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0/ Introducció

1/ La Dinamo Fundació

El Pla Estratègic és el document a partir del
qual La Dinamo Fundació inicia la seva activitat.
Aquest conté una reflexió a llarg termini en
que es defineixen els aspectes fonamentals que
estructuren el projecte.

La Dinamo Fundació és un projecte impulsat, en
el seu inici, per la sòcia fundadora, presidenta de
la fundació i les cooperatives Lacol i La Ciutat
Invisible. Es concep com una nova eina en favor
del dret a l’habitatge mitjançant l’impuls de
l’habitatge cooperatiu, un model no especulatiu,
sostenible i inclusiu, basat en l’organització
cooperativa, la propietat col·lectiva i el valor d’ús
de l’habitatge.

Concretament, el Pla Estratègic inclou, en
primer lloc, la descripció del context que motiva
el naixement de La Dinamo -els agents que la
impulsen i la situació social i política-, així com
la definició dels objectius generals de la fundació
i els valors i principis fonamentals que en guien
l’acció. A continuació es defineix l’objecte de
treball de la fundació, l’habitatge cooperatiu
en règim de cessió d’ús, descrivint-ne les
característiques generals i particulars del model
que impulsa La Dinamo. Seguidament s’estableix
l’àmbit de treball de la fundació, en el mapa
d’agents que impulsen l’habitatge cooperatiu,
així com les seves línies d’actuació. Finalment, es
descriu la forma jurídica, l’estructura interna de
l’organització i els criteris de gestió econòmica i
gestió de la qualitat de l’organització.

La Dinamo Fundació és una entitat sense ànim
de lucre. El patrimoni inicial aportat per la
sòcia fundadora permet iniciar la seva activitat i
treballar en base un projecte a llarg termini que
pugui sumar persones i recursos que n’assegurin
la continuïtat al llarg del temps. Està inscrita en
el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número 2.991 per resolució del
19 d’octubre de 2016.

Diagrama sobre la concepció del logotip de la fundació

El nom La Dinamo, remet a la vocació de la
fundació d’actuar com una eina generadora
d’activitat al voltant de l’habitatge cooperatiu,
que contribueixi a la consolidació del
model: ja sigui recolzant l’activació de nous
projectes com promovent la seva extensió i
potenciació. Paraules com impuls, energia,
palanca o generador associades al concepte de
dinamo ajuden a descriure l’acció que es vol
desenvolupar.
D’altra banda, el logotip de la fundació es crea a
partir de dos conceptes: la idea de casa, sostre o
refugi; i la idea de cadena, vincle entre persones,
coses unides que multipliquen i projecte
col·laboratiu.
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2/ Context
2.1/ L’Habitatge a Catalunya

La recent crisi econòmica, que es potencia
a l’estat espanyol fruit de la societat de
propietaris promulgada i promoguda des de
les administracions des dels anys 60 del segle
passat, així com en la centralitat del mercat
immobiliari en l’economia del país, ha tingut
com una de les seves conseqüències directes
l’entrada en crisi del mode de relació de les
persones amb l’habitatge que ocupen. Per
una banda, aquesta crisi ha demostrat com la
possessió d’un habitatge no només no suposa
un valor refugi i d’inversió per les famílies sinó
que l’accés a l’habitatge a través de la constitució
d’hipoteques posa en risc la mateixa viabilitat de
les persones i de les seves expectatives de vida.
Alhora, l’accés a un habitatge de lloguer,
actualment l’única opció per a moltes
llars per disposar d’habitatge- ha patit un
desplaçament simbòlic: de la impressió que és
un malbaratament de recursos (herència del
discurs hegemònic de la societat de propietaris)
a la constatació que les lògiques de mercat
especulatives subjacents, la poca protecció
legal dels arrendataris i uns preus creixents,
comporten una major inestabilitat i un major
esforç econòmic de les llars. A la vegada, es
qüestiona qui es beneficia del mercat de lloguer:
sovint a multipropietaris que operen amb
lògiques molt separades de l’accés a un habitatge
digne de forma assequible.
En paral·lel i durant aquest mateix període
de crisi i austeritat, l’Economia Social i
Solidària (ESS) ha tingut un creixement
qualitatiu i quantitatiu en experiències i àmbits
d’intervenció. Posant en el centre de la seva
activitat les persones i les seves necessitats, i a
través de fórmules col·lectives i de mancomunió
d’esforços i capacitats, iniciatives inscrites
en aquest sistema de valors i pràctiques han
permès articular l’accés de les persones a
productes, serveis o activitats bàsiques: treball,

consum (subministrament elèctric, productes
agroecològics, accés a internet, ....), finançament,
ensenyament, atenció a les persones i/o a
necessitats especials, cures i reproducció social...
Un camí, necessàriament lent i a escala humana,
pel qual la població recupera àmbits de sobirania
segrestats pel capitalisme de mercat.
2.2/ Experiència pilot:
Habitatges La Borda SCCL

El 2012, al calor del procés comunitari
participatiu de Can Batlló, sorgeix el projecte
de La Borda, una proposta universalitzable
d’accés a un habitatge digne, eficient i assequible
mitjançant una estructura de propietat
col·lectiva i de relació amb els habitatges a través
de l’ús.
La Borda pren com a models de referència
les experiències d’habitatge cooperatiu
consolidades a Uruguay i Dinamarca. D’una
banda, les Cooperatives por Ayuda Mutua
existents a Uruguay des dels anys seixanta,
organtizades a través de la Federación Uruguaya
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
(FUCVAM), organització integrada per 600
cooperatives i prop de 20.000 habitatges. D’altra
banda, el model dels Andelsbolig a Dinamarca,
conegut com model Andel, principalment
divulgat els darrers anys a Catalunya per la
cooperativa Sostre Cívic. Les cooperatives Andel
signifiquen prop del 30% del parc d’habitatge al
país i el 50% a la ciutat de Copenhage.
En l’actualitat, Habitatges La Borda ha
aconseguit la cessió de sòl públic a 75 anys
per part de l’Ajuntament de Barcelona a La
Bordeta (Sants) per construir una promoció de
28 Habitatges amb Protecció Oficial (HPO). Ha
acordat amb la cooperativa de serveis financers
ètics i solidaris Coop57 el finançament de la
promoció i es disposa a portar a terme les obres
a partir del primer trimestre de 2017. Tant La
Borda com l’Ajuntament i el Coop57 cerquen fer

Assemblea general de La Borda
a l’auditori del Bloc Onze de
Can Batlló

d’aquesta primera experiència un exemple viu i
material de la possibilitat i la bondat del model
d’habitatge cooperatiu i aposten activament per
la seva replicabilitat en el temps i al llarg del
territori.
La Borda, d’acord a un dels seus objectius
inicials, compta amb una comissió encarregada
de treballar en el foment de la replica del
model que treballa en la sistematització
del coneixement adquirit en el procés a la
vegada que porta a terme accions de difusió i
transferència de coneixement a altres persones
i grups interessats.
Per part de Coop57, els debats generats a partir
de la seva participació com a finançadors del
projecte de La Borda han tingut com una de les
principals conclusions, la necessitat de generar
estructures de segon grau, o federatives, on
tots els agents implicats i compromesos amb el
model puguin concertar i conveniar estratègies i
projectes.

Finalment, l’Ajuntament de Barcelona, des
del 2015. i més després del canvi de govern
municipal, sembla també compromès amb el
foment i extensió del model. Així, el 2017 posarà
a disposició de projectes d’habitatge cooperatiu
mitjançant concurs públic, solars de titularitat
municipal qualificats com a HPO (Habitatge
amb Protecció Oficial) a diferents districtes
de la ciutat per a què s’hi puguin engegar nous
projectes. Al seu torn, ha creat la Taula per
l’Habitatge Cooperatiu -dins del Consell de
l’Habitatge Social de Barcelona- com un espai de
participació on s’agrupen totes aquelles entitats
i agents vinculats a les cooperatives d’habitatge,
per impulsar el model d’habitatge cooperatiu
en cessió d’ús. D’altra banda, l’Ajuntament de
Barcelona ha desenvolupat el Pla d’Habitatge
de Barcelona 2016-2026 -projecte coordinat per
les cooperatives Lacol i Celobert-, full de ruta
que pretén recollir les propostes d’actuació en
matèria d’habitatge que seguirà l’Ajuntament
durant els propers 10 anys. En aquestes
propostes l’impuls de les cooperatives en cessió
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d’ús com a nova forma d’accés a l’habitatge té un
paper rellevant.
Els tres agents implicats en el projecte de La
Borda comparteixen tant l’anàlisi de la situació
actual del desplegament del model com els
reptes que se li presenten: legislacions locals,
autonòmiques i estatals que contemplen només
de forma vaga i marginal el model; una manca
sistèmica de suport a aquestes propostes (cànons
per la cessió, IBI, ajuts directes); dificultats
per a justificar una política pública de suport
a aquestes iniciatives a través de la cessió
preferent de sòl; una legislació cooperativa
que assimila projectes com La Borda a les
cooperatives tradicionals d’habitatge (vinculades
a la promoció i venda d’habitatges) i no a les
cooperatives de consumidores i usuàries; l’accés
a un finançament adequat per projectes que són
sense ànim de lucre i iniciativa social i que, a
més a més, s’adrecen a persones que compleixen
els criteris d’accés a un HPO (Habitatge amb
Protecció Oficial).

