
Aproximació Impuls Consolidació Materialització Convivència

Temps variable
Caldrà defi nir un grup inicial i uns criteris d’accés
de nous membres

Aproximació a l’habitatge cooperatiu
a través de lectures, assistència a xerrades,...

Recomanem la creació d’una associació per 
facilitar la defi nició del grup i realitzar els 
primers pagaments, gestions,... Pot ser útil 
fi ns al preacord de cessió de sòl o al contracte 
d’arres.

Tramitació del 036 i inscripció al registre de cooperatives
Registre d’activitats i obligacions fi scals, NIF, certifi cat digital,... 
Digitalització de la documentació i l’arxiu societari
Obertura dels llibres d’actes i de socis

Defi nició general
del projecte: quins 
espais hi ha, volum,...

Ara que es coneixen 
els espais és un bon 
moment per parlar 
de com es voldran 
utilitzar

Concreció per calcular 
costos i obtenir la
llicència d’obra

Descripció de tot
el necessari per
construir

Primer encaix del programa
en el lloc escollit

Protegit

Lliure

Defi nició de les característiques bàsiques del 
projecte: membres, valors, ubicació geogràfi ca,...

Cercar i escollir l’equip de suport tècnic en 
qüestions jurídiques, fi nanceres, socials, fi scals
i d’arquitectura.

Llegenda:

Consensuar aspectes que defi neixen la cooperativa, 
com si les quotes i les aportacions seran iguals o no, 
els mecanismes d’acumulació de capital,...

Anar concretant quina manera d’habitar ens 
imaginem com a grup: més o menys comunitari,
èmfasi en certs aspectes,...

Repensem com volem viure
i quin és l’impacte ambiental
del projecte

· Terreny o edifi ci existent
· Entorn urbà o rural
· Dotacions, serveis i condicions urbanes
  o ambientals

Conèixer les capacitats econòmiques del grup
i les característiques de la promoció

Estudiar la viabilitat econòmica
dels possibles solars o edifi cis
segons les capacitats
econòmiques del grup

Defi nició de les condicions de fi nançament, les 
aportacions inicials i les quotes mensuals, justifi cant la 
viabilitat econòmica del projecte segons les condicions 
d’accés al sòl i el projecte arquitectònic.

La quota d’ús és el pagament mensual pel dret d’ús 
d’un habitatge. Inclou el pagament dels préstecs, el 
manteniment de l’edifi ci, serveis comuns,... 
i en el futur l’acumulació col·lectiva de capital.

Lliure o protegit (HPO)

CREACIÓ D’UN GRUP INICIAL
Defi nir com ens volem organitzar
Calendaritzar el procés i freqüència de trobades 
Crear comissions amb tasques i funcions
Decidir la càrrega de treball voluntari a assumir Crear un projecte comunitari i assegurar una bona 

convivència és tot un repte. Cal que ens dotem
d’eines per assegurar un bon ambient i una bona 
gestió dels confl ictes.

Un cop els habitatges estan acabats i inscrits al
registre de la propietat la cooperativa ja pot
signar el dret d’ús amb cada unitat de
convivència que hi anirà a viure

Els projectes en funcionament poden ajudar als
de nova creació amb suport fi nancer i transferència 
de coneixements

* unitat de convivència

250 – 750 € / UEC*

Mínim 3 mesos

1500 – 2500 € / UEC

Mínim 6 mesos

15.000 – 30.000 € / HPO
40.000 – 80.000 € / Mercat lliure

12 mesos + durada de l’obra

Quotes d’ús

Vida de la cooperativa

Variable segons el nombra de UEC’s

Empoderament inicial
sobre cooperativisme

Definició del projecte
comú de convivència

ELECCIÓ DE L’EQUIP
D’ACOMPANYAMENT

Debats organitzatius

Creació d’una associació

Estudi econòmic del grup

Cerca d’opcions
de finançament

Jurídic

Social

Debats de model

Definir necessitat,
voluntats i expectatives 

Tipus d’accés al sòl

Característiques
de l’ubicació

DEFINIR EL LLOC

Millorar el treball en grup 
i la comunicació

Gestió de la convivència
i els conflictes interns

Revisió i ampliació del règim intern Participar en estructures
de 2n grau i potenciar el model

Suport a altres projectes
Primer esbós

de règim intern

Redacció
dels estatuts

CONSTITUCIÓ
DE LA

COOPERATIVA

COMPRA O
SIGNATURA

DE LA CESSIÓ

INICI DELS
PRÉSTECS

ENTRAR A VIURE

Recerca de
solars o edificis

Estudi de viabilitat Pla econòmic

Esbossar el model
de convivència

Definir criteris
de sostenibilitat

Estudis previs
arquitectònics

Avant-
projecte

Pressupost
aproximat

Pressupost
consolidat

Concretar la
convivència

Projecte
bàsic

Projecte
executiu

Signatura
del dret d’ús

Gestió d’altes i baixes de sòcies

Interacció amb l’entorn

Manteniment i millores

Inici retorn préstecs

Gestió econòmica

Gestió dels espais

Acomulació de capital

Inici del pagament
de les quotes d’ús

OBRA

Concurs o 
adjudicació directa

Negociació

Habitar

Econòmic


