


Per un habitatge transformador



Què fem?

Com?

- Masoveria urbana
- Coop.cessió d’ús
- Entitats Barcelona
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La masoveria urbana s'estableix a partir d'un acord entre la persona propietària d'un 
habitatge que es troba en mal estat i desocupat i una persona masovera, de manera que la 
propietat en cedeix l'ús, pel termini que s'acordi, a canvi que la persona masovera assumeixi 
les obres de rehabilitació i manteniment
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Model amb història

2
Intercanvi

3
Rehabilitació

Masoveria urbana



Masoveria urbana
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Reptes

a. Finançament inicial
b. Regulació de l’autocontrucció
c. Models de contracte
d. Identificació i mediació amb la propietat

Fortaleses

a. Baixos costos
b. Contracte LAU
c. Interès públic per l’activació d’habitatge buit
d. Ajudes públiques a la rehabilitació i al lloguer

Masoveria urbana

Situació actual del model



Les cooperatives en cessió d’ús són un model d’habitatge en què la propietat de l’edifici és 
col·lectiva i  les persones sòcies gaudeixen del dret d’ús dels habitatges a canvi d’una 
aportació de capital inicial i una quota mensual. 



1
Canvi  de model

2 
Propietat col·lectiva: 
ni privada / ni pública

3 
Dret d’ús: 
ni lloguer / ni compra  

Actualment el model encara no pot donar resposta de manera 
generalitzada a: 

- en situacions d’emergència habitacional

- si vols accedir-hi abans de 2-3 anys

Cooperatives en cessió d’ús

Font: Proposta de pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025

Habitatges de nova 
promoció en sòl 
públic



1
Canvi del  model

2
Propietat col·lectiva: 
ni privada / ni pública

3 
Dret d’ús: 
ni lloguer / ni compra  

Cooperatives en cessió d’ús

Privada Col·lectiva Pública



1
Canvi de model

2
Propietat col·lectiva: 

ni privada / ni pública

3
Dret d’ús: 

ni compra / ni lloguer 

Cooperatives en cessió d’ús

Compra Lloguer Dret d’ús
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Cooperatives en cessió d’ús
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Cooperatives en cessió d’ús

Valors i potencial del model



Reptes

a. Sistematització del procés (cohesió de grup)
b. Obtenció del sòl/edifici
c. Obtenció del finançament 
d. Capacitat econòmica del les persones sòcies
e. Manca de legislació específica

Fortaleses

a. Exemples de models internacionals : FUCVAM, andel.....
b. Existència d’entitats locals que impulsen el model
c. Interès de les administracions locals
d. Canvi de concepció del dret a l’habitatge

Cooperatives en cessió d’ús

Situació actual del model



Projectes existents



Projectes existents



La Mula
Projecte: masoveria urbana
Any: 2012
Situació: barri de Can Baró

https://masoveriaurbana.wordpress.com/

Roig 21
Projecte: edifici de lloguer en cessió d’ús
Any: 2012
Situació: barri del Raval
https://www.facebook.com/roig21/

Projectes existents



La Borda

Projecte: cooperativa en cessió d’ús
Any: 2015 (dret de superfície)
Situació: barri de La Bordeta

http://www.laborda.coop

Llista de socis expectants
28 habitatges HPO
Entrada inicial entre 14.000-17.000€
Obra nova

Princesa

Projecte: cooperativa en cessió d’ús
Any: 2014 (conveni)
Situació: barri de Sant Pere, Santa caterina i la Ribera 
http://sostrecivic.coop/princesa-49

Llista de socis expectants (cooperativa SostreCívic)
5 habitatges HPO
Rehabilitació integral de l’edifici

Projectes en curs



Concurs de 7 solars públics



A Barcelona el preu del sòl és molt elevat i de difícil accés, 
per això l’opció més viable és obtenir un solar públic

Concurs de 7 solars públics



Qui es pot presentar al Concurs?

- Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús
- Entitats sense ànim de lucre (fins a 4 mesos per a constituir-se com a 
cooperativa d’habitatges en cessió d’ús) 

Quin es el termini per presentar-se?

9 de febrer de 2017

Qui pot accedir a un habitatge en cessió d’ús?

- Persones sòcies de la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús
- Complir amb els requisits d’habitatge de protecció oficial de lloguer 
en règim general. 
- Poder fer front al capital social exigit i la quota mensual establerta

Quins terminis s’estableixen? 

- 6 mesos per sol·licitar la llicència d’obra 
- 6 anys per construir i fer la transmissió de la cessió d’ús de l’habitatge

Concurs de 7 solars públics



Qui documentació caldrà presentar?

1. Documentació administrativa
- NIF, escriptures
- Solvència econòmica i financera
- Solvència tècnica

2. Proposta per a la valoració subjectiva
- Pla econòmic i financer
- Proposta arquitectònica (avantprojecte: text 1 A4 i gràfic 2 A3)
- Desenvolupament de les obres (pressupost, terminis, programa..)
- Manteniment i conservació a l’edifici (programació, periodicitat...)
- Proposta col·laborativa o de vida en comunitat 

3. Proposta per a la valoració objectiva
- Oferta de cànon
- Referències tècniques per les millores en l’edifici 

Concurs de 7 solars públics



Com es valoraran les Propostes?

(Valoració màxima en 100 punts i mínima de 60 punts)

1. Valoració judici de valor (Comitè d’experts) – 85 punts

10 punts – Proposta de barri i integració social i necessitats de les persones sòcies
35 punts – Proposta arquitectònica i de vida en comú
5 punts   – Proposta de procés de l’obra 
5 punts   – Proposta de conservació i manteniment
30 punts – Responsables directes de la promoció, construcció i gestió dels hab.

2. Valoració objectiva  – 15 punts 

5 punts – Oferta millorada del cànon (>1.000€)
5 punts – Millora de la lletra B d’eficiència energètica a la A
3 punts – Millora condicions acústiques
1 punt  – Millora tèrmica
1 punt  – Millora condicions infiltració

Concurs de 7 solars públics



Què he de fer per accedir a un habitatge en cessió d’ús?

1. Trobar el grup, a través de:

a. Grups d’afinitat (amics, familiars, entorn social...)
b. Grups o cooperatives existents amb llista d’espera o vacants 
c. Cooperatives d’habitatge paraigua, amb llistes per formar grups

2. Definir el projecte

Treball intern del grup amb acompanyament tècnic pluridisciplinar

3. Obtenció del solar

Presentar-se al concurs per obtenir un solar públic.

4. Realització de les obres i contracte de cessió d’ús

Promoure la construcció de l’edificació i adjudicació dels habitatges en cessió d’ús 
a les persones sòcies. 

Més informació

www.col·laboraviu.cat
www.habitatge.barcelona.cat

Concurs de 7 solars públics

http://www.habitatge.barcelona.cat/