Pla Estratègic / La Dinamo Fundació

Tot i aquestes dificultats i reptes, els tres agents
–comunitat organitzada, economia social i
administracions– malden per fer d’aquest primer
projecte una experiència pionera i replicable
a curt termini. En aquest context, es detecta
l’activació de múltiples iniciatives. A Barcelona,
fruit del concurs per a l’adjudicació de solars
s’han activat nous grups impulsors a diferents
districtes. També a Girona, Manresa, La Garriga,
Valls i altres barris i pobles de Catalunya, estan
proposant replicar la iniciativa. Alhora, la feina
duta a terme per Coop57 de conscienciació de
la seva base social a nivell estatal pel que fa a
la necessitat i oportunitat de donar suport a
projectes com La Borda ha fet que des de les
seccions de l’Aragó, Euskal Herria, Madrid i
Andalusia s’hagi mostrat interès en desplegar
noves propostes en aquests territoris.Finalment,
aquells municipis catalans que s’han compromès
tant amb l’habitatge social com amb l’Economia
Social i Solidària -un conjunt creixent després
de les eleccions de 2015- i que volen articular
propostes sota la Xarxa de Municipis per l’ESS
a partir de 2016, també troben en la proposta
de La Borda, i en el paper de l’Ajuntament
de Barcelona, una possible font d’inspiració i
referencialitat per desplegar estratègies similars.

fer-ne una valoració integral, de generar també
noves dinàmiques de govern: de la primacia i
defensa dels interessos de la classe dominant i
de la omertà de la classe política, a la defensa
dels interessos de la ciutadania.

2.3/ Un futur per imaginar

En aquest escenari, s’obren possibilitats
d’intervenció adreçades a trencar amb les
dinàmiques hegemòniques i establir-ne
d’altres que concertin i impliquin al territori
i les seves gents, a les economies socials i
a les administracions. Les primeres com
a representants i primers interessats en el
desplegament de mesures que millorin les
seves condicions de vida, però també com a
validadores i cadenes de transmissió de les
accions sobre el territori. La segona, aportant
coneixements, valors, pràctiques i uns objectius
de reapropiació dels mitjans de producció i
reproducció social a través de la pràctica de la
equitat, la (co)responsabilitat, la participació i la
gestió democràtica i transparent. Per últim, les
administracions, com a garants d’universalització
de les mesures, de la seva rèplica en el territori,
com a gestores dels recursos necessaris per
desplegar mesures d’ampli impacte i que operin
en múltiples estrats i com a espai des d’on
modificar i fer complir els marcs normatius
i els procediments de la gestió pública.

Després d’anys d’hegemonia absoluta de les
dinàmiques de mercat, el territori es veu
esquitxat d’iniciatives, projectes o col·lectius
que decideixen desertar d’aquests mecanismes
que situen en el seu centre al capital i els seus
interessos, i posar com a fonament de les seves
activitats les persones i les seves necessitats.
La comunitat organitzada i conscient, i el seu
potencial i la voluntat de transformació de les
seves condicions materials d’existència, ha sabut
entrar en relació de sinergia i apropiar-se de les
estructures i pràctiques de les economies socials
i comunitàries per resoldre les seves necessitats
i intervenir sobre el seu territori. Es trenca
així una separació històrica entre moviments
populars i sobirania econòmica. El nou mapa
polític a molts municipis catalans i estatals albira
la possibilitat, tot i que és molt prematur per

Aquesta concertació público-cooperativocomunitària, desplegada de forma molt madura
en altres territoris del planeta, on ha substituït
el mantra de la concertació público-privada, ha
permès a amplis sectors de la població a obtenir
fites significatives en àmbits centrals alhora que
diversos: salut, ensenyament, cultura, lleure,
treball, consum, finances, o habitatge digne.
En tots aquests casos s’ha demostrat
com a fonamental l’existència d’entitats i
organitzacions pròpies de cada agent, que
vetllin tant per la consolidació del seu propi
àmbit com per treballar activament pel bé
comú per la interacció amb els altres dos:
unes organitzacions i teixits associatius locals
articulats i forts; iniciatives de l’economia
social (cooperatives, fundacions, associacions,

empreses d’inserció, …) sòlides, organitzades,
que vetllin per la intercooperació en sentit
ampli, i capacitades professionalment, i unes
administracions obertes i posades a disposició
de la ciutadania.
Per poder dibuixar i imaginar uns futurs altres
als proposats per la dinàmiques fagocitants del
capital, és imprescindible treballar tant per la
construcció d’iniciatives sòlides en cadascun
dels àmbits com per l’estratègia de concertació.
Això segon, però, i per evitar errors del passat,
ha de passar pel primer de forma necessària.
Generar espais autònoms i autosuficients des
d’on maldar per la construcció i promoció de
models alternatius en àmbits concrets - com
pot ser el d’accés universal a un habitatge digne,
eficient, assequible, sostenible i de propietat
col·lectiva- esdevé una oportunitat i una
estratègia per generar una posició pròpia des
de la que interpel·lar a altres agents a treballar
plegats en la construcció d’aquest futur.
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3/ Objectius i valors
La Dinamo Fundació neix amb l’objectiu
de contribuir a la consolidació del model
d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús
en el marc territorial català així com en els
territoris veïns. Un model no especulatiu d’accés
a l’habitatge, sostenible i inclusiu, basat en
l’organització cooperativa, la propietat col·lectiva
i el valor d’ús de l’habitatge.
A la vegada, l’impuls de l’habitatge cooperatiu
s’entén com una eina per a la transformació
social i la defensa del dret a l’habitatge, un dret
fonamental sistemàticament vulnerat en el marc
del model capitalista actual.
Existeixen una sèrie d’objectius secundaris
associats a l’objectiu principal que guien l’acció
de La Dinamo:
Impulsar l’aparició de cooperatives,
cooperativistes i nous projectes d’habitatge
cooperatiu, que posin en pràctica el model,
contribuint així a la seva extensió i consolidació.
Treballar per que l’habitatge cooperatiu
esdevingui un model inclusiu i assequible
per a un ampli ventall de la població,
especialment per aquella amb majors
dificultats per accedir a l’habitatge.
Impulsar la generació d’estructures que
potenciïn el model, fomentant l’articulació
i organització de les cooperatives i la resta
d’agents del sector per a l’impuls del model
i la satisfacció de necessitats comunes, i
treballant per a dotar l’habitatge cooperatiu
d’un marc legal propi i de mesures i
polítiques de foment.
Impulsar l’habitatge cooperatiu en el marc de
l’economia social i solidària, contribuint a la
construcció del mercat social i articulant la
xarxa d’agents necessària per a resoldre les
necessitats vinculades a l’habitatge cooperatiu.

4/ Característiques del model
D’altra banda, La Dinamo concep la seva acció
a partir d’uns criteris i valors, recollits en
el seu codi ètic, entre els quals destaquem: la
intercooperació, l’apoderament, la solidaritat, la
justícia social, la sostenibilitat, i la transparència.
intercooperació: fomentant la col·laboració
entre els agents de l’habitatge cooperatiu
i l’economia social, perseguint el benefici
comú i treballant per una economia que posa
en el centre de la seva activitat la cura de les
persones i el medi ambient.

