbanística. Es un tribut de titularitat municipal, indirecte i
d’establiment voluntari.
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CALIFICACIÓ TRIBUTARIA ACTUAL EN CADA UNA DE LES 
DIFERENTS ETAPES DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS 

• L’ús de l’habitatge, i el seu manteniment i conservació.

Impost sobre el Valor Afegit.

La cessió d’ús d’habitatges, que no usdefruit, és un concepte relativament nou
dintre del nostre marc tributari actual i per tant amb la normativa vigent no és
possible qualificar-ho de forma explicita, per tant, per tindre una interpretació dels
efectes tributaris de la cessió d’ús (temporal o indefinida), caldria realitzar una
consulta a la Direcció General de Tributs (DGT),

La principal problemàtica que ens podem trobar en aquest aspecte és que la DGT
catalogui la cessió d’ús (indefinida o temporal) com una operació anàloga al
lloguer i per tant com una prestació de serveis subjecta i exempta. Aquest
aspecte produiria que les quotes suportades en les diferents fases anteriors,
bàsicament per la adquisició del terreny, la construcció i les posteriors, no fossin
deduïbles la qual cosa suposaria un increment molt important dels costos.
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CALIFICACIÓ TRIBUTARIA ACTUAL EN CADA UNA DE LES 
DIFERENTS ETAPES DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS 

Si la DGT estableix que la cessió d’ús és una operació subjecta i no exempta,
donaria com a resultat que les quotes que suporta la cooperativa, tant per
l’adquisició del terreny, durant la construcció de l’edificació i les quotes que
suporti amb posterioritat tindrien el caràcter de deduïbles per part de la
cooperativa d’habitatges en règim de cessió d’ús.

Cal destacar que hi ha una consulta vinculant de la DGT (V2364/2006 de 28 de
novembre) en la que tracta la transmissió de uns drets d’ús privat i exclusiu a
perpetuïtat de uns immobles, derivats de la filiació a una cooperativa, així com
l’ús de les zones i serveis comuns, com prestació de serveis subjectes i no
exemptes del IVA. En aquest cas la administració tributaria estableix que aquest
dret d’ús, a menys que es digui lo contrari, no dona el dret a que el titular del dret
de afiliació pugui vendre o gravar el be immoble, ni fer obres o altres canvis,
substancials o no, en el mateix. El fet de ser titular del dret de cessió d’ús no
implica una capacitat disposició del immoble com si fos el propietari

Per un altre costat les contraprestacions satisfetes en concepte de
manteniment, conservació i despeses generals, sempre i quan no es
considerin dintre de la cessió d’ús (en cas que fos tractat com una operació
exempta), es podrien consirar a prestacions de serveis, subjectes i no exemptes i
per tant tributarien al tipus de general del impost. Aquest fet podria produir que la



Pàg. 118

CALIFICACIÓ TRIBUTARIA ACTUAL EN CADA UNA DE LES 
DIFERENTS ETAPES DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS 

cooperativa es pogués deduir les quotes d’IVA suportat de forma parcial, regla de
prorrata, en funció de la relació de operacions subjectes i exemptes i no
exemptes.

Impost sobre Societats.

Les contraprestacions satisfetes pel concepte de cessió d’ús i manteniment i
conservació serien ingressos de la cooperativa i per tant s’integrarien en la base
imposable corresponent als resultats cooperatius (tipus impositiu del 20% en
cas de que sigui cooperativa protegida, bonificació addicional del 50% en cas
que sigui especialment protegida).

Impost sobre Bens Immobles.

La titularitat dels drets d’afiliació no constitueixen la realització del fet imposable
del impost, per contra la cooperativa com a titular directa de la propietat dels
immobles serà el subjecte passiu del mateix, amb independència que desprès es
pugui repercutir la càrrega suportada.
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CALIFICACIÓ TRIBUTARIA ACTUAL EN CADA UNA DE LES 
DIFERENTS ETAPES DEL MODEL DE CESSIÓ D’ÚS 

• Transmissió de la cessió d’ús: retorn del capital aportat, actualització del
mateix.

