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INTRODUCCIÓ 

 

Quan vam presentar la nostra proposta per a desenvolupar un estudi sobre Habitatge i 

envelliment promogut per la Diputació de Barcelona, de seguida vàrem veure 

l’oportunitat de recórrer a un treball realitzat fa ben bé deu anys, en plena crisi, per impuls 

de Projectae, sccl, una empresa cooperativa de la que en formàvem part alguns dels 

membres redactors d’aquest treball. Un treball, aquell, que amb el títol de “Una nova 

cultura de l’habitatge” només va publicar-se en format digital i que, a causa precisament 

de la gran crisi en la que estàvem immersos, no va transcendir més enllà dels mateixos 

autors i d’un petit cercle proper.  

No obstant això, aquell treball va ser en la gènesi de SERVIMcoop, sccl i va ajudar a 

definir les principals línies d’actuació d’aquesta empresa cooperativa formada per 

professionals del sector immobiliari. 

Una de les conclusions d’aquell primer treball va ser que l’habitatge de la gent gran, 

majoritàriament en règim de propietat, podia ser un dels principals motors de canvi cap 

a una nova cultura de l’habitatge, basada més en el canvi d’habitatge motivat per la 

necessitat de trobar el que millor s’adapti a les necessitats de cada etapa del cicle vital 

de les persones, que en anar modificant el mateix habitatge per adaptar-lo a les noves 

necessitats. 

És evident que, per a la majoria de persones, el règim de tinença és el factor que més 

condiciona la tria entre canviar d’habitatge o modificar-lo per adaptar-lo a les necessitats 

de cada etapa, però hi ha molts altres factors que també intervenen en la decisió. Alhora, 

la visió que de l’habitatge com a valor econòmic i bé d’intercanvi però també com a 

producte final d’un procés de “fabricació” més o menys sostenible, han variat en el temps 

i estan variant de forma molt més ràpida que mai.  

Podíem encarar l’elaboració d’aquest estudi des d’una perspectiva reduïda 

exclusivament a analitzar i resoldre la problemàtica de la gent gran en relació a la 

tipologia dels habitatges i els serveis assistencials que necessiten i que poden cobrir 

amb els seus propis recursos, però ho hem fet des d’una perspectiva més àmplia, des 

d’una visió que podem qualificar d’economia circular a escala social, partint de la realitat 

del nostre país, en el que molta de la gent gran compta amb una renda disponible baixa 

-les pensions- i uns actius immobiliaris de valor relativament alt -l’habitatge de propietat- 

no fàcilment convertibles en renda disponible. Aquestes dues rendes, ben articulades, 

poden convertir-se en la garantia d’una vellesa digne en tots els aspectes. La capacitat 

individual de resoldre econòmicament la vellesa d’una part important de la gent gran, 

pot permetre que els recursos públics disponibles tinguin major capacitat de cobrir les 

necessitats d’aquells col·lectius de gent gran que no tenen les mateixes possibilitats 

econòmiques de cobrir les seves necessitats en la darrera etapa del seu cicle vital 

Aquest treball només apunta les repercussions clarament positives que pot tenir aquest 

tractament de l’habitatge per a la gent gran sobre els altres grups que estan en una altra 

etapa del seu cicle vital, però hem cregut convenient d’introduir algunes pinzellades per 

fer evident que, avui i en la nostra societat, no podem solucionar la problemàtica de 

l’habitatge per al segment de la gent gran -cada dia més nombrós- sense veure que 

alhora pot representar una solució per a molta gent que busca habitatges grans, per a 

formar una família, ja sigui en règim de propietat o de lloguer.  

La creació d’aquesta cadena de transmissions permetrà incrementar, a mitjà termini, el 

règim de lloguer, de cessió del dret d’ús i el de propietat temporal o de dret de superfície, 
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com a règims de tinença més adequats per alliberar la majoria de la població del dogal 

econòmic que fins ara ha representat la propietat de l’habitatge. 

Però no podem oblidar que aquesta situació actual és fruit d’una política d’habitatge que, 

en essència, ha variat ben poc en els últims vuitanta anys i, per tant, correspon en primer 

lloc a les administracions públiques arbitrar les mesures que permetin solucionar el que 

s’ha convertit en un problema per un segment cada més nombrós de la nostra societat: 

la dificultat d’accés a l’ús d’un habitatge digne, adequat a les necessitats de cadascú, 

sigui quina sigui l’etapa del cicle vital en la que estigui, i a un cost que no representi 

haver de renunciar a altres qüestions bàsiques en una societat que volem justa i 

pròspera. 