Els elements principals que caracteritzen el
model d’habitatge cooperatiu són: l’organtizació
cooperativa -persones organitzades a través
d’una cooperativa- com a fórmula per organitzar
tant el procés de promoció com la convivència
i gestió posterior de l’edifici, i la cessió d’ús,
com a règim de tinença per a disposar d’un
dels habitatges. Són aquests elements troncals
els que permeten bastir una opció alternativa
i no especulativa d’accés a l’habitatge, que en

preserva el valor d’ús en front el seu valor de
canvi i permet mantenir l’habitatge sempre
al mateix preu assequible per a totes les
persones que en facin ús al llarg de la seva
vida útil. A més a més d’aquests dos elements,
descrivim a continuació altres aspectes que
caracteritzen l’habitatge cooperatiu diferenciant
entre: característiques generals del model i
característiques específiques que impulsa
La Dinamo.

Resum de les característiques del model d'habitatge cooperatiu en cessió d’ús

apoderament: posant a disposició de
persones, grups i entitats, els mitjans,
metodologies, eines i coneixements vinculats
a l’habitatge cooperatiu, que afavoreixin
l’autonomia, capacitació i enfortiment dels
diferents agents en aquest camp.
solidaritat: vetllant pel suport mutu i
entenent que l’acció de La Dinamo es
concep com a part d’una acció col·lectiva,
unida i embridada a la de diferents agents
que treballen en l’impuls de l’habitatge
cooperatiu.
justícia social: treballant perquè l’habitatge
cooperatiu esdevingui un model a l’abast del
conjunt de la població, amb independència de
la seva condició, posant especial atenció en
els col·lectius amb majors dificultats.
sostenibilitat: garantint el manteniment de
l’equilibri social, econòmic, i mediambiental
en els diferents processos i activitats
vinculats a l’habitatge cooperatiu.
transparència: facilitant l’accés a la
informació i el coneixement sobre el
funcionament i l’activitat de la fundació per
part de la ciutadania.

Característiques generals del model

Característiques específiques que impulsa La Dinamo

/ Organització cooperativa
/ Propietat col·lectiva i dret d’ús
/ Model de vida comunitari i sostenibilitat
/ Assequibilitat, estabilitat i flexibilitat

/ Cooperativa mixta d’usuàries i d’habitatge
/ Iniciativa comunitària, apoderament i autopromoció
/ Especificitats sobre la propietat col·lectiva, el dret d’ús i les quotes
/ Impuls de l’economia social i solidària i creació de mercat social
/ Model de finançament ètic i centrat en la persona
/ Potenciació del model i intercooperació

4.1/ Característiques generals del model

Organització cooperativa sense ànim de lucre
La fórmula cooperativa sense ànim de
lucre i d’iniciativa social ofereix un model
d’organització democràtic, horitzontal,
transparent i participatiu que posa a les persones
i les seves necessitats -i no el capital- en el
centre de l’activitat. L’objectiu principal de la
cooperativa és proveir d’habitatge digne a les
seves sòcies a un preu assequible.
L’organització cooperativa supleix la figura
del promotor i comercialitzador present en la
majoria de promocions immobiliàries i d’aquesta
manera permet:
reduir costos de promoció en eliminar
els marges comercials de les empreses
intermediàries en les promocions tradicionals

dissenyar i adequar l’edifici i els habitatges
d’acord als interessos i voluntat de les
persones usuàries finals, podent incorporar,
a voluntat de l’organització, una major dotació
d’espais comuns o elements que permetin un
major estalvi energètic i confort en l’edifici
reduir costos a través d’un major control
del projecte, del disseny i del procés de
construcció de l’edifici
Amb tot, el procés d’autopromoció a través de
l’organització cooperativa permet a les sòcies
disposar d’un habitatge digne i un edifici que
possibiliti el model de convivència que decideixi
l’organització a un preu assequible.
La cooperativa i els seus òrgans, a través de la
participació del conjunt de les seves persones
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sòcies, són les encarregades de governar el
procés i decidir sobre el projecte. Tot i així,
especialment en el procés de promoció, caldrà
que la cooperativa es doti de professionals que
puguin assessorar i apoderar a les sòcies per a
la presa de decisions, així com desenvolupar
les diverses tasques tècniques necessàries. En
aquest marc, l’organització pot ajustar el grau
d’implicació que suposa el seguiment i control
del procés (existència o no de comissions de
treball, periodicitat de trobades, etc.) així
com decidir quines tasques es deleguen als
professionals contractats o quines es volen
assumir internament a través de treball
voluntari.
Propietat col·lectiva i cessió d’ús
L’element diferencial i més important d’aquest
model –i que es diferencia de les cooperatives
d’habitatge de promoció i venda tradicionals
a l’estat espanyol els darrers 30 anys–, és el
manteniment de la propietat col·lectiva, sense
divisió horitzontal, i l’accés a un habitatge a
través d’un dret d’ús sobre un dels habitatges.
Això implica que la titularitat de l’edifici i els
seus habitatges és de la cooperativa, mentre
que els seus socis i sòcies, després de fer una
aportació inicial de capital i pagant una quota
d’ús mensual assequible, poden ser usuàries
indefinides d’un habitatge i dels espais comuns.
En cas que la sòcia habitant decideixi abandonar
la cooperativa o canviar d’habitatge, renuncia al
dret d’ús, recuperant l’import de l’entrada inicial
i la cooperativa torna a assignar l’habitatge
a una altra sòcia expectant amb les mateixes
condicions d’assequibilitat inicials, ja que no es
retornen les quotes d’ús. El dret d’ús, per tant,
sempre serà atorgat per la cooperativa, i només
es podrà transmetre entre persones convivents o
als seus descendents, sempre que siguin sòcies.
Es tracta per tant d’un model no especulatiu, ja
que l’habitatge sempre es posa a disposició de les
sòcies al mateix preu assequible inicial i no hi ha
possibilitat de generar plusvàlues sobre un bé de
primera necessitat.

4.2/ Característiques específiques
que impulsa La Dinamo

Model de vida comunitari i sostenibilitat
Gràcies a l’organització cooperativa i al procés
d’autopromoció, les futures usuàries poden
decidir col·lectivament sobre el model de
convivència en el futur edifici. Es pot apostar
doncs, per una major col·laboració i convivència
entre veïns i veïnes, incorporant una major
dotació d’espais comuns -respecte els edificis
habituals- que permetin optimitzar certs
serveis o espais que normalment incorporem en
l’habitatge com per exemple: bugaderia, taller
d’eines, espai per cures, sala polivalent, menjador
amb major capacitat, o pis per convidats.
L’aposta per la vida en comunitat així com el fet
de proveir-se d’habitatge de manera col·lectiva i
organitzada, està associat al terme “cohabitatge”.
Tot i així, aquest concepte recull només una part
de les característiques del model d’habitatge
cooperatiu que s’està descrivint.
A la vegada, el procés d’autopromoció així com
la gestió col·lectiva de l’edifici permet incorporar
en el projecte sistemes actius i passius d’estalvi
energètic que no s’incorporen habitualment a la
promoció tradicional –en part ja que requereixen
de la gestió i responsabilització col·lectiva–.
Aquest fet permet millorar el confort ambiental
a la vegada que apostar per un edifici més
sostenible que redueixi l’impacte ambiental
–en la seva edificació, ús i reutilització– a la
vegada que redueixi la despesa en consum de les
usuàries fent més inclusiu i assequible el model.

Assequibilitat, estabilitat i flexibilitat
El model de cooperatives d’habitatge de cessió
d’ús és una forma d’accés a l’habitatge que,
presenta tres qualitats destacades:
Assequibilitat. L’ajust dels costos de
producció fruit del procés d’autopromoció
permet reduir el preu final de l’habitatge.
A la vegada la manera de disposar d’un
habitatge, en règim de cessió d’ús, mitjançant
l’aportació d’una entrada inicial i una quota
d’ús mensual, així com el finançament per a
la promoció de l’edifici, permet que sigui una
opció assequible per a moltes llars.
Estabilitat. El dret d’ús indefinit sobre
l’habitatge fa que sigui un model que ofereix
estabilitat a les persones usuàries, que poden
disposar de l’habitatge al llarg de tota la seva
vida, adequant-se’l i modificant-lo d’acord a
les seves necessitats, i podent-lo transmetre
entre persones convivents descendents,
sempre que siguin sòcies de la cooperativa.
Flexibilitat. A la vegada, la mateixa fórmula
del dret d’ús aporta flexibilitat, permetent
a les usuàries deixar l’habitatge només
renunciant a aquest i recuperant l’entrada
inicial. Un capital que, per exemple, es pot
destinar a una nova entrada per disposar
d’una altre habitatge en un altre lloc.

