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Tipus de promocions
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Règim de tinença Preu del lloguer (€/m2)
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Esforç econòmic compra Esforç econòmic lloguer
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Habitatge lloguer social (%)

Habitatge HPO iniciats
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Aproximacions innovadores
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COPRODUCCIÓ: mecanismes a través dels quals la 
ciutadania s’auto-organitza, coopera i col·labora per 
produir els seus propis béns i serveis, ja sigui amb o 
sense la implicació del sector públic (Pestoff et al., 2012)

La implicació del sector públic pot ser:
• Directa: formant part del procés de coproducció
• Indirecta: regulació, finançament, estímul fiscal…

La coproducció té una doble dimensió democràtica:
• Resposta social enfront problema col·lectiu
• Implicació activa en la resposta
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Coproducció i gestió participativa d’habitatge

Objectiu: explorar diferents alternatives de coproducció i gestió
participativa d’habitatge a Catalunya, tot analitzant aquells
elements que dificulten o faciliten tant la promoció d’aquestes
iniciatives per part de la ciutadania com la seva inclusió a les
agendes dels governs locals.

Pregunta de recerca. Les iniciatives de coproducció i gestió
participativa són una alternativa democràtica i viable per fer
front a la problemàtica de l’accés a l’habitatge?

Hipòtesi. El caràcter democràtic i la viabilitat d’aquestes
iniciatives dependrà, per una banda, del context en el qual es
desenvolupin i, per altra banda, d’una sèrie de capacitats
comunitàries (recursos i habilitats) a diferents nivells - territorial,
institucional, organitzacional i individual.
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Qualitat democràtica

Impacte social

Escalabilitat

Iniciatives de 
coproducció
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Qualitat democràtica

• Exterior: accessibilitat, 
obertura

• Interior: participació en 
el disseny, planificació 
i gestió

Impacte social

• Transformació de 
l’entorn

• Marc sobre la 
problemàtica de 
l’habitatge

• Solució efectiva de 
les problemàtiques 
socials associades a 
l’habitatge

• Integració a xarxes

Escalabilitat

• Creixement de la 
pròpia iniciativa

• Extensió cap nous 
contextos geogràfics
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Cartografia

• 51 iniciatives de coproducció i gestió participativa d’habitatge a Catalunya, 15 
de les quals abandonades.

• La majoria des de 2011, passant de 13 el 2016 a 26 el 2018.
• 2 grans objectius: a) facilitar l’accés a l’habitatge d’una forma assequible i amb 

seguretat de tinença b) oferir un model alternatiu de convivència i veïnatge que 
promogui la vida en comunitat i la gestió col·lectiva de l’habitatge.
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Tipus d’organització

Gairebé totes privades sense ànim de lucre i la majoria es 
constitueixen en cooperatives en cessió d’ús 
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• 21 iniciatives (1 frustrada)
• 8 en sòl públic / 7 en sòl privat / 3 en sòl de la cooperativa
• Promocions privades de les cooperatives excepte en 1 cas
• 12 son fases dins de Sostre Cívic
• 8 convivint i 6 en construcció
• Potencial residencial (14): 195 habitatges / 443 residents
• Totes les promocions son de menys de 40 habitatges
• Tinences de mes de 75 anys (amb algunes excepcions)
• Finançament amb aportacions individuals i banca ètica
• Cohabitatge i auto-gestió en la majoria dels casos

Habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús
Catalunya (2018)
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Tipus de sòl

• La majoria d’iniciatives en funcionament accedeixen al sòl mitjançant 
propietat, pròpia o en mans d’un tercer (lloguer o mosoveria).

• La majoria de les iniciatives en construcció/estudi contemplen l’accés a 
sòl públic mitjançant dret de superfície. 2 models: directe / concurs
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Promoció i règim de tinença

• La promoció dels habitatges és majoritàriament privada (autopromoció o 
externa)

• En la majoria de casos es combinen règims de tinença, essent el Dret de 
Superfície entre propietari i Cooperativa, i la cessió d’ús entre Cooperativa i 
resident, la més comuna.

• 75 anys en dret a superfície / 3-10 anys en masoveria i lloguer.
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Altres característiques

Majoria son autogestionades.
Diversitat de serveis, de tipus
d’habitatge i models de finançament.
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• Sector divers pel que fa a les tipologies que adopta i es troba en un 
estadi de creixement i experimentació.

