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1/ L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
El sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
es basa en l’organització cooperativa i sense ànim
de lucre per a proveir habitatge digne i a un preu
assequible a les persones sòcies que la conformen. Les cooperatives transmeten el dret d’ús indefinit sobre un dels habitatges a les seves sòcies.
De propietat col·lectiva
La propietat del conjunt de l’edifici és de la cooperativa i, per tant, col·lectiva. El fet de mantenir
la propietat de forma col·lectiva com a aposta per
la generació d’un patrimoni comú i irrepartible
entre les sòcies, així com l’accés a l’habitatge a
través d’un dret d’ús, són els elements singulars i diferencials del model. Es tracta, per tant,
d’un sistema no especulatiu, en què l’habitatge
sempre es considera com un bé d’ús. Es treballa
activament pel caràcter assequible dels habitatges alhora que s’impossibilita la generació de
plusvàlues o lucre individual.
En cessió d’ús
Les persones sòcies poden ser usuàries indefinides d’un habitatge i dels espais comunitaris,
fent una aportació de capital inicial i pagant una
quota mensual assequible. En cas que la sòcia
habitant decideixi abandonar la cooperativa o

canviar d’habitatge, pot renunciar al dret d’ús
recuperant l’aportació de capital inicial i la cooperativa torna a assignar l’habitatge a una altra
sòcia expectant amb les mateixes condicions
assequibles que gaudia la sòcia anterior.
El dret d’ús, per tant, sempre serà atorgat per la
cooperativa. Es pot transmetre entre les persones convivents, sempre i quant aquestes siguin
sòcies de la cooperativa.
Impulsat per les futures usuàries
Les sòcies de la cooperativa, de manera col·lectiva, són les encarregades de governar el procés i
decidir sobre el projecte. La fórmula de cooperativa sense ànim de lucre ofereix un model d’organització democràtic, horitzontal, transparent
i participatiu que posa les persones i les seves
necessitats, i no el capital, en el centre de l’activitat.
Fomentant una economia social i solidària
La gestió i administració de l’edifici i la cooperativa són una oportunitat per impulsar i dinamitzar el teixit de l’economia social i transformadora, ja que té una gran activitat econòmica
associada.
La Borda | Barcelona
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2/ La Dinamo
La Dinamo neix el 2016 amb l’objectiu de contribuir a l’impuls i consolidació de l’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya, com a eina
per a la transformació social i la defensa del dret
a l’habitatge. La Dinamo aposta per aquest model
basat en el valor d’ús de l’habitatge i la promoció
col·lectiva, en tant que alternativa no especulativa, assequible i inclusiva d’accés a l’habitatge
que fomenta la participació i apoderament de la
ciutadania.
La Dinamo està homologada com a Promotora
Social d’Habitatge per l’Agència d’Habitatge
de Catalunya.
La Dinamo Fundació està incidint en la implementació del model d’habitatge cooperatiu de
cessió d’ús a Catalunya, participant en dues de les
experiències pioneres com són les cooperatives
La Borda i La Diversa a Barcelona entre els anys
2016 i 2018. També, fins a dia d’avui, acompanyant
nous projectes en fase de promoció a Manresa
(La Raval), Valls (La Titaranya), Barcelona (La
Morada i Sotrac).
Una de les eines a través de les quals La Dinamo
vol complir amb el seu objectiu fundacional és
la de convertir patrimoni privat en habitatge
cooperatiu, treient-lo del mercat especulatiu. A
dia d’avui, la Fundació ha desenvolupat diverses
experiències per a la mobilització de patrimoni
privat, posant a disposició de noves cooperatives
un solar i un edifici a la ciutat de Barcelona.
Tanteig i retracte
Una nova línia de treball per adquirir habitatge privat és el tanteig i retracte. El Decret Llei
1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries
i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària estableix el dret de tanteig per part de la Generalitat,
Ajuntaments i Promotors Socials, com és el cas de
La Dinamo. El dret de tanteig és el dret preferent
d’adquirir habitatges que les entitats financeres
han adquirit en un procés d’execució hipotecària.