Cooperativa mixta de persones consumidores
i usuàries i d’habitatge en règim de cessió d’ús
Des de La Dinamo entenem que la fórmula
de cooperativa d’usuàries s’alinea i reforça
la concepció de l’habitatge d’acord al seu
valor d’ús, en considerar a les persones sòcies
com a usuàries d’un habitatge propietat de la
cooperativa. Avança així en la concepció de
l’edifici d’habitatges com a dotació col·lectiva, a
la vegada que la consideració de consumidores
i usuàries pot permetre articular l’accés a altres
productes o serveis associats a part de la vida
que discorre vinculada a l’habitatge. Així doncs,
creiem important impulsar aquesta fórmula en
el si dels projectes d’habitatge cooperatiu, que
es pot combinar amb la fórmula de cooperativa
d’habitatge en règim de cessió d’ús.
Iniciativa comunitària, apoderament
i autopromoció
Des de La Dinamo es vol impulsar l’apoderament
i implicació de les sòcies de la cooperativa en el
procés de promoció. El seu grau d’implicació així
com el model de funcionament de l’organització
poden variar en funció de la voluntat de les
sòcies. No es contemplen però models de
promoció tipus “claus en mà” en que la sòcia
cooperativista manté un paper d’observadora
en el procés de promoció, prenent només
decisions puntuals i de caràcter particular,
com per exemple la distribució d’alguna part
de l’habitatge. Es considera que la implicació
de les sòcies, futures usuàries, en el procés de
promoció potencia aspectes fonamentals com:
a/ Coneixement i cohesió del grup a través del
treball i presa de decisions col·lectives
b/ Apoderament, participació i
corresponsabilització de les sòcies en relació a
l’estructura i funcionament de la cooperativa, el
model de cessió d’ús que s’implementa, així com
les decisions relatives al disseny, definició del
model de convivència de l’edifici futur.
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5/ Línies d’actuació de La Dinamo

c/ Entenem que l’apoderament i
corresponsabilització per part de les sòcies
respecte el model de cooperativa d’habitatge de
cessió d’ús que s’està impulsant és un dels factors
clau que faciliten la preservació del model al
llarg dels anys.
Especificitats sobre la propietat col·lectiva,
el dret d’ús i les quotes
Tot i que el marc jurídic vigent permet diferents
fórmules relatives al tipus de propietat de
l’edifici i els habitatges, la transmissió del dret
d’ús i la concepció de les quotes, des de La
Dinamo apostem per les fórmules següents:
a/ propietat col·lectiva i indivisa dels edificis
promoguts o rehabilitats, en front de fórmules
de divisió horitzontal de les finques i/o de
copropietat. El manteniment de la propietat
vertical (propietat única) és un element clau en
la concepció de l’edifici com a dotació col·lectiva,
a la vegada que facilita, entre d’altres, l’accés
als serveis de subministrament de manera
col·lectiva i unitària.
b/ considerem fonamental que la transmissió
del dret d’ús s’estableixi sempre entre sòcia
usuària i cooperativa, sent aquesta l’encarregada
d’oferir el dret d’ús a la futura usuària, inscrita a
la llista de sòcies expectants publicada d’acord
a un principi de transparència. La possibilitat
de transferir el dret d’ús entre particulars, al
marge de la cooperativa, ha estat en el cas del
model Andel a Dinamarca font de pràctiques
especulatives, on per tal de poder accedir a
l’habitatge calia fer pagaments de diner “de sota
mà” extres al valor de la participació establert.
c/ el fet que les quotes d’ús no siguin retornables,
permet garantir l’assequibilitat del model, al no
incrementar el valor de les entrades inicials -ja
que no es suma l’import aportat en concepte de
quota al valor de la primera entrada inicial-. A
la vegada, contribueix a alleugerir l’estructura
econòmica i l’assequibilitat del projecte, al no
haver de preveure el retorn de capital per valors
molt més elevats al de les primeres entrades inicials.

5.1/ Mapa d’agents de l’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús

La Dinamo ha de definir aquelles actuacions
dirigides a assolir l’objecte principal de la
fundació: promoure la consolidació del model
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús al territori.

Taller d’arquitectura i model
de convivència de La Borda

Impuls de l’economia social i solidària
i creació de mercat social
El procés de promoció i ús de l’habitatge genera
activitat econòmica en la contractació de serveis,
proveïdors o personal per a les múltiples tasques
associades, així com en l’accés al finançament.
És per tant, una oportunitat per impulsar
l’economia social i solidaria i el mercat social
vinculat al dret a l’habitatge i especialment a
l’habitatge cooperatiu, implicant els diferents
agents del sector així com generant-ne de nous.
Model de finançament ètic i centrat en les
persones
El model de finançament, així com les garanties
que se’n deriven determina el model de cessió
d’ús. El finançament ètic i centrat en les persones
és un element clau per desenvolupar un model
assequible i sostenible econòmicament.
Potenciació del model i intercooperació
La intercooperació i suport mutu entre les
experiències és una de les claus per impulsar
la rèplica i consolidació del model. En
aquest sentit, des de La Dinamo apostem
per la generació d’una xarxa de cooperatives
autònomes que puguin assumir el repte
d’articular-se i treballar per, a part de resoldre
l’accés a l’habitatge a les seves sòcies, consolidar
el model per tal que pugui ser una alternativa
generalitzable al conjunt de la societat.

Per fer-ho cal definir prèviament quin és
l’àmbit d’actuació de la fundació en el sector
de l’habitatge cooperatiu. En aquest sentit
s’interpreta que, prefigurant la seva evolució i
creixement, aquest integra els agents següents:

Mapa d’agents de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Agents de suport a la
creació de nous projectes

Agents centrals

Agents que
potencien el model

marc legal
Agents de suport
en la creació de
cooperatives i nous
projectes d’habitatge
cooperatiu:
/agents financers
/agents amb sòl o
edificacions
/proveïdors en fase de
promoció
/proveïdors en fase
d’ús de l’habitatge

cooperativa
de segon
grau o super
estructura

cooperativa

promoció

Organitzacions,
institucions, persones
que impulsen i
consoliden el model
mitjançant:
La divulgació, la
formació, la recerca,
promovent la
intercooperació.
Polítiques públiques i
programes d’impuls al
model o marcs legals
específics.
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Agents centrals del model:
Els agents centrals del sector i del model són
les cooperatives d’habitatge de cessió d’ús,
amb les seves respectives promocions –una
o més– i les corresponents unitats efectives
de convivència (UEC) –grup de persones
que viuen en un mateix habitatge– que les
constitueixen. També, en el centre del mapa,
es podran crear cooperatives o estructures
de segon grau, integrades per les diferents
cooperatives d’habitatge, que els permeti
articular-se, intercooperar i treballar per
objectius comuns. Finalment, la legalitat
vigent condicionarà el marc d’acció dels
projectes d’habitatge cooperatiu.
A principis de 2017, en l’àmbit català, el
nombre de cooperatives d’habitatge en cessió
d’ús és molt escàs. A banda del projecte de
Cal Cases, una cooperativa en cessió d’ús en
un entorn rural, destaquem principalment
dos projectes. D’una banda la cooperativa
Sostre Cívic, concebuda com a cooperativa
dins la qual sorgeixen diferents promocions
(que anomenen fases). Actualment té una fase
en desenvolupament al carrer Princesa, al
barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera
de Barcelona (5 habitatges). D’altra banda, la
cooperativa La Borda, concebuda, a priori,
per al desenvolupament d’una promoció,
actualment en desenvolupament al carrer
Constitució, al barri de La Bordeta, Barcelona
(28 habitatges). Lògicament, no existeix
encara una estructura de segon grau que
articuli les cooperatives d’habitatge de cessió
d’ús a Catalunya.
Agents de suport a la creació de nous
projectes:
En segon pla trobem aquells agents que
ofereixen suport directe al desenvolupament
de noves cooperatives i noves promocions.
Entre aquests destaquem: (a) els agents
financers (banca, cooperatives de crèdit o
altres entitats i administracions que puguin
donar suport econòmic els projectes);
(b) agents que puguin contribuir al
desenvolupament de noves promocions
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mitjançant l’aportació de sòl o edificacions
en condicions favorables per les cooperatives
(particulars, entitats privades o públiques
amb patrimoni); (c) els diferents proveïdors
de serveis o de materials vinculats al procés
de promoció (equips tècnics -en el camp
de l’arquitectura, jurídic o econòmic-,
constructores, industrials o fabricants
d’elements constructius); (d) proveïdors
en la fase d’utilització de l’edifici (suport
a l’administració i gestió de l’edifici i
la comunitat, serveis d’energia o altres
subministraments i recursos comunitaris, etc.).
Si bé, actualment no podem parlar d’un
sector ampli, dedicat a l’habitatge cooperatiu,
es detecten alguns agents a destacar:
les cooperatives Lacol i La Ciutat Invisible
o l’equip “Perviure” –format per les
cooperatives Celobert, Coop de Mà i Fil a
l’Agulla–, com a equips tècnics de suport
a cooperatives en el procés de promoció;
la cooperativa de serveis financers ètics i
solidaris Coop57 com agent central a nivell
financer present en els dos projectes en
desenvolupament a la ciutat de Barcelona (de
les cooperatives La Borda i Sostre Cívic); i
l’Ajuntament de Barcelona com a facilitador
de sòl públic per al desenvolupament
d’habitatge cooperatiu –ha facilitat sòl en
dret de superfície a les cooperatives Sostre
Cívic i La Borda– i ha obert a concurs
l’adjudicació de 7 solars per nous projectes
d’habitatge cooperatiu.
Agents que potencien el model:
En segon pla també trobem aquelles
organitzacions -institucions públiques
o privades- i persones individuals que,
per diferents vies, impulsen i afavoreixen
la consolidació del model: impulsant la
divulgació, la formació i la recerca en l’àmbit
de l’habitatge cooperatiu; fomentant la
intercooperació entre agents; impulsant el
desenvolupament de polítiques públiques o
programes de suport, o el desenvolupament
d’un marc legal específic que potenciï i
impulsi el model.