• Distingim entre iniciatives que posen més l’accent en la producció 
d’habitatge assequible i iniciatives que s’orienten més a la vida en 
comunitat; si bé la majoria de les iniciatives combinen els dos 
aspectes.

• Entorns rurals tendeixen a orientar-se a la vida en comunitat, 
mentre que en els entorns urbans a la manca d’assequibilitat.

• Iniciatives urbanes tendeixen a requerir més suport de les 
administracions públiques per garantir l’assequibilitat de l’habitatge.

• Les iniciatives que tenen la propietat del sòl o el dret de superfície 
per a un període llarg plantegen models sostenibles a llarg termini i 
tendeixen a articular-se amb altres actors.

• En totes les iniciatives els usuaris-residents assumeixen un rol 
d’implicació i protagonisme.

Conclusions
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• La majoria de les iniciatives han apostat per un model d’autogestió, 
fet que ve facilitat per la seva reduïda dimensió. El model sol 
caracteritzar-se per l’ús de formes organitzatives horitzontals i 
inclusives i un elevat grau d’implicació.

• En les iniciatives de major dimensió la complexitat és més gran, 
tendeixen a requerir d’un major grau de professionalització.

• Les dinàmiques participatives o de mediació i les entitats de suport 
(facilitadors o intermediaris)  poden jugar un rol important.

• La composició dels grups en moltes de les iniciatives sol respondre 
a algun criteri d’afinitat.

• La forma com s’estableix l’accés a les iniciatives (qui en pot formar 
part i qui no) és un dels punts més compromesos en termes de 
qualitat democràtica.

Conclusions (qualitat democràtica)
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• L’impacte social de l’habitatge coproduït a Catalunya és avui encara 
molt petit en termes absoluts.

• Es tracta d’un model alternatiu que permet diversificar les solucions 
habitacionals a nivell local.

• L’impacte de cadascuna de les iniciatives sobre la vida de les 
persones implicades és molt significatiu.

• Les iniciatives d’habitatge coproduït a Catalunya es caracteritzen 
per: generar habitatge assequible per sota del preu de mercat, 
proveir tinences segures i a llarg termini i promoure models 
col·laboratius basats en l’autogestió.

• Moltes de les iniciatives produeixen, a més, un impacte significatiu 
sobre el seu entorn.

Conclusions (impacte social)
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• El model es troba amb importants dificultats per a la seva expansió, 
que s’expliquen per la falta de volum del sector, pels escassos 
recursos disponibles i per la manca de capacitats individuals i 
organitzatives en molts dels projectes que sorgeixen.

• El sector públic en general, i els ajuntaments en particular, podrien 
contribuir de forma molt significativa a potenciar l’escalabilitat del 
sector, no només mitjançant la provisió de sòl públic, sinó també 
mitjançant altres fórmules innovadores orientades a la diversificació 
de les solucions habitacionals a cada municipi.

• Les entitats de suport i les xarxes d’iniciatives juguen un paper clau 
en la replicabilitat i l’assessorament a les iniciatives.

• Existeix una certa lògica viral en el sorgiment i l’impuls de moltes de 
les iniciatives, que tendeixen a connectar-se i aprendre mútuament.

• La capacitat d’aquestes iniciatives per inserir-se i articular-se dins de 
xarxes més àmplies en el marc de l’economia social és important.

Conclusions (escalabilitat)
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Des de 2013
Colònia fabril Vilaseca, Sant Vicens de Torrelló.
4 unitats de convivència (5 adults i 3 infants), 2-3 
caravanes). 10-15 residents potencials 

Tipus d’organització: Cooperativa en cessió 
d'ús 
Tipus de promoció: Rehabilitació. 
Titularitat del sòl: Privada. 
Construcció/rehabilitació: Autoconstrucció. 
Gestió: Autogestió. 
Finançament: Aportacions usuaris (€500 inicial, 
€300 mensual), participacions de capital i préstec 
privat 
Xarxes de suport: Sostre Cívic al principi; 
vinculats a d'altres projectes: trobada de 
comunitats, Cal Cases; voluntaris regulars del 
Servei de Voluntariat de la UE i Woof.