La Raval | Manresa

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té establert un Acord Marc amb l’Institut Català de
Finances per a fomentar que aquest tipus d’adquisicions es destinin a habitatge social, a través
d’una línia de finançament bonificat.
El marc regulador del tanteig i retracte i l’acord
per poder accedir a un préstec bonificat estableixen un conjunt de condicions:
> La propietat serà temporal per un termini
de 75 anys, a partir dels quals els habitatges
esdevindran propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
> Un de cada 7 habitatges s’haurà de destinar
a habitatges d’emergència
> Tots els habitatges s’hauran de qualificar
com a Habitatges de Protecció Oficial (HPO),
i les persones usuàries n’hauran de complir
els requisits i estar inscrites al Registre de
Sol·licitants d’HPO del municipi.
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3/ Projecte d’habitatge cooperatiu a Lleida
Amb l’objectiu d’impulsar un nou projecte cooperatiu al municipi de Lleida, La Dinamo està en
procés d’adquisició d’un edifici al carrer Bruc,
número 8, a través del dret de tanteig i retracte,
per valor de 2 milions d’euros. La Dinamo finançarà la compra de l’edifici amb un préstec per
part de l’Institut Català de Finances, bonificat per
l’Agència de l’Habitatge. L’adquisició de l’edifici
serà temporal, i passats 75 anys els habitatges
passaran a ser propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Tots els habitatges seràn qualificats com a Habitatges amb Protecció Oficial
(HPO)
Es tracta d’un edifici en cantonada, situat en un
carrer molt tranquil d’una zona d’eixample a
tocar del riu i del parc dels Camps Elisis, molt a
prop del centre de la ciutat. Va ser construït el
2008, i no s’ha arribat a ocupar mai.
L’edifici inclou 30 habitatges distribuïts en 2
escales (Escala A de 6 habitatges i escala B de 24
habitatges). L’edifici també inclou 2 locals comercials, 45 places d’aparcament i 29 trasters, que no
estan subjectes al dret de compra, i per tant no
formen part del projecte cooperatiu. Cada una
des les dues escales se cedirà a una entitat diferent:
- Cooperativa en cessió d’ús > 24 habitatges
- Entitat social > 6 habitatges emergència

Cessió usdefruit a la Cooperativa
La Dinamo cedirà l’usdefruit dels 24 habitatges
i dels espais comunitaris a la cooperativa per un
període de 50 anys prorrogable 10+10+5 anys
més. Es farà una revisió de la cessió a l’any 7.
La cessió serà a canvi d’un cànon que la cooperativa abonarà mensualment a La Dinamo.
Es preveu entrar a viure als habitatges el primer
trimestre de 2021.
Habitatges emergència
Actualment, hi ha moltes persones que es troben
en situació de vulnerabilitat social i el municipi
de Lleida no és una excepció. Per aquest motiu,
des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
s’estableix el requeriment de destinar 1 de cada
7 habitatges a emergència. Tenint en compte la
configuració arquitectònica de l’edifici, es dedicaran 6 habitatges (escala A) a emergència.
Des de La Dinamo estem treballant la col·laboració amb una entitat social especialitzada, a qui
se li cedirà l’usdefruit de l’escala, per a la gestió i
acompanyament a les usuàries que ocupin els habitatges. També s’està treballant amb la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida.
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Valors del projecte
El projectes és una aposta política que
contribueix a la lluita pel dret a l’habitatge. Es recuperen 30 habitatges del
mercat privat, evitant-ne l’ús especulatiu, i s’augmenta el parc d’habitatge
assequible, inclusiu i estable.
La vida comunitària i gestió col·lectiva del projecte a través d’una cooperativa formada per les
persones que conviuran a l’edifici estarà present
durant tot el procés. El projecte inclourà espais
comunitaris d’ús col·lectiu que seran gestionats
per la cooperativa.
Potenciar l’economia social i solidària, significa
també arrelar-se amb l’entorn i establir aliances
tant amb les entitats del territori (Ateneu Ponent
Coopera, La Baula,...) com amb els veïns i veïnes
del barri. Concretament en aquest cas, tenint en
compte que hi haurà 6 habitatges d’emergència
social inclosos dins la finca, hi haurà una oportunitat major per a generar aquestes sinèrgies.

Dins els valors del projecte també s’inclou la
potenciació d’estalvi econòmic col·lectiu com a
mecanisme de perpetuïtat del projecte i per contribuir a l’extensió del model en cessió d’ús.
Règim Societari de la cooperativa
Una cooperativa és una associació autònoma de
persones agrupades de forma voluntària que satisfan les seves necessitats col·lectives econòmiques, socials i culturals per mitjà d’una empresa
de propietat col·lectiva que es gestiona de forma
democràtica. En una cooperativa, les persones i
les necessitats compartides se situen al centre;
i el capital (propietat), l’activitat, i la presa de
decisions coincideixen en les persones sòcies.
La cooperativa de la que formareu part serà
integral d’habitatge així com de consumidores i
usuàries. Serà sense ànim de lucre i d’iniciativa
social.
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4/ L’edifici cooperatiu i els habitatges