Gràcies a l’organització
cooperativa i al procés
d’autopromoció, les futures
usuàries poden decidir
col·lectivament sobre el model
de convivència en el futur edifici

Els darrers anys, Sostre Cívic, primer com
a associació i posteriorment també com a
cooperativa, ha esdevingut l’agent principal
en la difusió del model d’habitatge cooperatiu
(anomenat per aquesta entitat Model de
Cessió d’Ús) a partir de la divulgació d’un
dels models de referència a nivell europeu, el
model Andel de Dinamarca.
Recentment, institucions com l’Ajuntament
de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya o altres municipis
del territori, han mostrat el seu interès pel
model. També, el 2016 s’ha portat a terme
el projecte Col·laboraviu –a través de les
subvencions a associacions de l’Ajuntament
de Barcelona– dedicat a la divulgació i impuls
de la masoveria urbana i les cooperatives
d’habitatge en cessió d’ús a Barcelona.
5.2/ Àmbit d’actuació de La Dinamo

Davant aquest escenari La Dinamo es
proposa actuar: (a) com a agent de suport a
la creació de cooperatives i nous projectes
d’habitatge cooperatiu (b) en l’àmbit de les
organitzacions que impulsen i consoliden el
model mitjançant la divulgació, la formació,
la recerca i promovent la intercooperació,
polítiques públiques i programes d’impuls al
model o marcs legals específics.
a/ Fomentant la creació de nous projectes
d’habitatge cooperatiu alineats amb el
model de La Dinamo. Col·laborant amb

entitats financeres a la vegada que finançant
directament els projectes i oferint suport
tècnic en el procés de constitució de la
cooperativa i el procés de promoció. Des
de La Dinamo es considera que l’activitat
de suport a nous projectes és estratègica
i prioritària en tant que la generació d’un
entorn actiu i territorialment extens de
projectes d’habitatge cooperatiu, avui inexistent,
és la base imprescindible per assolir l’objectiu
de la fundació: la consolidació del model a llarg
termini.
b/ Fomentant la divulgació, formació i
recerca en el camp de l’habitatge cooperatiu,
ja sigui desenvolupant accions de manera
directa, o recolzant iniciatives en aquest
sentit. Impulsant la intercooperació entre
agents del sector, promovent i col·laborant
en l’elaboració de polítiques públiques i
programes d’impuls a l’habitatge cooperatiu,
i promovent la creació d’un marc legal
específic que potenciï i impulsi el model.
A més a més La Dinamo es focalitzarà de
manera específica en impulsar l’accés a
l’habitatge cooperatiu per part d’aquella
població amb dificultats per accedir a
l’habitatge, treballant perquè aquest model
sigui més inclusiu i esdevingui una opció
assequible per a un ventall més ampli de la
població.
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definició del model de convivència, o el codisseny de l’edifici i els habitatges.

5.3/ Línies d’actuació de La Dinamo

D’acord a l’àmbit d’actuació de la fundació
descrit en el punt anterior, es defineixen tres
línies d’actuació principals: A. Rèplica del model;
B. Extensió del model, C. Potenciació del model,
amb les corresponent sublínies d’actuació,
descrites a la taula següent:

Línies d’actuació de La Dinamo
Línies d’actuació

Sublínies

A/ Rèplica del model

A1/ Suport al desenvolupament de projectes d’habitatge cooperatiu
A2/ Suport a institucions en el desenvolupament de polítiques d’impuls
a projectes d’habitatge cooperatiu
A3/ Gestió de patrimoni per a destinar a habitatge cooperatiu

B/ Extensió del model

B1/ Difusió i formació
B2/ Recerca

C/ Potenciació del model

C1/ Intercooperació
C2/ Impuls de polítiques de promoció i foment
C3/ Impuls d’estructures del model

A/ Rèplica del model
Aquesta línia d’actuació integra totes
aquelles actuacions dirigides a promoure de
manera directe el desenvolupament de nous
projectes d’habitatge cooperatiu. S’estructura
en tres sublínies d’actuació: A1. Suport al
desenvolupament de projectes d’habitatge
cooperatiu; A2. Suport a institucions en el
desenvolupament de polítiques d’impuls a
projectes d’habitatge cooperatiu; A3. Gestió de
patrimoni per a destinar a habitatge cooperatiu.
A1/ Suport al desenvolupament de projectes
d’habitatge cooperatiu
La Dinamo ofereix suport tècnic i econòmic
a organitzacions pel desenvolupament de
projectes d’habitatge cooperatiu. Es tracta de la
sublínia d’actuació més directa per a la rèplica
del model, donant suport a la creació de noves
cooperatives i el desenvolupament de noves
promocions, ampliant així la base fonamental

del model: les cooperatives i cooperativistes
usuàries d’habitatge en cessió d’ús.
Dins aquesta sublínia distingim, per tractarse d’actuacions amb una operativa clarament
diferent, el suport tècnic i organitzatiu i el suport
econòmic a projectes.
Suport tècnic i organitzatiu a projectes
El desenvolupament de projectes d’habitatge
cooperatiu és un procés complex que
requereix de coneixements tècnics en
diferents àmbits. El procés pot incloure: la
constitució de la cooperativa; la resolució
de les diferents tasques associades a un
procés de promoció tradicional –accés a
finançament, accés al sòl o una edificació,
elaboració del projecte arquitectònic i
construcció–; així com dur a terme processos
menys convencionals associats a l’habitatge
cooperatiu, com el treball col·lectiu, la

Per tal d’afavorir l’aparició de noves
experiències, La Dinamo ofereix suport
tècnic i organitzatiu a col·lectius o
cooperatives en el desenvolupament de
projectes d’habitatge cooperatiu, donant
suport a la resolució de les qüestions
organitzatives, jurídiques, econòmiques i
arquitectòniques associades al procés de
promoció, i fomentant l’apoderament i
participació per part de les sòcies i futures
usuàries.
Suport econòmic a projectes
L’accés a finançament és un dels factors clau
que condicionen la possibilitat de rèplica del
model. La Dinamo, a banda de col·laborar
amb entitats financeres per a facilitar l’accés
a finançament de projectes, ofereix diferents
productes financers i subvencions per a la
promoció de l’habitatge cooperatiu.
Així doncs, si bé La Dinamo, no actua com el
principal agent financer, pot facilitar l’accés
a finançament a la vegada que contribuir
a la capitalització de les cooperatives
i la disposició dels fons necessaris pel
desenvolupament de la promoció. A tal
efecte, La Dinamo podrà establir diferents
productes financers per a les cooperatives
en la fase de promoció com d’ús de l’edifici.
El suport econòmic de la fundació, estarà
sempre subjecte a l’alineament del projecte
amb el model d’habitatge cooperatiu que es
vol impulsar des de La Dinamo.
A2/ Suport a institucions en el desenvolupament
de polítiques d’impuls a projectes d’habitatge
cooperatiu
El paper de les institucions públiques –i
privades– pot ser clau per al desenvolupament
de noves experiències d’habitatge cooperatiu.
Aquestes poden contribuir: posant a disposició
sòl o patrimoni pel desenvolupament de
projectes; oferint suport econòmic (p.e. a través
de la fiscalitat, subvencions, o garanties); o