En aquest cas ens trobem en la situació de que el titular de la cessió d’ús deixa el
pis i la cooperativa li retorna el capital aportat actualitzat, en funció del Índex de
Preus al Consum i el número d’anys que ha tingut la condició de soci
cooperativista.
Pel que a la cooperativa es refereix, l’actualització del capital tindria caràcter de
despesa deduïble l’Impost de Societats. En el cas del cooperativista, la retribució
del capital la tributació en el Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és
al tipus fixa del 18%, ja que s’inclouria en la base del estalvi.
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CANVIS A INTRODUIR EN MATERIA TRIBUTARIA

Bàsicament els canvis normatius, afectarien per una banda a l’Impost sobre
el Valor Afegit i per altre a l’Impost sobre Societats.

• L’ IVA com a peça angular del MODEL DE CESSIÓ D’ÚS
La peça clau sobre la qual girarà el nostre model de cooperatives d’ habitatge,
MODEL VIVENTIA, serà que el concepte de cessió d’ús sigui catalogat com una
prestació de serveis subjecta i no exempta de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Aquest fet comportaria una reducció de costos que faria que el preu final que
pagaria l’usuari de l’habitatge fos el més reduït i competitiu possible ja que l’IVA
que suportaria la cooperativa durant les diferents etapes del model seria deduïble
i suposaria una reducció de costos respecte al model actual de lloguer, en que
l´IVA es un cost al tindre la catalogació de operació subjecte i exempta.

Una vegada obtingut el objectiu de que la cessió d’us, com a tal, sigui una
operació catalogada com subjecte i no exempta; del que es tracta és que la citada
prestació de serveis estigui gravada a un tipus impositiu superreduit del 4%,
amb la finalitat de que el cost final que satisfà el soci-usuari del pis sigui el menor
possible i poder aconseguir el principal objectiu del model que es millorar l’accés
a l’habitatge.
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CANVIS A INTRODUIR EN MATERIA TRIBUTARIA

• Aplicació del Règim fiscal de cooperatives: Cooperativa especialment
protegida.

Un altre punt important seria que les cooperatives d’ habitatges en règim de
cessió d’ús, MODEL VIVENTIA, poguessin acollir-se als beneficis fiscals
reconeguts per les cooperatives que tenen la condició de especialment
protegides, bàsicament una bonificació del 50% de la quota integra de l’Impost
sobre Societats.

• Canvis en la fiscalitat del usuari

Per últim seria interessant introduir deduccions en el Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques per els usuaris de habitatges en règim de cessió d’ús amb
la finalitat de millorar la competitivitat del model des de el punt de vista de l’usuari
i fer mes accessible l’ús de aquest tipus de habitatges.
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ASPECTES ECONÒMICS
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INTRODUCCIÓ

Hem estructurat la presentació dels aspectes econòmics d’acord amb el següent
ordre:

– Zona tipus i dades bàsiques de la promoció
– L’inversió
– El finançament i les subvencions
– Estat d’origen i aplicació de fons durant la construcció
– Hipòtesis del model
– El preu de la cessió d’ús
– El compte d’explotació
– El cash-flow
– El rati de cobertura del deute
– Conclusions

L’última d’actualització del present estudi econòmic preliminar ha estat feta al mes de
gener de 2008. Per tant, aquest fet ha de tenir-se en compte a l’hora de confirmar les
hipòtesis que apareixen en el model.
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ZONA TIPUS I DADES BÀSIQUES DE LA PROMOCIÓ

El model econòmic s’ha basat en una promoció situada a Sabadell, de 50 habitatges 
de dues habitacions amb garatge i traster, més un local comercial.

Els habitatges estan situats en zona A. El preu del mòdul útil es de 1.863,68€ i el del 
mòdul construït es de 1.416,40€.

