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El dret a l’habitatge
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El dret a l’habitatge és el dret econòmic, social 
i cultural a un habitatge i refugi adequat. Està 
reconegut en moltes constitucions nacionals, 
en la Declaració Universal dels Drets Humans 
i en el Pacte Internacional dels Drets Econò-
mics, Socials i Culturals.

SAAL, Portugal (font desconeguda)
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L’habitatge com element 
transversal i vertebrador

El dret a un habitatge digne no només fa re-
ferència al dret de tota persona de disposar de 
quatre parets i un sostre per trobar refugi, sinò 
que també implica accés a una llar i comuni-
tat segures on viure amb pau, dignitat i salut 
(física i mental). Exemple paradigmàtic de la 
interdependencia entre els diferents drets hu-
mans, garantir el dret a un habitatge adequat 
és essencial per garantir dret a la familia, a la 
no interferència a la vida privada, a la segure-
tat personal, a la salut i, en definitiva, per asse-
gurar el dret a la vida. [observatori DESC]
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Desmercantilització de 
l’habitatge a través de la 
propietat col·lectiva

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es concep 
com a bé d’ús i no d’inversió i aposta per la des-
mercantilització de l’habitatge en tant que dret 
fonamental. 

La propietat col·lectiva i la disposició de l’ha-
bitatge a través d’un dret d’ús, garanteix la des-
mercantilització o impossibilitat d’especular 
amb l’habitatge.
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Què és el model d’habitatge 
cooperatiu en règim d’ús?
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Experiències 
al món



La Dinamo | Què és l’habitatge cooperatiu?

Experiències a Catalunya
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Sectorial d’Habitatge Cooperatiu 
i Transformador de la XES
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A la FESC de 2018 es presenta la Sectorial, 
integrada per diverses entitats que volem im-
pulsar el model.

La Sectorial definim el model en 5 punts:

> cooperatives de propietat col·lectiva i 
sense ànim de lucre

> autogestió i comunitat

> habitatge assequible i inclusiu

> creixement i replicabilitat

> corresponsabilitat amb l’entorn



Elements claus del procés de promoció
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Elements claus

grup  i      
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acompanya-
ment tècnic finançament
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El motor principal és el grup de persones amb 
la voluntat d’impulsar el projecte cooperatiu. 

El grup pot ser més heterogeni o homogeni en 
qüestions com per exemple l’edat o el nivell de 
renda. La mida del grup determinarà el lloc on 
impulsar el projecte.

El grup haurà de definir una visió i uns valors 
comuns, treballant en les inquietuds individu-
als i col·lectives.  

És important tenir espais de cura i dinàmiques 
saludables per a la resolució de conflictes.

El grup i el projecte comú
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El lloc

Cal tenir presents les condicions per disposar 
d’un lloc:

- El cost màxim assumible 
- La tinença: la cooperativa pot comprar 
el solar o edifici, o accedir-hi a través 
d’una sessió amb un contracte de dret de 
superfície. 
- Habitatge lliure o protegit (HPO) 

També hi ha diversos condicionants segons les 
característiques de l’ubicació:

- Entorn urbà o rural
- Terreny o un edifici existent
- La quantitat d’habitatges segons la mida
- L’entorn immediat (dotacions, serveis i 
condicions urbanes o ambientals a les que 
es dóna valor)
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La despesa de la promoció es finançarà a 
partir de les aportacions inicials de capital de 
les persones sòcies habitants i el finançament 
extern: capital de sòcies col·laboradores i 
el que es demana a entitats de les finances 
solidàries, banques ètiques o inversors privats. 

Normalment la cooperativa haurà d’aportar 
entre el 20 i el 30% dels costos de promoció 
per obtenir finançament del 70 o 80% restant. 

Les quotes d’ús mensuals serviran per retornar 
el finançament extern. Una vegada finalitzat 
aquest retorn, les quotes nodreixen els fons col-
lectius per la rèplica del model.

Estructura econòmica



El procés de promoció és força complex, per 
això possiblement caldrà comptar amb la 
col·laboració de professionals i equips de suport. 

Aquests hauran de treballar activament per 
acompanyar i apoderar a les futures usuàries en 
la presa de decisions, a la vegada que abordar 
qüestions tècniques específiques de naturalesa 
jurídica, financera, social, fiscal o arquitectònica. 

Acompanyament



Procés de promoció
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Fase aproximació
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Fases impuls i consolidació
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Fase materialització
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Fase convivència
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per part de La Dinamo
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Definició de necessitats del grup
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Definició espais comunitaris
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Debats i redacció dels estatuts
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Estudis previs arquitectònics
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Pla econòmic i financer
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Propostes de col·laboració: serveis 
de l’economia social i solidària
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més informació:
www.ladinamofundacio.org