contribuint a l’organització de grups i al seu
apoderament, entre d’altres.
Per això, La Dinamo acompanyarà a institucions
en el disseny i desplegament de polítiques o
programes que impulsin la creació de nous
projectes d’habitatge cooperatiu en el territori.
A3/ Gestió de patrimoni per a destinar a
habitatge cooperatiu
La possibilitat d’accedir a sòl per construir o a
edificacions per rehabilitar, on desenvolupar el
projecte cooperatiu, és un dels elements clau que
condicionen la replicabilitat del model. A la vegada,
la mobilització de patrimoni privat cap a l’habitatge
cooperatiu contribueix a augmentar el pes de
l’habitatge no especulatiu i reforça el mercat social
de l’habitatge en front el lliure mercat.
Per això, La Dinamo treballarà activament en
la mobilització de patrimoni cap a habitatge
cooperatiu, podent actuar com a intermediari
entre titulars i cooperatives o com a receptor
de patrimoni al qual es vol donar un ús social, o
adquirint immobles.
B/ Extensió del model
Per a la consolidació del model és clau articular
els mecanismes que en facilitin la seva extensió
entre la ciutadania i institucions. És fonamental
per tant, que aquest sigui conegut per la població
i que es disposi de les eines per a poder-lo
impulsar o difondre’l. A la vegada és important,
aprofundir i ampliar el coneixement sobre
l’habitatge cooperatiu a través del seu estudi des
de diferents àmbits.
Per aquesta raó, La Dinamo promourà l’extensió
del model a través de les sublínies d’actuació B1.
Difusió i formació i B2. Recerca.
B1/ Difusió i formació
Per tal de contribuir al coneixement i
apoderament del model per part de ciutadania
i institucions, La Dinamo recolzarà o portarà
a terme accions divulgatives i formatives en
el territori. Per exemple, xerrades, seminaris
o jornades, elaboració i difusió de materials
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B2/ Recerca
L’estudi de l’habitatge cooperatiu és possible
des de múltiples aproximacions i disciplines:
política, social, arquitectònica, econòmica,
jurídica, entre moltes altres. La possibilitat
d’aprofundir i ampliar el coneixement al voltant
de l’habitatge cooperatiu, en les seves múltiples
dimensions, és un mecanisme que contribueix a
enriquir, estendre i consolidar el model.
Així doncs, La Dinamo, promourà
l’aprofundiment i ampliació del coneixement
al voltant de l’habitatge cooperatiu impulsant
estudis i projectes de recerca, directament,
o en col·laboració amb altres agents -ja sigui
universitats, centres de recerca, o altres-.
C/ Potenciació del model
La línia d’actuació C. Potenciació del model
integra aquelles actuacions dirigides a promoure
xarxes, estructures i polítiques que potenciïn el
model d’habitatge cooperatiu al territori.
Es treballarà per la construcció de sinèrgies i
instruments “de i per” el sector de l’habitatge
cooperatiu que en facilitin la seva articulació i
el potenciïn. Fomentant l’habitatge cooperatiu
en el marc de l’economia social i solidària i
treballant per un model inclusiu i sostenible.
La línia es desenvoluparà a partir de tres
sublínies d’actuació: C1. Intercooperació; C2.
Impuls d’estructures del model; i C3. Impuls de
polítiques de promoció i foment.
C1/ Intercooperació
L’establiment de sinèrgies i relacions de
cooperació entre els diferents agents del sector
de l’habitatge cooperatiu és fonamental per a la
potenciació del model. Aquesta intercooperació
es pot produir en múltiples direccions:
per exemple, entre proveïdors de serveis i
cooperatives, entre proveïdors mateixos,

o entre cooperatives.
La Dinamo treballarà activament en
l’establiment de xarxes i dinàmiques de
cooperació entre aquells agents que, des de
diferents espais, impulsin l’habitatge cooperatiu
en el territori en el marc de l’economia social
i solidària.
La Dinamo, promourà la construcció
d’estructures pròpies de l’habitatge cooperatiu
que potenciïn el model i reforcin el seu paper
com a alternativa no especulativa d’accés a
l’habitatge en el marc de l’economia social
i solidària.
C2/ Impuls de polítiques de promoció
i foment
Les administracions i institucions públiques
i privades, poden desenvolupar polítiques o
programes que potenciïn el desenvolupament
de l’habitatge cooperatiu en un territori. Ja
sigui, per exemple, mitjançant l’aportació de sòl
o edificacions a través de convenis o concurs,
oferint línies d’ajut econòmic i subvencions,
o amb programes de divulgació del model i
promoció de noves iniciatives.
La Dinamo promourà el desenvolupament de
polítiques específiques en favor de l’habitatge
cooperatiu, mitjançant l’elaboració de propostes
i participant en els debats que es produeixin en
aquest camp.
C3/ Impuls d’estructures del model
Existeixen elements que podríem denominar
sistèmics o estructurals que poden jugar
un paper determinant en l’evolució i
desenvolupament del model. Entre aquests
podem destacar, el marc legal que defineix i
regula l’habitatge cooperatiu en un territori, o
l’existència d’estructures federatives o de segon
grau que aglutina i representa les cooperatives
així com els seus interessos.
També es preveu treballar coordinadament amb
la resta d’agents del sector per a la definició de
fons de finançament.

5.4/ Programa d’impuls a l’Habitatge
Cooperatiu Popular en cessió d’ús

En el context actual, amb un sector de l’habitatge
cooperatiu encara emergent i amb escasses
polítiques públiques a favor del model, es preveu
que determinades capes de la població tinguin
dificultats per satisfer unes aportacions inicials
de capital substancials o, fins i tot, per fer front a
les quotes d’ús.
La Dinamo ha de treballar activament, i a través
del conjunt de mitjans dels que disposi, per
replicar el model d’habitatge cooperatiu en
cessió d’ús arreu, posant-lo a l’abast del conjunt
de les rendes familiars i situacions personals
o convivencials, atès que una de les finalitats
últimes del model és el de desmercantilitzar
l’habitatge, transformant-lo en un bé d’ús, i no de
canvi, el més assequible possible.
En paral·lel a l’evolució del model i el seu
enfortiment, així com el del conjunt de
l’Economia Social i Solidària i al desplegament
i consolidació de polítiques públiques per part
de l’administració que el facin més inclusiu,
La Dinamo ha de prioritzar i treballar per fer
assequible el model d’habitatge cooperatiu

en cessió d’ús a aquelles persones o unitats
de convivència que trobin majors dificultats
per accedir a un habitatge digne, per tal de fer
extensiu i replicar el model de forma el més
universal possible.
Així doncs, La Dinamo pretén desenvolupar
un Programa específic d’impuls a l’Habitatge
Cooperatiu Propular, que té per objectiu afavorir
l’accés a l’habitatge cooperatiu a població en
franges de renda més reduïda que no superi un
llindar d’ingressos determinat.
Els habitatges que formen part d’aquest
programa estaran per sota el preu de mercat, i
les seves sòcies usuàries hauran de complir unes
determinades condicions de renda i patrimoni.
El programa es desenvoluparà a través de les
diferents línies d’actuació i actuacions previstes
per La Dinamo.
A part, La Dinamo podrà desenvolupar altres
programes per contribuir a donar resposta a
les necessitats específiques de col·lectius o
problemàtiques concretes.