VISIÓ 

Estem entrant en una nova era. En tots els camps, la tecnologia està  canviant les 
formes de treball, de viure, de comunicar-nos, de relacionar-nos. La mitjana de 
l’esperança de vida s’està allargant considerablement i tot apunta que seguirà fent-
ho. Els habitatges que fem ara arribaran al segle XXII i, per amortitzar-los, ho han 
de fer en bones condicions i amb capacitat d’adaptar-se a les noves exigències de 
la societat.  

MISSIÓ 

Les necessitats residencials de la gent gran, avui, van estretament lligades amb les 
de la resta de grups d’edat i amb l’oferta disponible, però són unes necessitats molt 
específiques que o bé no estan del tot cobertes o bé ho estan de forma diferent a la 
que molts dels mateixos usuaris voldrien i necessitarien. 

Per conèixer les necessitats residencials actuals de la gent gran i, sobretot, per 
definir unes pautes d’actuació que permetin cobrir-les de forma ràpida, cal conèixer 
la situació del mercat residencial en general, i del de l’habitatge concretament, les 
possibilitats d’adaptació d’aquest mercat a les necessitats actuals, detectar els 
mecanismes que facin possible aquesta adaptació i a les necessitats previsibles 
durant la vida útil dels edificis o, quan calgui, que generin nous productes 
immobiliaris que cobreixin aquestes necessitats. 

OBJECTIUS GENÈRICS 

a. Definir les bases d’actuació per a una política municipal que doni resposta, 
especialment en el camp de l’habitatge social, a la demanda provinent de la 
gent gran.  

b. Encetar un debat, principalment entre usuaris i administració local, sobre el 
paper que pot jugar el sector de l’habitatge per a la gent gran com a motor 
dinamitzador de les transformacions imprescindibles per situar els usuaris en 
el centre de la política d’habitatge. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

c. Fase 1: Oferir als ajuntaments amb sòl o edificis per rehabilitar, les diverses 
opcions possibles per a la promoció d’edificis que cobreixin les necessitats 
residencials de la gent gran. 

d. Fase 2: Aplicant els models proposats en la fase 1, proposar els criteris i 
paràmetres bàsics per elaborar dos projectes concrets, en un solar a Santa 
Maria de Palautordera i en un edifici existent a Sant Martí de Tous 

Pere Pugès i Dorca 

President de Servimcoop, sccl. i coordinador d’aquest estudi 
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1. MARC D’ACTUACIÓ 

 

Per fer una aproximació rigorosa als objectius d’aquest estudi, el primer que hem de 
conèixer són els aspectes quantitatius de la demanda i els aspectes que defineixen 
el que en podríem dir els segments d’aquesta demanda que, prèviament, haurem 
d’identificar. Els darrers anys han aparegut conceptes com els d’habitatge jove o habitatge 
tutelat i, per tant, s’ha començat a parlar de diferents col·lectius socials que tenen unes 
necessitats específiques, entre els que destaca el grup de la gent gran, que cada vegada 
té un pes més important.  
 
Un dels altres aspectes que defineixen la demanda d’habitatges és establir la 
relació entre les necessitats específiques de cada segment de la demanda i les 
possibilitats econòmiques per a poder obtenir l’habitatge que cobreixi aquelles 
necessitats.  
 
La compra d’un habitatge ha estat, durant dècades, l’opció preferida per a la majoria dels 
ciutadans del nostre país. És la decisió econòmica més important que prendran mai i 
condicionarà la seva forma de viure molt més enllà del termini de devolució de la hipoteca 
que els haurà permès adquirir-lo.   
 

Fins ara, el comprador i futur usuari ha tingut en compte la informació sobre 

l’emplaçament, la tipologia, les característiques tècniques de l’edifici o ha pogut constatar 

els serveis que li ofereix l’entorn o les comunicacions de les que disposa, però a partir 

d’ara serà necessari que conegui les tecnologies ambientals de les que està dotat l’edifici 

i l’estalvi energètic que li representaran aquestes tecnologies o el nivell d’aïllament tèrmic 

i acústic de l’edifici. Seria necessari, també, que pogués disposar de valoracions 

comparatives sobre les despeses inicials i la repercussió anual per escollir un tipus de 

tinença o altre, un emplaçament o un altre, entre altres factors que tindran importància 

per a l’economia de la unitat familiar.  