(Dades actualitzades a gener 2008)
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L’INVERSIÓ

Dades Promoció m²útils m2 construïts e/m² despeses  obra
Vivenda 2.880,21       3.789,75 800,00 €
Garatge 1.168,75       1.375,00 380,00 €
Traster 396,00          495,00 400,00 €
Local comercial 358,63          394,10 300,00 €

Per calcular el cost de l’inversió s’han utilitzat els següents preus de cost:

€
Pressupost del solar 809.871,05                     
Pressupost total obra 4.090.351,20                  
Honoraris Facultatius 469.108,24                     
Despeses Legals de la Promoció 329.059,52                     
Despeses Generals de la Promoció 836.479,90                     
Despeses Comercialització i Postvenda 11.611,59                      
Despeses Financeres 348.025,56                     

TOTAL PROMOCIÓ SENSE SOLAR 6.084.636,01                 

TOTAL PROMOCIÓ AMB SOLAR 6.894.507,07                 

INVERSIÓ PROMOCIÓ  

El cost total de l’inversió incloent el preu del solar que s’ha comptat al 15% del preu 
del mòdul construït es de 6.894.507,07 euros. El detall es el següent:
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EL FINANÇAMENT I LES SUBVENCIONS (I)

Per finançar el projecte es necessari:

– Un finançament hipotecari del 80% en el cas de vivendes, garatges i trasters 
i del 70% en el cas del local comercial. 

– Una pòlissa de crèdit pel finançament de l’IVA de la construcció i fins a la 
seva devolució.

– Una pòlissa de crèdit pel finançament de les subvencions aplicables el 
projecte per la condició de VPO.

Un detall del cost estimat pel finançament es el següent:

Finançament
Període d'Inversió P. Hipotecari 5,13%

P. Crèdit 5,50%

Comissió Obertura PC 0,50%

Període d'Explotació P. Hipotecari
1 - 5 anys 5,13%
5 - 10 anys 5,50%
10 anys següents 6,00%

(Dades actualitzades a gener 2008)
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EL FINANÇAMENT I LES SUBVENCIONS (I)

L’import total de subvencions del projecte segons el seu concepte es el següent:

Subvencions Total e/Vivenda
Subvencions a la inversió 975.000,00 € 19.500,00 €
Subsidi Préstec 1.999.729,05 € 39.994,58 €
Ajuts Públics Totals 2.974.729,05 € 59.494,58 €
% Sobre inversio totl 43,23%

Un detall de les subvencions que son aplicables es el següent:

Subvenció Vivendes que no superin els 70m²u e/viv
Zona A 15.000,00 €
Vivendes < 45m2 (20% ec) 17.200,00 €
Subvenció sòl en dret superfície /Propietat e/viv
Zona A 2.000,00 €
Subvenció  Mobilitat Interior e/viv
Zona A 1.000,00 €
Subvenció Sostenibilitat i Ecoeficiència e/viv
Zona A 1.500,00 €
Subvenció Urbanitzacio e/viv

Subvencions

(Dades actualitzades a gener 2008)
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ESTAT D’ORIGEN I APLICACIÓ DE FONS DURANT LA 
CONSTRUCCIÓ

Origen de Fons 10%
Capital 688.195,77 €
P. Hipotecari 4.555.191,45 €
P. Hipotecari local 753.125,10 €

TOTAL 5.996.512,32 €

Pòlissa de crèdit prevista 975.000,00 €
Subvenció per cobrar 975.000,00 €

Un detall del finançament necessari i del cost de les inversions durant el període de la 
construcció es el següent:

Aplicació de Fons
Despesa promoció amb IVA s/financ 6.534.869,91 €

Interessos Inversió - Promoció 347.087,76 €

6.881.957,67 €

Saldo caixa Promoció -885.445,35 €

Saldo Caixa Final 89.554,65 €

10% de la inversió. Es 
materialitza amb la 
aportació dels socis a la 
cooperativa en forma de 
capital

Aquesta pòlissa es pot 
substituir per una aportació 
de capital o préstec 
participatiu de tercers. En 
aquest cas la TIR de 
l’inversor estaria situada 
entre el 13% i el 14%
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HIPÒTESIS DEL MODEL