La Sequoia
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• Qualitat democràtica externa: No es dirigeix a un perfil d'usuari concret, 
però es dirigeix a persones del seu entorn social i cultural. Aspiració d’anar 
més enllà de l’habitatge.

• Qualitat democràtica interna: grup petit i amb relacions prèvies, 
autogestió informal, diferents graus de compromís, relacions de poder.

• Impacte social: escassa presència pública, però xarxes internacionals i pla 
per una cooperativa de consum ‘mare’, hort, forn i espai social. Proposta de 
cooperativa integral.

• Escalabilitat: Replicable però difícilment expandible. Projecte petit i molt 
casuístic. Préstec privat fonamental (escassa replicabilitat); autoconstrucció: 
procés molt llarg, 6 membres deixen el projecte el 2016.

• Relació amb institucions públiques: escàs contacte en la fase 
d’habitatge, però acompanyament del Ateneu Cooperatiu des de 2017 
sobre temes legals, de convivència i expansió del model cooperatiu.

La Sequoia
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Des de 1962
Fundada per treballadors de La Seda i La 
Papelera.
Més de 1000 socis, uns 900 habitatges (40 
comunitats de veïns) 
Òrgans de govern: Junta Rectora i Directora
Fases: origen i creixement (1962-1975), latència 
(1975-2007), obertura i renovació (2007-…)

Tipus d’organització: Cooperativa construcció.
Tipus de promoció: Obra nova. 
Titularitat del sòl: Privada. 
Construcció/rehabilitació: Autoconstrucció i 
constructora de mercat. 
Finançament: Préstec banca i aportacions.
Xarxes de suport: Ateneu Cooperatiu Baix 
Llobregat, Federació Cooperatives Habitatge.

La COV
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• Qualitat democràtica externa: VPO en lloguer assequible. Tancament 
però en procés d’obertura via nous socis, lloguer i projecte Barri 
Cooperatiu.

• Qualitat democràtica interna: Dependència de les dinàmiques 
tradicionals però amb voluntat de canvi. Estructura clàssica d’una 
cooperativa i professionalització de la gestió. Masculinització i biaix 
d’edat.

• Impacte social: molt alt en els seus orígens (pressió a la baixa del preu 
de mercat, extensió cooperativisme, serveis per a socis...) i a l’expectativa 
amb nous projectes.

• Escalabilitat: Foment del cooperativisme: projecte Barri Cooperatiu. 
Promoció d’habitatges a l’Eixample del Prat Sud. Trajectòria, experiència i 
capacitat econòmica. Creixement potencial però difícil replicabilitat.

• Relació amb institucions públiques: col.laboració

La COV
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Des de 2014
Barri de La Floresta a Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
Barri 4.430 habitants
Govern local PDeCat, (CIU) des de 1987. 

Tipus d’organització: Col.lectiu.
Tipus de promoció: Rehabilitació. 

Titularitat del sòl: Pública. 
Construcció/rehabilitació: 
Autoconstrucció i constructora de mercat. 
Finançament: Públic, aportacions 
usuaris i préstec banca ètica.
Xarxes de suport: Sostre Cívic, 
Assemblea de Barri.

• 2014 okupació de las Cases dels Mestres de 
propietat pública per a masoveria urbana

• 2015 convocatòria pública i signatura 
conveni Sostre Cívic, 6 Claus i Ajuntament. 

• 2015-2018 obstacles institucionals i 
paralizació del projecte

Cases dels Mestres
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• Qualitat democràtica externa: limitació de l’accés (adjudicació 
administrativa) que ha fet que molts dels promotors del projecte 
quedessin exclosos.

• Qualitat democràtica interna: Dinamització a través de Sostre Cívic. 
Limitacions per dificultats del projecte i canvi de membres.

• Impacte social: el projecte no dóna solució habitacional a les persones 
involucrades. Baix impacte pel fracàs del projecte, però ha contribuït a 
difondre formes alternatives d’accés a l’habitatge. El potencial era alt: 
millora de l’entorn via rehabilitació, empoderament via implicació, etc.

• Escalabilitat: baixa però potencialitat de replicabilitat a través de Sostre 
Cívic. Va ser un cas pioner tot i el seu fracàs. Permet aprenentatges.

• Relació amb institucions públiques: obstacles institucionals.

Cases dels Mestres
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