 

Mentre el sistema sigui tant simple com el que coneixem, mentre les opcions a l’hora 
de canviar d’habitatge depenguin exclusivament de la nostra capacitat econòmica, 
de la nostra capacitat d’endeutament, no podrem decidir en funció de les 
necessitats que tenim en relació a la superfície, els serveis residencials vinculats a un 
tipus d’edifici o un determinat emplaçament o si volem aquell habitatge per un termini no 
massa llarg, ja sigui per raons de mobilitat laboral o relacional.  
 
Dels diversos components que intervenen en el procés de creació d’un habitatge n’hi ha 
alguns que hi tenen un pes important, ja sigui perquè tenen un poder decisori fonamental 
a l’hora de definir el què, com i quan es pot fer un habitatge, o des d’un punt de vista 
econòmic, perquè determinen més que d’altres el cost final que tindrà l’habitatge. 
 
Tradicionalment, els tres components que representen un percentatge més elevat en 
el preu final d’un habitatge són el sòl, la construcció i els costos de promoció. Però 
hi ha un altre factor, el règim de tinença, que pot acabar tenint un cost econòmic fins i 
tot superior a algun dels altres tres, però que comporta un altre tipus de cost més 
intangible, que té més a veure amb el confort i el benestar, que no s’ha tingut pràcticament 
en compte fins ara.  
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1.1 Sobre el concepte d’habitatge 

 

1.1.1 Definició d’habitatge 

Encara que sembli sobrer perquè parlem d’un producte –l’habitatge– conegut per tothom, 
hem de començar pel que és bàsic i fonamental: preguntar-nos què és un habitatge. 
Disposar d’un habitatge és un dret –perquè cobreix una necessitat bàsica- i, alhora, 
una decisió econòmica que condicionarà la vida dels que l’habitaran. Decidir entre 
un habitatge o un altre i entre una localització o una altra representarà gaudir d’un 
determinat nivell de qualitat de vida, que quasi sempre ha anat lligat a un preu més alt de 
l’habitatge escollit.  

Alhora, caldrà que cadascú es respongui la pregunta des de la seva visió particular 
i des dels seus interessos, i veurà que les respostes seran molt diferents en funció 
de l’etapa del cicle de vida en la qual estigui o dels projectes professionals o 
afectius que tingui per al futur, immediat o més llunyà. Probablement, arribarà 
ràpidament a una primera i ràpida constatació: un habitatge ja no és per a tota la vida, 
com havíem sentit dir als nostres avis i potser també als nostres pares. I això sol ja ho pot 
canviar tot. 

Per damunt de qualsevol altra consideració, l’habitatge és una necessitat bàsica, que 
esdevé un refugi assequible que permet aconseguir un lloc de protecció i benestar. 
L’habitatge compleix unes necessitats bàsiques materials però també cobreix necessitats 
socials i simbòliques.  

Més enllà d’un sostre i un lloc per viure, és un espai cabdal per al desenvolupament 
de la identitat personal i els processos de sociabilitat. De forma complementària, 
els éssers humans construeixen el seu espai físic en funció d’uns supòsits d’ús, de 
pràctiques i hàbits que, si es tenen en compte, acaben determinant les formes i els usos.  

 
L’habitatge és un bé molt heterogeni, amb un gran nombre de característiques 
quantitatives i qualitatives, cosa que pot fer que habitatges d’igual preu siguin vistos com 
a molt diferents pel consumidor.  

 
És considerat com l’actiu més important i segur per a moltes famílies, que 
consideren la seva propietat com un gran mecanisme d’acumulació de riquesa, tant 
perquè el seu valor s’incrementa durant molts anys com perquè té una depreciació molt 
lenta.  

 
Entre totes les necessitats bàsiques, l’habitatge és el bé al qual la majoria dels 
ciutadans destinen un major percentatge de la seva renda i pel qual arriben a 
renunciar al consum d’altres béns, a moments de lleure, a treballs menys durs i a la 
capacitat d’estalvi.  

 
Els elevats preus del sòl, dels costos de producció, de finançament, impositius, de 
transacció i compra i els marges de benefici molt superiors a la majoria d’altres activitats 
productives fan que cada cop més l’habitatge sigui un bé de difícil accés per a 
àmplies capes de la població. Aquest problema d’accessibilitat ha generat canvis 
substancials en les fórmules de finançament i ha ampliat la necessitat d’oferir habitatges 
de lloguer, que han esdevingut la única sortida possible per a diferents col·lectius i grups 
socials. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, extretes de l'Enquesta contínua de 
pressupostos familiars, base 2006, de l'INE. 