IPC 3,00%

Index de desocupació 5%

Index de morositat 5%

Principals hipòtesis del model

Les hipòtesis de treball utilitzades en la construcció del model han estat les següents:

 Honoraris de Gestió sobre l'inversió
 durant el període de construcció 12,00%
 Honoraris de Gestió sobre ingressos
 durant el període d'explotació 9,00%

Despeses de manteniment sore ingrés 0,22%
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EL PREU DE LA CESSIÓ D’ÚS

A continuació es detalla el preu per m2 i preu mensual per l’ús d’una vivenda de dues 
habitacions, ubicada a un municipi com Sabadell, una superfície de 57,6 m2, un 
garatge de 23,38 m2, un traster de 7,92m2:

Renda/M²Util inicial
Preu mensual Max

Vivenda 5,66 €
Garatge 3,40 €
Traster 3,40 €
Local comercial 5,00 €

Preu mensual de la cessió
Preu mensual dús 326,04 €

Preu mensual garatge 79,38 €                                
Preu mensual traster 26,90 €                                

Iva 29,11 €                                
Manteniment mensual 73,88 €                                

Preu total 535,31 €

Preu cessió d’ús
amb IVA inclòs:               449.61€

Preu del manteniment
IVA inclòs:                        85.70€

Total 535,31€
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EL COMPTE D’EXPLOTACIÓ

A continuació es presenta el compte de pèrdues i guanys durant els 25 primers anys 
d’explotació.
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EL CASH-FLOW

A continuació es presenta un escenari del cas-flow del projecte durant els 25 primers 
anys d’explotació.
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EL RATI DE COBERTURA DEL DEUTE

El rati de cobertura del servei del deute (RCSD) ens indica la capacitat del projecte de 
fer front al pagament del deute bancari anual. En el nostre cas el RCSD mig es de 
1,34. El rati requerit en aquest tipus de projectes esta al voltant del 1,25.

RATI DE COBERTURA AL DEUTE
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CONCLUSIONS

– El compte de resultats presenta pèrdues únicament durant els dos primers anys
d’explotació que es compensen amb els beneficis del tercer i quart any
d’explotació

– El cash-flow acumulat presenta un pic màxim de 21.000 euros negatius que es
produeix durant el segon any d’explotació

– El rati mig de cobertura del servei del deute durant els 25 anys de vida del deute
es de 1,34

– El model es molt sensible al cost del finançament

– L’obtenció del finançament necessari (préstec hipotecari, finançament de l’IVA i
pòlissa de finançament de les subvencions), així com l’atorgament i pagament
per part de les administracions de les esmentades subvencions esdevenen
elements clau del projecte

– La TIR a 50 anys, d’un inversor per el cas que s’aportessin fons per substituir el
finançament de la subvenció per valor de 975.000 euros, rondaria el 13,5%.
Aquest fet permet retribuir l’entrada de possibles inversors en el projecte oferint
una rendibilitat atractiva a l’inversor
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ESTUDI DE MERCAT. FOCUS GROUP
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0-. Anàlisi de Perfils

EXPLORAR

TESTAR

1-. Percepció del Món de la compra vs lloguer

2-. Percepció – Anàlisis Oferta Món Lloguer: coneixement – valoració específica de cada
realitat: Iniciativa Privada vs Protecció Oficial

3-. Anàlisis expectatives – motivacions, insights món del habitatge en general vs lloguer en
particular

I-. PERCEPCIÓ DEL MÓN DEL LLOGUER

1-. Reaccions Espontànies vers el Model

2-. Decodificació – Comprensió del Model

3-. Coherència – Credibilitat del Model

4-. Atractiu – Rellevància del Model

5-. Diferenciació del Model

6-.  Projecció Tipologia d’empresa propietària de Model

7-.  Test  possibles escenaris preus del Model. Fiança + Quota lloguer + manteniment

8-. Predisposició de compra  del Model

9-. Identificar factors claus pera l’elecció vs Identificar principals resistències –
prejudicis – frens a l’elecció