Planta 1

C/ B

ruc

Planta sota-coberta

C/ B

PATI
INTERIOR ILLA

COOPERATIVA
24 habitatges

C/ B

C/ B

Planta 2 i 3

ruc

L’edifici inclou un gran pati a l’interior d’illa de
242m2, que esdevé espai comunitari de l’edifici,
d’ús compartit per la cooperativa. Al pati hi ha
una piscina, i es preveu que pugui ser equipat
amb infraestructura col·lectiva per part de la
cooperativa (barbacoa, umbracle,...). L’edifici
també incorpora un espai comunitari interior,
d’uns 50m2, que és l’espai d’accés al pati exterior, i que la cooperativa podrà decidir-ne l’ús.

r uc

L’edifici principal, que és el que serà cedit a la
cooperativa, compta amb 24 habitatges, ubicantse 6 habitatges per replà. Les façanes exteriors
de l’edifici estan orientada al sud i a l’est. La
façana interior dóna a l’oest.

r uc

Es tracta d’un edifici que fa cantonada, que va
ser construït l’any 2008, però que no s’ha arribat
a ocupar mai.

Planta 4

EMERGÈNCIA
6 habitatges

Pati interior illa
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Imatges de l’edifici

Hi ha 3 tipus d’habitatges,
de diferents mides -S, M,
L- i amb divers nombre
d’habitacions (veure
esquema tipologies).
Els habitatges tenen balcó i
els de la planta 1 i la planta
4 tenen, a més, una terrassa
força gran. Tots ells són
molt lluminosos, i la majoria
tenen sol directe unes hores
al dia.
Els habitatges estan
totalment nous, amb acabats
de qualitat: parquet, bany i
cuina amb materials nobles.
Tenen caldera de gas,
calefacció de radiadors i
aire condicionat.

Habitatge S
36-39m2
1 habitació

Habitatge L
72-76m2
3 habitacions
Dúplex

Habitatge M
45-49m2
2 habitacions
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5/ Funcionament de la cooperativa
Governança i organització
La cooperativa incorpora diversos òrgans:
> Assemblea general mensual. Màxim òrgan
de govern presa de decisions de la cooperativa.
L’assemblea està formada per totes les persones
sòcies de la cooperativa.
> Comissions de treball. Grups organitzats per a
realitzar les tasques necessàries vinculades a la
vida comunitària de la cooperativa.
> Comunitat (cohesió grup, resolució conflictes)
> Convivència (gestió espais comunitaris i convivència)
> Comunicació (relació amb entorn, xarxes, difusió)
> Societària (Règim Intern i documentació societària)
> Edifici (manteniment, millora espais comunitaris)
> Economia (pressupost, pagaments)

> Consell Rector. És l’òrgan de representació
política i gestió de la cooperativa. Inclou un
membre de cada comissió per facilitar la coordinació entre les diverses comissions.
Funcionament econòmic d’una cooperativa
El capital social és el patrimoni de la
cooperativa aportat per les persones
sòcies. El capital social mínim per la
constitució d’una cooperativa és de
3.000€, tot i que pot ser més elevat.
La responsabilitat de les sòcies és limitada a la quantia de les seves aportacions socials.
> Aportació per fer-se sòcia de la cooperativa.
És l’aportació que fa cada persona que es vol fer
sòcia de la cooperativa. Totes les persones habitants adultes de l’edifici s’han de fer sòcies.
> Import: 250€ per persona
> Retorn: es retorna en cas de baixa de la cooperativa
> Com es paga: per persona
> Quan es paga: en el moment d’inscripció al projecte

> Aportació inicial per a què la unitat de convivència pugui ser adjudicàtaria d’un habitatge.
És la quantitat que aporten les persones a l’inici
de la promoció per a poder cobrir les despeses
inicials.
En cas que una unitat de convivència decideixi
sortir del projecte la cooperativa li retorna l’aportació inicial, i és la nova unitat entrant, la que ha
d’abonar l’aportació inicial a la cooperativa.
> Import: 3.500-4.500€ per unitat de convivència
> Retorn: es retorna en cas de baixa de la cooperativa
> Com es paga: per unitat de convivència
> Quan es paga: 4 pagaments trimestrals a partir d’entrar a viure a la cooperativa