En la nostra societat, l’accés a un habitatge digne i adequat el podem satisfer a 
partir de l’oferta privada, a preu lliure sotmès exclusivament a les regles del mercat, 
o a partir de l’oferta d’habitatges de preu limitat, fixats pels poders públics, i que 
poden ser promoguts per la iniciativa privada o la pública. Per accedir a aquest 
segon tipus d’oferta, la d’habitatges protegits, els ciutadans han d’estar inclosos en 
alguns dels supòsits previstos per la legislació i que, entre d’altres condicions, parteixen 
dels nivells d’ingressos econòmics dels demandants i de no disposar d’altres habitatges.   

 
Ja sigui d’oferta privada o pública, el sistema d’accés a l’habitatge s’ha concentrat 
quasi en exclusiva en el de compravenda, en règim de propietat, basant-se en el 
principi –ara més qüestionable que mai– que la compra d’un habitatge és, a la curta o a 
la llarga, una inversió rendible. Tot el sistema s’ha organitzat en funció d’aquest objectiu 
i ha estat molt difícil trobar una oferta mínimament significativa d’habitatges en lloguer 
o, encara menys, en altres sistemes flexibles de tinença. 

 
L’habitatge té un procés de producció peculiar i llarg i que, generalment, no es realitza 
seguint processos industrials. En la seva construcció, la mà d’obra hi té un pes rellevant. 
La necessitat d’introduir processos industrials en la fabricació dels habitatges es 
fa cada cop més evident, per millorar-ne el preu i la qualitat i per ajustar-lo a la 
diversitat de la demanda.  
 
 
1.1.2  Característiques i funcionalitat 

 
Fins ara, i especialment durant la darrera etapa, la majoria dels consumidors o els futurs 
usuaris d’un habitatge no es podien preguntar quin habitatge necessitaven o on el volien. 
La immensa majoria d’usuaris només podia preguntar-se quin habitatge podia pagar i, en 
funció de la resposta, decidia el sistema d’accés –compra, lloguer, mercat lliure, 
habitatges protegits–, les característiques de l’habitatge –superfície i equipament– i la 
localització, sense que importés massa la distància en relació amb el lloc de treball, amb 
els serveis urbans que més utilitza, amb els mitjans de comunicació i transport o amb 
altres serveis residencials bàsics. 
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La tipologia estàndard adoptada pel mercat immobiliari de menjador sala d’estar, cuina, 
banys i tres dormitoris respon a les necessitats d’un determinat tipus de família. Els 
diversos tipus d’unitat familiar de la societat actual reclamen una diversitat 
tipològica que el mercat ha de saber satisfer.  

 
Els factors que intervenen a l’hora de definir aquesta diversitat de tipologies estan 
directament relacionats amb el moment del cicle vital en què es trobi l’usuari, la 
cultura d’origen i l’extracció social. 

 
La necessitat d’habitatge ve determinada per quatre factors: el canvi de lloc de 
residència per motius laborals, per ajust de preferències, per la voluntat de deixar 
la llar familiar o per la necessitats d’atencions permanents, especialment a causa 
de l’estat de salut.  
 
Tradicionalment, fins a l’inici del període 1997-2007, les entitats financeres consideraven 
un client de risc el que destinava mensualment una quantitat superior al 35% dels seus 
ingressos per pagar la quota hipotecària. Atès el pes creixent del cost dels 
subministraments energètics relacionats amb l’habitatge, avui es considera que l’esforç 
màxim en habitatge (propietat o lloguer) hauria de ser del 30% i del 10% per a 
subministraments energètics. Per a l’usuari, fixar aquest paràmetre és necessari per 
conèixer la seva capacitat raonable d’endeutament destinat a l’habitatge.  

 
Atès que la renda mitjana neta per persona1, l’any 2019, estava situada en 13.527€ 
(1.127,25€ mensuals) i que els nivells de renda són més baixos en els segments més 
joves, és fàcil deduir que els ingressos d’una part important dels ciutadans catalans no 
superen la barrera dels mil euros mensuals. Prenent de referència aquesta mitjana i el 
topall màxim del 40% abans esmentat, avui la quantitat mensual destinada a 
l’habitatge (i als subministraments energètics associats) no hauria de superar els 
450,90 euros per persona amb treball remunerat que hi residirà. Per aconseguir-ho, 
és imprescindible que l’oferta tipològica d’habitatges doni resposta a les diferents 
necessitats de cada tipus o segment de demanda i que es redueixi de forma sensible la 
dependència energètica dels edificis. 