II-. TEST DEL MODEL VIVENDES EN CESIÓ D’ÚS

Concept  board 
MODELS

Objectius de la investigació (gener 2008)
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PERFIL Procés de lloguer d’habitatge
Ingressos  nets mes: Joves Independents (800 – 1200€)
Resta d’unitats familiars, parelles o individus amb fills a càrrec (2000 a 
3000€)

Lloguer real (registre) vs lloguer esperat – ideal: 
Joves Independents: 400 a 600€ pis (200 a 400€ habitació)
Resta d’unitats familiars (de 400 a 600€)

Joves 
Independents  
22 a 35 anys

Parelles 
Joves 
25 a 38 anys
Fills 0 a 12 anys

Llars mono 
parentals 30 a 45 
anys
Fill de 0 a 12 anys

Parelles 
adultes  amb 
fills 
emancipats 
50 a 65 anys
Llars niu buit

Disseny mostral 

• S’ha realitzat un estudi qualitatiu utilitzant la tècnica del focus group, aquesta tècnica reuneix
a entre 6 i 8 persones d’un determinat perfil i se’ls van proposant una sèrie de temes perquè
en siguin la seva opinió. Per perfils psicològics i estadístics podem extrapolar les opinions
d’un col·lectiu cpm a representatius d’un segment de població determinat.

• Es van fer 7 reunions de focus group d’una durada de dues hores cada grup.
• El guió semiestructurat que es va fer servir, recollia els objectius esmentats abans.
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Disseny mostral 

SEGMENT DESSIG PRINCIPAL 
JOVES INDEPENDENTS Primera emancipació de la llar 

paterna. Volen obtenir un espai.

PARELLAS JOVES Consolidació d’un projecte vital en 
parella. Crear una família, tenir fills. 
Volen ampliar espai. 

LLARS MONOPARENTALS (DONES) Reestructuració vital amb pèrdua de 
poder adquisitiu i recerca de 
seguretat pels fills.

LLARS MONOPARENTALS (HOMES) Reestructuració vital. Tenen major 
grau de llibertat i de moviment. Son 
nous nòmades. 

PARELLES ADULTES NIU BUIT Gaudir de la ultima etapa vital amb 
liquides monetària. Volen espais 
petits perquè els fills 
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Percepció del món del lloguer vs compra

• Alt nivell d’insatisfacció actual amb la situació de la vivenda (Alguns perfils
viuen amb angoixa; amb una clara sensació de risc d’increment de precarietat social,
fundamentalment les dones separades)

• Compra com a desig de tenir una propietat (malviure però sense sensació de pèrdua
diners) + tenir una estabilitat – seguretat, però la pujada de preus de pisos i
d’hipoteques, fan aquesta opció descartable; al menys temporalment

• Excepte targets “avançats” que per circumstàncies vitals. Inicien canvis de 
mentalitat tot i que hi ha diferencies substancials entre monoprentals que 
busquen una estabilitats pels fills però assumint el seu nivell de despeses 
familiars tan elevat i les parelles adultes que busquen llibertat i liquides per gaudir 
d’una nova etapa de la vida. 

– Els pisos de compra són caríssim
– El Mercat s’està estancant ...s’ha aturat la compra massiva
– Els preus sembla que cauran – Hi ha possibilitat negociació

• Les condicions actuals del mercat de lloguer NO ajuden a canviar la 
mentalitat de compra

• Respecte dels lloguers quines percepcions hi ha:
– Els preus dels lloguers estan caríssims
– Inestabilitat – inseguretat dels contractes

Es un bon moment per posar les condicions 
per afavorir un canvi de mentalitat

Lloguers competitius = preus per sota d’hipoteca i estables en el temps – contractes llargs
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Percepció del món del lloguer

• El contacte particular és la via per trobar pisos en condicions acceptables; sobretot mitjançant 
coneguts