L’aportació inicial serveix per cobrir les despeses
inicials del projecte: acompanyament La Dinamo,
seguretat de l’edifici mentre no s’entra a viure,
adequació espais comunitaris, despeses de constitució de la cooperativa.
> Quota mensual. És la quantitat que s’haurà
d’abonar mensualment i que inclou: quota d’ús
(per fer front a l’IBI, les assegurances i les amortitzacions anuals), quota de manteniment (per fer
front a les despeses de gestió i manteniment), fons
mutu (com a mencanisme d’estalvi col·lectiu):
Tipologia
S (8ut)
M (12 ut)
L (4ut)

Sup. útil
36-39m2
45-49m2
72-76m2

Quota mensual
295-325€
370-400€
610-650€

Aquesta quota no inclou els subministraments
dels habitatges, sí que inclou els subministraments dels espais col·lectius. Tampoc inclou l’assegurança individual de l’habitatge.
> Import: segons superfície habitatge, no retornable
> Retorn: no es retorna
> Com es paga: per unitat de convivència
> Quan es paga: mensualment
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6/ Requisits per formar part del projecte
A continuació detallem quins seran els elements
indispensables per formar part del projecte cooperatiu
Requisits
> Inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO i
compliment dels criteris:
> No tenir habitatges en propietat
> Límit d’ingressos (renda anual bruta 2019) per Unitat
de Convivència (3,5 IRSC):
1 membre 34.858,82 €
2 membres 35.936,93 €
3 membres 37.482,60 €
4 o més 38.732,02€
La Renda anual bruta és la suma de la Base imposable
general i la Base imposable de l’estalvi de la Declaració
de Renda.

> Donar-se d’alta com a persona sòcia de la cooperativa adquirint el compromís tant individual
com col·lectiu que això suposa.
Compromís individual
> Alineament amb el punt de partida i el model
habitacional plantejat, basant en la reivindicació
del dret a l’habitatge.
> Participar del procés de creació i consolidació
del grup, comprometent-vos en el projecte amb
actitud participativa i apoderadora, i assistint al
conjunt de sessions proposades per a la creació i
consolidació del grup.
> Participació a les assemblees i a les comissions
de treball de la cooperativa a partir de l’entrada a
viure a l’edifici.
> Abonar l’aportació inicial d’entre 3.500 i 4.500€
en el transcurs d’un any, mitjançant 4 pagaments
trimestrals. Abonar la quota mensual a partir de
l’entrada a viure als habitatges.
> Disposició per entrar a viure a l’edifici a principis de 2021.

Compromís col·lectiu
> Gestió col·lectiva de la cooperativa, l’edifici i
els espais d’ús comunitari, potenciant la vida i
dinàmiques col·lectives.
> Potenciació de l’estalvi col·lectiu creant un fons
econòmic col·lectiu no repartible, com a mecanisme de perpetuïtat del projecte i per contribuir
a l’extensió del model en cessió d’ús.
> Potenciació de l’economia social i solidària en
la contractació de serveis associats a l’edifici.
Elaboració d’un projecte de relació amb l’entorn
establint aliances amb entitats del territori i mecanismes d’arrelament del projecte.
> Participació com a cooperativa a espais
d’enxarxament del territori, així com a la Sectorial d’Habitatge cooperatiu de la XES, espai
d’articulació dels projectes en cessió d’ús.
> Assumir el cost de l’acompanyament tècnic per
part de La Dinamo, inclòs en el conjunt de despeses que es cobriran amb l’aportació inicial.
> Manteniment de l’edifici al llarg de tot el
període de cessió. La quota mensual inclourà
una part dedicada a un fons de manteniment.
> Pagament del cànon mensual a La Dinamo.
> Els locals i aparcaments continuen en mans
privades, es treballarà per poder-hi accedir per
part de la cooperativa més endavant.
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7/ Calendari del procés

Acompanyament tècnic
El procés de creació d’un projecte cooperatiu
d’habitatge és complex donat que articula
diversos àmbits professionals. Per aquest
motiu des de La Dinamo es proposa un
acompanyament tècnic holístic amb l’objectiu
d’assessorar i aportar el coneixement específic
necessari, tant previ a l’entrada a l’edifici, com
durant els primers mesos de convivència:

> Coordinació (La Dinamo). Acompanyament,
seguiment i coordinació general del projecte.