 
 

1.2 El funcionament del mercat immobiliari 

 
1.2.1 La lògica del mercat immobiliari  
 
Un mercat madur tendeix a cercar l’equilibri entre oferta i demanda, fet que genera una 
estabilitat en els preus i confiança en el sector, tant per part dels compradors com dels 
inversors i les entitats financeres. Els ajustaments entre oferta i demanda no es 
produeixen instantàniament a causa de les particularitats en el procés de producció 
d’habitatge. És un sector on hi ha molts factors que poden produir desajustos més o 
menys puntuals o de difícil i llarg reequilibri.  
 
La competència, per si sola, no actua d’element regulador suficient en el mercat 
immobiliari residencial.  
 
Encara que hi hagi habitatges idèntics però en localitzacions diferents, seran 
percebuts de forma molt diferent pels usuaris o consumidors.  
 

 
1 Font: IDESCAT. Renda mitjana neta per persona i unitat de consum, per sexe i edat. 2019 
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L’accés a l’habitatge és un pilar de l’Estat del benestar i atès el funcionament del mercat 
immobiliari és evident que es tracta d’un mercat que necessita, potser més que cap 
altre, la intervenció pública per regular-lo, sobretot quan hi ha importants dificultats 
d’accés a l’habitatge per part de col·lectius cada cop més nombrosos. 
 
1.2.2 La intervenció pública  

 
Oferir habitatge públic a preus i en condicions assequibles forma part de la mateixa lògica 
del mercat, ja que les administracions públiques passen a cobrir la part de la 
demanda que l’oferta privada no contempla perquè la construcció d’habitatges 
d’aquestes característiques no genera beneficis o, en tot cas, en genera amb uns marges 
molt inferiors als de preu lliure.  
 
Actualment, la majoria dels països amb un model d’Estat del benestar apliquen polítiques 
d’habitatge consistents a proporcionar habitatge de protecció oficial, a preus taxats 
o limitats, o a complementar el poder adquisitiu de les famílies menys afavorides 
per la via d’ajuts directes, rebaixes fiscals o millorant-ne el finançament. 
 
Oferir habitatges de protecció oficial, a preus taxats o limitats, i fer-ho des de la 
promoció pública representa una redistribució de la renda en forma d’espècie que 
la societat accepta en la mesura que admet que l’habitatge és un bé de mèrit i un 
dret fonamental.  
 
Oferir habitatges de protecció oficial, amb preus i condicions assequibles, i 
subvencionar la demanda són opcions perfectament compatibles i aplicades els 
darrers anys a Catalunya amb notable acceptació, malgrat que amb una capacitat 
d’oferta molt inferior a la demanda existent.  
 
Els ajuntaments tenen autonomia suficient i competències reconegudes en matèria de 
promoció d’habitatges i poden subscriure i concertar actuacions amb altres 
administracions i agents d’iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat de 
l’habitatge protegit i el lliure.  
 

1.3 Necessitats dels usuaris 

 
1.3.1 Les etapes del cicle de vida 
 
Fonamentalment, hi ha quatre grans etapes del cicle de vida de les persones que les 
relacionen directament a un determinat tipus de consum de producte residencial. 
Podríem anomenar-les «etapa inicial», «etapa jove», «etapa familiar» i «etapa de 
jubilació».  
 
En la primera etapa, en la qual s’habita en la llar familiar, es consumeix una determinada 
dotació de serveis residencials en les quals l’usuari de menor edat depèn dels altres i 
no pot escollir més enllà del que li permetin la resta d’usuaris.  
 
En la segona etapa, generalment emmarcada per l’entrada al mercat laboral, la persona 
recentment independitzada de la llar familiar consumeix serveis residencials que 
podríem anomenar de primera necessitat. És una etapa caracteritzada per un poder 
adquisitiu baix i un poder d’elecció restringit, on el consum prové bàsicament del mercat 
secundari i el règim de tinença varia entre el lloguer i la propietat. És una etapa en la qual, 
en el nostre país, s’entrava entre els 20 i 25 anys i que ha anat endarrerint-se 
progressivament. Amb la gran crisi i els canvis que s’estan produint en el mercat laboral, 
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s’hi ha d’afegir un nou element: l’elevat atur juvenil, que afecta directament al poder 
adquisitiu de serveis residencials. 
 