Diagrama de la relació entre les línies d’actuació i els programes

Programes

Línies d’actuació

divulgatius (amb diferents formats i canals),
tallers, cursos o programes de formació
específics a organitzacions públiques o privades.
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Rèplica del model

Extensió del model

Potenciació del model

Impuls a l’Habitatge
Cooperatiu Popular
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6/ Forma jurídica
Les fundacions són organitzacions sense ànim de
lucre que, per voluntat dels seus creadors, tenen
afectat de manera duradora el seu patrimoni per
a la realització de fins d’interès general.
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7/ Estructura interna de la fundació
Consell assessor

PATRONAT

Estructura política

Així doncs, La Dinamo es concep com a
fundació, forma adequada a les característiques
del projecte que es vol impulsar, al comptar amb
quatre aspectes fonamentals:

Comitè executiu

Es desenvolupa una activitat d’interès
general, que suposa una millora pel conjunt
de la comunitat
Es fa sense ànim de lucre
Es disposa d’un fons econòmic que es vol
posar a disposició del projecte per satisfer,
desinteressadament, una necessitat d’interès
general

Equip tècnic

Proveïdors pel
desenvolupament
de projectes

Estructura tècnica

Espai social
Estructura social

Es vol fer de manera duradora, no aïllada
Es compta amb les persones i recursos per
impulsar el projecte en un inici, i es vol
comptar amb d’altres persones i recursos que
n’assegurin la continuïtat en el temps
i ampliïn la seva capacitat d’incidència
La Dinamo Fundació està inscrita en el Registre
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
amb el número 2.991 per resolució del 19
d’octubre de 2016.

7.1/ Estructura Política

Article 21. Règim de convocatòria

L’estructura política de la fundació està formada
per el Patronat, que és el màxim òrgan de
govert, i per el consell assessor.

Article 22. Càrrecs
Article 23. La presidència

Patronat
D’acord a l’article 16 dels estatuts de La Dinamo,
el Patronat és l’òrgan de govern i d’administració
de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix
totes les facultats i funcions necessàries per a la
consecució dels fins fundacionals. Als estatuts,
a més a més, es regulen els següents temes
vinculats al Patronat:
Article 17. Composició del Patronat i requisits
per ser-ne membre

Article 24. La Secretaria
Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords
Article 26. Majoria qualificada
Article 27. De les actes
Article 28. Conflicte d’interessos
Article 29. Cessament

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec
Article 19. Gratuïtat
Article 20. Facultats i delegació de funcions

Es defineixen a continuació, característiques
del Patronat relatives a la seva composició
i funcionament, complementàries al que
dictaminen els articles esmentats.
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Sobre el funcionament del Patronat
Les persones que conformen el Patronat
es responsabilitzen personalment del bon
desenvolupament del diferents àmbits de treball,
extern i intern, que conformen l’activitat de la
fundació. Entre aquests s’inclouen:

Es proposa que se sumin persones vinculades al
món de l’Economia Social i Solidària així com a
l’àmbit de la lluita pel Dret de l’Habitatge.
Presa de decisions
Es prioritzarà que la presa de decisions en el
Patronat sigui per consens. En cas de dificultat
d’arribar a consens, els estatuts recullen que
les decisions es puguin prendre per votació, en
que cada persona patrona té un vot i els acords
s’adopten per majoria de vots de les persones
assistents, presents i representades, a la reunió.
En cas d’empat decideix el vot de qualitat de la
presidència i patrona nata, la qual, a més a més,
tindrà un vot qualificat durant els cinc primers
anys de vida de la fundació. Transcorregut
aquest termini el vot qualificat de la presidència i
patrona nata quedarà extingit.

/ responsable de la línia A. Rèplica del model
/ responsable de la línia B. Extensió del model
/ responsable línia C. Potenciació del model
/ responsable de d’Economia i Finances
/ responsable de la Qualitat i Coneixement
/ responsable de la Comunicació
El Patronat vetllarà, per tant, per orientar
estratègicament les diferents àrees de treball així
com supervisar i avaluar-ne el desenvolupament
i els resultats obtinguts
Criteris de composició
S’entén el Patronat com una suma de
perspectives i realitats que enriqueixi l’acció
de la fundació. En aquest sentit es proposa
que estigui format per persones provinents de
diversos àmbits vinculats l’habitatge.
Es planteja que el Patronat estigui format per un
grup de entre 7 i 9 persones, el que es considera
un nombre adequat que permet integrar
diferents sectors de la fundació, a la vegada
que facilita les dinàmiques de treball en grup i
la participació activa de tots els seus membres.
Es proposa, a més, que tendeixi a la paritat
de gènere i heterogeneïtat d’edat en la seva
composició.
Les persones que conformin el Patronat
podran ser persones representants d’entitats,
potenciant en aquest cas una major obertura i
participació en el govern de la fundació. La suma
d’entitats a través del Patronat, amplia el suport
social al projecte i el potencia permetent-ne la
capil·laritat de la societat civil a través de les
entitats representades.
Es preveu que la presidència de la fundació
estigui encapçalada per la persona fundadora

com a representant del grup que ha impulsat
el naixement de la fundació així com la seva
concepció inicial. A la vegada, es planteja que, en
una fase inicial de la fundació, les cooperatives
Lacol i La Ciutat Invisible, que han participat en
el grup impulsor de l’entitat i en la definició del
Pla Estratègic i el Pla d’Actuació, atesa la seva
coneixença del sector, estiguin representades en
el Patronat com a agents vinculats a l’àmbit de
l’habitatge cooperatiu.
En base a aquests criteris es defineix l’estructura
de Patronat següent:
Equip promotor: format per la persona
fundadora que exerceix la Presidència de La
Dinamo, i 2 persones en representació de les
cooperatives Lacol i La Ciutat Invisible.
Persones vinculades a l’àmbit de l’habitatge
cooperatiu representants de cooperatives que
hagin rebut suport o estiguin vinculades a La
Dinamo, amb vocació i voluntat de replicar el
model d’habitatge cooperatiu. Aquestes persones
se sumarien un cop ja estiguin en la fase de
convivència del seu projecte.

Renovació
Segons estatuts les persones Patrones exerceixen
els seus càrrecs per un termini de quatre
anys, i són reelegibles indefinidament per
períodes d’igual durada.
Per tal d’afavorir la consolidació del projecte de
La Dinamo en la seva fase inicial, es considera
oportú que el primer Patronat tingui una durada
de 6 anys.
D’altra banda, es proposa una renovació parcial,
seqüencial i intermitent, de les persones que
integrin el Patronat que garanteixi un bon
traspàs de coneixements i permeti l’equilibri
entre preservar l’experiència que vagin adquirint
les persones del Patronat i la voluntat d’obertura
i renovació de l’òrgan de govern. Es planteja
doncs, que es renovi un màxim de 3 patrons en
cada període de quatre anys, sense prejudici de
reelecció si s’escau, mantenint els criteris de
composició anteriorment descrits.
Consell Assessor
Es preveu que el Patronat podrà constituir
un Consell Assessor de la fundació, format
per persones físiques o per representants de
persones jurídiques, que tindrà la funció de

concentrar experteses, coneixements i capacitat
d’intervenció, per incrementar la qualitat, la
oportunitat i l’impacte de les activitats de la
fundació. La definició del Consell Assessor es
considera una oportunitat de sumar persones i
entitats en un espectre ampli.
7.2/ Estructura tècnica

L’estructura tècnica està formada per el comitè
executiu, l’equip tècnic i els proveïdors pel
desenvolupament de projectes.
Comitè executiu
El Comitè executiu de la fundació, designat
pel Patronat en aplicació de l’article 20 dels
estatuts, és el responsable de dirigir i portar
a terme l’activitat quotidiana de la fundació.
Aquesta comprèn quatre àmbits: la planificació
estratègica, el desenvolupament de les línies
d’actuació, la gestió i administració i la
comunicació. Les tasques associades a cadascun
d’aquest àmbits són les següents.
Planificació estratègica
/ Redacció del Pla Estratègic i del Pla d’Actuació,
en base a les directrius del Patronat
/ Generació d’indicadors i elaboració de
documentació pel Patronat trimestral
/ Redacció de la memòria d’activitat anual
/ Coordinació econòmica, financera i fiscal
Desenvolupament de línies d’actuació
/ Disseny, avaluació i validació de projectes
/ Desenvolupament i/o seguiment de projectes
Direcció de la gestió i administració
/ Secretaria, correspondència i arxiu
/ Gestió de personal
/ Gestió fiscal i comptable
/ Gestió jurídica
/ Gestió laboral
/ Gestió patrimonial
/ Informàtica
/ Corporate compliance officer
/ Comptrolling
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Comunicació
/ Disseny i desenvolupament del Pla de
comunicació
/ Comunicació externa i documentació de
l’activitat - Difusió en xarxes socials i premsa
/ Campanyes específiques
/ Disseny i maquetació de peces comunicatives
El Comitè executiu té la responsabilitat d’aportar
la informació necessària per a facilitar la presa
de decisions de qualitat i el bon govern de
l’organització per part del Patronat.
Equip tècnic
L’equip tècnic és l’estructura de suport del
Comitè executiu en el desenvolupament de
les seves responsabilitats, i és l’encarregada
de portar a terme específicament les tasques
de gestió i administració de la fundació,
exceptuant les tasques de corporate compliance
officer i comptrolling.
Proveïdors pel desenvolupament de projectes
La Dinamo comptarà amb proveïdors pel
desenvolupament de projectes derivats del
desenvolupament de les seves línies d’actuació.
La relació amb els proveïdors quedarà regulada
a través d’un protocol de col·laboració amb
proveïdors.