> Econòmica i jurídica (La Ciutat
Invisible). Apoderament jurídic i
constitució de la cooperativa. Pla
econòmic i financer del projecte.
> Cohesió del grup (Matriu).
Consolidació del grup i
apoderament de governança i
autogestió.
> Suport millores espai (Lacol).
Suport arquitectònic per a
la intervenció en els espais
comunitaris.
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8/ Preguntes freqüents
> Sent propietària de part d’un habitatge, puc
registrar-me com a sol·licitants d’HPO?
El requisit general per accedir al Registre de sol·licitants d’habitatge d’HPO és no tenir cap propietat. Tot i així, hi ha algunes situacions excloses a
la normativa. En aquest sentit, us recomanem que
us dirigiu al Registre de sol·licitants d’Habitatge
d’HPO de Lleida (Carrer Cavallers, 10-12, baixos.
Tel. 973700606. emu@paeria.es) per formalitzar
la vostra inscripció al registre, i per conèixer si
teniu alguna incompatibilitat.
> Els límits d’ingressos són fixos, no es pot fer
excepcions?
La limitació dels ingressos és un aspecte que està
regulat per la Generalitat de Catalunya. La normativa vigent no permet fer excepcions.
> On i com s’establiran els usos i la configuració dels espais comunitaris?
La cooperativa s’organitza de forma assembleària,
i aquesta s’estructura en diferents comissions de
treball. Serà dins aquest òrgan on es debatran els
usos i configuració dels espais comunitaris, així
com la seva gestió.
> La cooperativa incorporarà sòcies habitants,
sòcies expectants, i sòcies col·laboradores?
Les cooperatives inclouen diversos tipus de
sòcies: les habitants són les que conviuen a
l’edifici, les expectants estan en espera per poder
accedir a una habitatge, i les sòcies col·laboradores
donen suport a l’activitat de la cooperativa.
> Com s’assignaran els habitatges?
L’adjudicació dels habitatges serà per ordre cronològic d’inscripció a la llista de la cooperativa, que
s’obrirà el 13 de novembre.
> Poden participar persones sense papers de
migració regulats?
Caldrà que el Registre de sol·licitants d’habitatge
protegit del municipi validi que la persona compleix els requisits d’accés, i hi estigui inscrita.

> Com inscriure’s al projecte?
Hi ha una llista d’inscripció?
La Dinamo obrirà una llista d’inscripció per a què les persones que vulguin
incorporar-se a la cooperativa puguin
apuntar-se. En el moment d’inscriure’s a aquesta llista, caldrà fer l’aportació com a persona sòcia, de 250€.
> Què passa si una persona de la cooperativa
es queda sense feina i no pot assumir la quota
mensual establerta o apareix algun retard en
el pagament? Qui assumeix aquesta responsabilitat econòmica?
La cooperativa és responsable del pagament de
totes les despeses mensuals: assegurança, manteniment, cànon vinculat a la cessió de l’edifici, etc.
La cooperativa disposa d’un fons intern de
suport mutu que pot facilitar assumir un impagament puntual. Aquest fons de suport mutu, que
tindrà unes normes regulatòries, s’anirà creant a
partir de part de les quotes mensuals del conjunt
d’unitats de convivència.
La Borda

Amb el suport de:

Vols formar part del projecte cooperatiu? Inscriu-te!
Per inscriure’t al projecte només cal que facis els següents passos i ja formaras part de la
llista de la nova cooperativa:
> Facilitar-nos el teu correu electrònic i respondre un qüestionari:
Totes les persones que vulgueu formar part del projecte haureu de respondre el qüestionari
que rebreu per correu electrònic.
En cas que encara no ens hagis facilitat el teu correu electrònic has d’enviar un correu electrònic a comunicacio@ladinamofundacio.org facilitant les teves dades.
> Fer l’aportació obligatòria per donar-te d’alta com a persona sòcia de la cooperativa:
Cal realitzar una transferència de 250€ al núm de compte: ES47 3035 0175 8317 5001 6039
Com a concepte caldrà que indiquis el teu nom i cognoms.
Aquesta quantitat es paga en concepte d’alta com a persona sòcia de la cooperativa. Totes les
persones adultes que vulguin viure a l’edifici s’hauran de fer sòcies de la cooperativa.
El pagament de 250 està format pels següents dos conceptes:
		
Alta com a persona sòcia destinatària del dret d’ús: 150€
		
Alta com a persona sòcia de consum: 100€
En el supòsit que un cop us hagueu inscrit decidiu donar-vos de baixa del projecte, se us
retornarà l’import abonat.
> Inscriure’t al registre de sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial:
Per poder accedir a un habitatge com a unitat de convivència us heu d’inscriure al registre
de sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial. Per fer-ho, heu de dirigir-vos a l’Oficina
Local d’Habitatge de Lleida (Carrer Cavallers, 10-12, baixos. Tel. 973700606. emu@paeria.
es).

El termini per inscriure’s a la llista estarà obert fins al 3 de desembre de 2020
L’adjudicació dels habitatges es farà per ordre cronològic d’inscripció al projecte.
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