– Amb condicions de contracte negociables; amb certes garanties de prorrogar contracte
• El contacte mitjançant immobiliàries genera una percepció de pisos “cutres” a preus més 

baixos que la mitjana.
• Respecte del món de l’oferta d’habitatge públic hi ha un coneixement vague de l’oferta 

pública. La percepció opera per “prejudicis”. 
– Bona part dels consumidors coneixen per idees preconcebudes
– La majoria no ho contempla com una opció de recerca
– Una baixa expectativa en les possibilitats del mercat
– Una sensació de desprotecció – impotència
– Hi ha una oferta pobre, insuficient, tendencialment de baixa qualitat
– I a uns preus “abusius” – “immorals”
– Hi ha col·lectius que s’ho miren des de la distància – llunyania “No és per ells” + “Loteria
– Pel seu risc de precarització pot arribar a considerar-ho com a opció
– Hi Ha col·lectius que ho contemplen però amb un alt grau d’escepticisme: “Loteria”
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Motivacions del target vers el lloguer

• En el món de la vivenda de lloguer, les necessitats del target estan àmpliament 
descobertes i insatisfetes

• Hi ha un procés de DESÀNIM – FUSTRACIÓ en la RECERCA de lloguers
• Les motivacions del target vers la vivenda NO són excessivament pretensiosos
• En la realitat les seves motivacions persegueixen una vivenda raonablement 

digne capaç de cobrir les seves necessitats de forma satisfactòria 
• Espontàniament desitja una modalitat de vivenda similar a la de la proposta 

del Sistema de Cessió d’ús; tant pel què fa al tipus de producte – vivenda, 
característiques i contractació i les expectatives de preu dels consumidors estan 
per sobre dels escenaris de preu testats (està al voltant d’un preu assumible de 500 –
600€ / mes , s’assumeix que per menys de 500€ NO és possible obtenir la vivenda ideada, 
veuen en 600€ el preu psicològic)
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El producte ideal 

JOVES PARELLES 
JOVES

MONOPAREN
TALS DONES

MONOPARENT
ALS HOMES

PARELLES 
ADULTES

METRES 40-50m2 60-70m2
70-80m2

60-70m2
70-80m2

60-70m2
70-80m2

60-70m2
70-80m2

HABITACIONS 1 hab. 2-3 hab. 3 hab. 2 hab. 2-3 hab.

TERRASSA Important Important

PARKING Molt important

ZONA 
COMUNITARIA

Sense piscina ni jardí. Zona dura amb una mica de verd. Que suposi el mínim 
cost possible. 

UBICACIÓ Amb bones comunicacions, que sigui cèntric no és tan important 

TRASTER Es valora positivament. Li dona molt valor afegit. 

VEÏNS Xifra assumible és de 20-24 veïns. Màxim de 30-40 veïns encara que suposi 
un detriment de la qualitat de vida. 

QUALITAT Habitatge dignes i habitables

ACCESSIBILITAT Vivendes a preus raonables - assequibles
Eliminant les barreres econòmiques que es plantegen en l’actualitat (nòmina en 
contracte fixe com a garantia per atorgar un lloguer, eliminant avals bancaris, reduint 
l’entrada a un mes de lloguer + un mes de fiança)

SEGURETAT-
ESTABILITAT

Possibilitat de prolongar l’estança en el temps
Preservar el preu del lloguer només subjecte a increments del IPC
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Preu ideal 

Tarifes massa baixes 
difícils de demandar 

en un mercat tan 
alcista

Desig il·lusori
300 - 400 €

Desig raonable
500 - 600 €

Preus de mercat
701-800-900€

“Gangues - “xollos”
601 - 700€

Preu al que es troben les 
oportunitats del mercat

Podria considerar-se si es 
contempla pàrking 

(sobretot entre qui ho està 
pagant actualment per una 

mitjana de 70 a 100€)

Preu raonable i 
competitiu

Alta predisposició a 
llogar per aquests preus

Per sobre de 600€:

Agafa força la idea de comprar (si baixen els 
interessos): Creix la idea de perdre diners vs invertir

Una modalitat que agrada molt és el lloguer amb 
possibilitat de compra (als 10 anys aprox)