7.3/Estructura social

La Dinamo podrà comptar amb persones
i entitats que conformin l’estructura social de la
fundació.
Espai social
Es proposa la formalització d’un espai de debat
i reflexió que incorpori persones i entitats de
diversos àmbits de l’espectre dels moviments
socials i vinculats a l’habitatge. Aquest espai es
convocarà un o dos cops l’any amb l’objectiu
d’avaluar les accions de La Dinamo i proposar
línies de futur.
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Es preveu, per una banda, poder comptar amb
experiències o projectes concrets d’habitatge
cooperatiu, entitats de promoció del model,
així com altres entitats que treballen pel dret a
l’habitatge.

8/ Gestió econòmica
La Dinamo fundació, en la seva constitució,
compta amb els fons provinents de les
aportacions fundacionals. Aquestes han estat
realitzades en dos trams diferenciats segons el
següent detall:
/ Dotació fundacional: 3.577.612,00 ¤
/ Aportacions compensatòries: 207.479,00 ¤
Les aportacions compensatòries tindran la
funció de finançar els dèficits que es produiran
en els primers anys de funcionament de l’entitat
fins que no s’arribi a operar de forma plena. El
Pla Financer vinculat al desplegament del Pla
Estratègic de la fundació, preveu que aquests
dèficits siguin reals en els 4 primers exercicis
fins que s’arribi a l’equilibri entre ingressos i
despeses.
La Dinamo haurà de garantir el manteniment
de la dotació fundacional, mitjançant l’adequada
administració dels mateixos a través d’una
planificació coherent d’ingressos i despeses.
En aquest sentit es preveu que els ingressos
provinguin de: donacions, ingressos per
activitats econòmiques, subvencions públiques,
patrocini, rendes del patrimoni, rendes
immobiliàries i altres aportacions.
Pel que fa a l’escandall de despeses aquestes
inclouran: despeses fixes d’estructura –despeses
salarials, despeses generals d’estructura–, i
despeses d’activitat –vinculades a subvencions,
a activitats econòmiques, salarials vinculades
a l’activitat, i altres despeses de l’activitat
fundacional–.
Finalment, al ser fundació, d’acord al Codi Civil
de Catalunya, La Dinamo aplicarà almenys
el 70% de les rendes i dels altres ingressos
nets anuals que obtingui al compliment de
les finalitats fundacionals. La resta s’aplicarà
al compliment diferit d’aquestes finalitats o a

l’increment dels fons propis de la fundació. Serà
el Patronat l’encarregat d’aprovar les formes
d’aplicació del romanent.
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9/ Qualitat, traçabilitat i transparència
Des de La Dinamo es vol garantir un alt grau
d’autoexigència i control de la utilitat i del
rendiment social de la seva activitat. Es vol fer,
a més, de forma verificable des de l’exterior
de la fundació amb una interacció contínua i
participativa amb l’entorn. En aquest sentit, per
assegurar-ho és imprescindible un funcionament
intern eficient, ben regulat i estructurat.
En aquest camp La Dinamo treballarà
especialment en els aspectes referents a la gestió
del coneixement (vinculat a les actuacions de
formació, divulgació i recerca) i en l’aplicació
de la normativa legal (compliance), en els seus
aspectes més relacionats amb els objectius
anteriorment citats com, per exemple, la
transparència.
Per assolir aquests objectius, el Patronat i l’equip
tècnic de La Dinamo designaran persones
responsables de desenvolupar plans de qualitat a
llarg, mitjà i curt termini.

a facilitar el creixement i incorporació de
noves persones al projecte.
Addicionalment, la gestió del coneixement
es fonamental en una entitat com La
Dinamo amb vocació de realitzar activitats
de Recerca, Desenvolupament i Innovació
(R+D+I)
Finalment, un aspecte a considerar en aquest
àmbit és la reflexió col·lectiva i permanent
de l’entitat sobre el desenvolupament
de les seves activitats al llarg del temps,
impedint una dispersió excessiva de les
actuacions entre diferents àrees, assimilant
les experiències i coneixements obtinguts i
permetent el seguiment i correcció, si s’escau,
del grau d’assoliment dels objectius fixats,
la intensitat de les actuacions, etc. en les
diferents àrees i de forma integrada.
9.2/ Compliance

9.1/ Gestió de coneixement

La gestió del coneixement (knowledge
management) és un concepte aplicat a les
organitzacions referent al conjunt de mètodes,
pràctiques i tecnologies que faciliten la
generació i intercanvi de coneixements entre
les persones que formen part de l’organització.
La Dinamo fundació preveu des de la seva
constitució, establir els mecanismes adients
per tal de promoure i garantir una adequada
gestió del coneixement en si de l’organització.
Això implica tenir en consideració les qüestions
següents:
El fet que cada persona col·laboradora de
l’entitat sàpiga el que l’altra coneix, afavorint
la millora de la qualitat global dels processos
i optimitzant els rendiments de tot ordre de
l’activitat fundacional.
A la vegada, la gestió del coneixement està
orientada a la difusió publica, però sobretot

El Patronat de La Dinamo designarà, dins el
comitè executiu, una persona (compliance
officer) el més independent possible de les
funcions directives encarregada d’avaluar
continuadament el compliment de la normativa
legal en tots els seus aspectes. Així mateix, es
disposarà de l’assessorament jurídic necessari
per garantir aquest objectiu.
En particular, es realitzaran les actuacions que
calguin en els següents aspectes:
Model d’organització i procediments:
Assegurant el compliment de la normativa
relativa al Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya sobre Fundacions en relació a
composició i funcionament del Patronat,
compliment de les obligacions estatutàries,
manteniment i legalització del llibre d’Actes,
presentació al Protectorat dels Comptes
Anuals,...

Compliment de la normativa fiscal general
i específicament per a l’aplicació dels
beneficis fiscals de la Llei 49/2002

Inversions financeres: compliment de la
normativa específica per a les entitats no
lucratives (inclosa en el projecte de Codi Ètic
de La Dinamo)

Compliment de la normativa laboral
Compliment de la normativa comptable i
d’auditoria.
Compliment de la normativa mercantil
(contractes, facturació, transaccions,...)
Compliment de la normativa sobre
subvencions públiques: aplicació de la Llei
General de Subvencions i la normativa
específica de la generalitat de Catalunya
Compliment de la normativa de contractes
amb les Administracions públiques.
Elaboració del Mapa de riscos
(penals i altres).
Protecció de dades: compliment de la Llei
de Protecció de dades de caràcter personal.
Registre a l’Agència de Protecció de dades del
registre o Registres que calgui
Transparència: compliment de la Legislació
estatal i catalana sobre transparència. Tot
i que, la seva aplicació no és en gran part
obligatòria per a La Dinamo, la Fundació
l’aplicarà voluntàriament en tots els aspectes
factibles i rellevants. Així mateix, es donarà
compliment als acords de bones pràctiques
en diferents nivells de l’economia social.
Operacions vinculades i conflicte d’interessos
Actes de disposició: aplicació dels següents
preceptes i presentació, si s’escau, de les
declaracions responsables.

Codi ètic: Compliment del codi ètic de La
Dinamo
Aplicació de la normativa vigent sobre grups
d’interès.
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10/ Desplegament del Pla Estratègic
La Dinamo concretarà la seva activitat a través
de plans d’actuació periòdics on es descriurà:
el desplegament estratègic de les diferents
línies d’actuació en el marc temporal del pla,
les actuacions concretes que s’impulsaran dins
les diferents línies d’actuació, les actuacions
relatives al funcionament i desenvolupament
intern de la fundació, així com el Pla Econòmic
i financer que recolzarà el desenvolupament
de l’activitat descrita i el Pla de Comunicació.
Finalment s’establiran els objectius quantitatius
i els mecanismes que permetran seguir i avaluar
el desenvolupament del Pla d’Actuació.

La Dinamo Fundació
www.ladinamofundacio.org
info@ladinamofundacio.org

Maquetació i disseny: Croma Studio
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