600€ és el preu psicològic 
màxim a pagar

Inclús en condicions de lloguer 
òptimes (llarga durada -

increment IPC)
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Comprensió del sistema 

• Concepte “cessió d’ús” és difícil complica la comprensió 
– Només captat pel target/s més reflexiu
– Et cedeixen una vivenda per viure (NO compra)
– Ho entenem com una forma complexa de definir el concepte LLOGUER

Un format de vivenda que té una duració llarga, es tracta d’un contracte de 
cessió d’ús d’una vivenda

Un model cooperatiu que permet l’accés a una vivenda de forma col·lectiva 
e involucrant-se en la gestió - manteniment, …- per llarg temps a un cost 
accessible
• Coneixement dèbil del concepte COOPERATIVA per part del target

– Especialment entre els més joves
• La visió que es té d’una COOPERATIVA/es està estretament lligada a l’experiència que s’ha 

tingut amb ella/es, majoritàriament de forma indirecte, mitjançant algun conegut –
familiar

– Valoració negativa “...Tengo un amigo que salió escarmentado de una experiencia de 
cooperativa...” vs vivències negatives 

– I a l’inrevés “...jo se de gent que han estat en cooperativa i els hi ha anat bé...”
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Comprensió del sistema 

Un model cooperatiu que permet l’accés a una vivenda de forma col·lectiva e 
involucrant-se en la gestió - manteniment, …- per llarg temps a un cost molt 
accessible

• Manteniment
– La sospita de que s’haurà de pagar des del principi. 

• Gestió
– S’associa a esforç – dedicació – complicació
– El concepte involucrar-se, trenca el desig de tranquil·litat; sobretot del target més adult

• “Per llarg temps”
– Projecten temps superiors als existents en l’actual mercat
– Imaginen de mitja 10 anys – màxim 20 anys

• “A un cost accessible”
– Projecten mensualitats més baixes que l’actual oferta del Mercat
– Quotes properes a la seva vivenda ideal 600€ aprox
– Els més crítics associen accessible a “risc de pis cutre”
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• Encaixa perfectament en termes de:
– Producte – característiques: l’opció predilecte és la de 3 habitacions. Cost assumible =

major espai / major qualitat de vida (els plànols temptatius són valorats positivament)
– Escenaris de preus: tots els escenaris estan per sota de les seves expectatives

(3 dormitoris -> 600 euros i 2 dormitoris 500 euros)
• La proposta del Sistema de Cessió d’Us, encaixa perfectament en termes de condicions

(accés i ús)
• El model precisa de una clara explicació / comprensió del plantejament
• Creuen espontàniament coherents - creïbles els preus plantejats,
• Mostra’n certa incredulitat sobre l’actitud dels Ajuntaments de cedir terreny a cost preus

assequibles
• Consideren que als Ajuntaments han de:

• Aplicar polítiques de vivenda
• Existeix sòl disponible
• La proposta Sistema de Cessió d’ús és una modalitat d’intervenció que 

facilita les polítiques públiques de vivenda municipal amb polítiques de cessió 
d’ús de terrenys que no implica la pèrdua de l’espai per part dels consistoris

• La situació del ciutadà mig vers la vivenda i el rol de les Administracions 
Públiques / Ajuntaments vers la problemàtica de la vivenda, el desig es 
transforma quasi en demanda; en la reivindicació d’un dret ciutadà

Valoració de la proposta

Es genera una altíssima predisposició – mobilització 
cap al SISTEMA DE CESSIÓ D’US
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La proposta genera dubtes i els consumidors donen credibilitat – confiança mitjançant:
– La presència d’una entitat financera i/o Fundació1 (Caixa, Banc...)
– La presència de les Administracions Públiques com a reguladores

Solsament s’entén:
– Com “Plataforma de Promotors, Constructors, Cooperatives sense ànim de lucre” 

amb un Projecte Social de compromís de construir vivendes de lloguer a preus baixos 
amb la intenció de:

• Beneficiar a usuaris últims
• Ajudar a re-equilibrar el mercat de lloguer; introduint una competència que 

contribueix a abaratir els preus del sector privat
– Finançament del projecte

• Amb les aportacions inicials dels socis
• Recursos propis de la cooperativa
• Hipoteca sobre el immoble
• Subvencions de l’Administració Pública

– Sobretot, per garantir els compromisos de preus, arribant a acords municipals per 
obtenir sòl en cessió d’ús de l’Administració Pública

Coherència – credibilitat de la proposta

1 - Una FUNDACIÓ seria una modalitat d’empresa que s’aproximaria a la naturalesa del client en tan que tots dos són entitats sense ànim 
de lucre que plantegen objectius socials



Pàg. 148

Coherència – credibilitat de la proposta

• Predisposició de contractació en la totalitat dels grups investigats. S’aplaudeix la 
iniciativa, hi ha un desig clar de que tiri endavant. Hi ha un desig de què l’Ajuntament/s 
es comprometi.

• Inclús el grup propietaris de habitatge, estarien disposats a vendre-la i passar-se al 
lloguer.

• Part del target espontàniament considera que aquests preus només poden ser possibles 
sobre una realitat de “cost assequible” del sòl.

• En aquest sentit semblaria una iniciativa pública, encara que hi ha cert escepticisme 
sobre les polítiques de vivenda municipals es consideren bastant reduïdes / 
anecdòtiques.

• Plataforma de Promotors, Constructors, Cooperatives sense ànim de lucre”
• Projecte Social:

– Habitatges de lloguer a preus baixos 
– Finançament acords municipals per obtenir sòl en cessió d’ús
– Amb aquest plantejament la iniciativa, encara que una mica complexa, es compren perfectament. 

Es coherent. 
– La presència d’organismes públics li dona credibilitat, actua com a aval / garantia

Es valora molt positivament. 
El sistema d’habitatges en cessió d’ús pren força

en termes de rellevància  i diferencialitat.
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Resum: Percepció sobre Condicions d’accés al sistema  

Es fa soci de la cooperativa i dona una aportació al capital (inicial) per a la construcció de 
l’edifici

Se li adjudica un pis amb un contracte de cessió de llarga duració 

Tots els inquilins són socis i per tant responsables del bon ús i de la bona convivència 

Si una persona vol renunciar al pis, recupera l’aportació realitzada al capital

L’adjudicatari de la cessió d’ús paga dos quotes:
Quota de dret de la cessió d’ús 
Quota ordinària de manteniment per tenir les zones comunes sempre en perfecte estat

-

+

+
+

+
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Resum: Percepció sobre Condicions d’ús de l’habitatge 

No es poden fer obres en el pis, només canvis estètics 

Si un soci no respecta les normes de convivència la cooperativa amb els seus 
estatuts i règim intern pot estudiar la seva expulsió

Si un soci fa mal ús del pis les despeses de reparació corren al seu càrrec

En cas de mort del soci, el dret d’ú del pis es pot traspassar a familiars directes del 
soci (familiars de primer grau como pares, fills, conjugues) i que viuen amb ell

Si la cooperativa recupera el pis per baixa d’un un soci, l’oferirà a la persona que 
correspon d’una llista d’espera 

No es pot rellogar el pis

No es pot tenir un pis en propietat, sigui residència habitual o segona residència i 
beneficiar-se d’una cessió d’ús

+
+
+
+
+
+
+
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Contractes de cessió d’ús de llarga duració 

Accés a vivendes de qualitat 

Vivendes de 1, 2 i 3 habitacions + pàrking + traster + zona comunitària  

Un projecte de convivència més social i participatiu

Amb un control de manteniment i qualitat de la vivenda a càrrec de la cooperativa i dels 
socis* 

Quotes mensuals més accessibles que les que ofereix el mercat de lloguer

Els requisits d’accés els fixarà la cooperativa segons els criteris d’accés a vivendes de 
protecció oficial 

+
+
+
-

-
+

-
* Associat a reunions de veïns, neteges de l’escala, gestió de proveïdors, etc és a dir accions que comporten temps i esforç als socis
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