S’entra en la tercera etapa quan s’aconsegueix una certa estabilitat econòmica i familiar, 
fet que es produïa entre els 25 i els 35 anys, però que també es va endarrerint en els 
darrers anys. En l’inici d’aquesta tercera etapa s’opta, o s’hauria de poder optar, per 
la reposició de l’habitatge, tot cercant el producte «ideal». Es canvia de localització 
residencial si la que es té no satisfà les necessitats i preferències de la nova etapa, 
marcada per la necessitat de més espai i un entorn més favorable al previsible augment 
de la unitat familiar. També en aquesta etapa és quan entren en joc les 
consideracions d’inversió immobiliària. Aquesta etapa pot prolongar-se fins als 65 
anys, tot i que la tendència és que vagi acostant-se progressivament fins als 68 o 70 anys. 
 
La quarta etapa seria la de jubilació, on es pot suposar que la persona o la parella 
decideix negociar amb l’actiu residencial que posseeix per obtenir una renda que li 
permeti augmentar, o almenys mantenir, el seu nivell de consum. Aquesta negociació 
pot consistir en una renda hipotecària vitalícia, emprant el sistema d’hipoteca inversa o 
venent el seu habitatge familiar i adquirint-ne un de més petit i adequat a les seves 
necessitats en aquesta etapa i, per tant, generant un diferencial econòmic positiu.  
 
Atès l’allargament de l’esperança i de la qualitat de vida l’etapa de jubilació es 
podria desdoblar en dues pel que fa al consum d’habitatge. En la primera part 
d’aquesta etapa, que ben bé pot anar des dels 65 o 70 anys fins als 80 o 85 anys però 
que podria començar quan els fills han marxat de la llar familiar, la tipologia residencial 
que es necessita és la d’un habitatge relativament petit, còmode, funcional i cèntric 
que no necessita cap tipus de servei residencial especial en relació amb les etapes 
anteriors. En canvi, a partir d’una certa edat, es fan necessaris serveis de tipus 
assistencial geriàtric, que poden representar el trasllat a una residència 
especialitzada o a rebre aquests serveis en el domicili propi. 
 
Cadascuna de les quatre etapes anteriors determina una tipologia específica 
d’habitatge, que podríem convertir en cinc si desdoblem la quarta etapa tal com 
hem esmentat en el punt anterior. O fins i tot en sis tipologies diferents al llarg del cicle 
vital d’una persona si considerem la demanda per oci o de segona residència, fins ara 
limitada a rendes altes, però que podria ampliar-se a un segment més ampli si es modifica 
el tipus d’oferta. Sembla evident que el mercat immobiliari català no s’ha orientat, fins ara, 
a oferir de forma conscient aquesta varietat de productes. 
 

Etapes del  
cicle vital 

Rang d’edats Situació 
econòmica 

Necessitats 
residencials 

Causes de 
mobilitat 
residencial 

Etapa inicial 
 

Fins a 25 dependent Habitatge familiar Les familiars 

Etapa jove 
 

25 - 35 precària Habitatge jove Emancipació 

Etapa familiar De 35 - 65/70 Més estable Habitatge familiar Espai, entorn i i 
feina 

Etapa sènior 65/70 – 80/85 Jubilació Habitatge sènior Comoditat, i 
serveis 

Etapa dependent 
 

Més de 80/85  Jubilació Habitatge assistit  Necessita 
d’assistència 
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1.3.2 L’esforç econòmic  
 
L’usuari d’un habitatge, com a consumidor, no només necessita tipologies adequades 
per a cada etapa del seu cicle vital i a un cost adequat a les seves possibilitats 
econòmiques -normalment canviants al llarg del cicle-, sinó que també té dret a la 
personalització del producte que consumeix. La introducció de sistemes de 
construcció «normalitzats», industrialitzats o preindustrialitzats ho ha de permetre. 
Aquests sistemes asseguren, a més, una construcció més sostenible, amb l’eliminació o 
el reciclatge de residus, i més ràpida, amb la consegüent reducció de les despeses 
financeres en l’etapa de construcció.  
 
Atesos els processos de producció dels habitatges i els ingressos disponibles de la 
immensa majoria dels ciutadans, el paper que juga el sistema de finançament en l’accés 
a l’habitatge resulta fonamental. Si l’objectiu que perseguim és que les despeses 
mensuals fixes destinades a l’accés i l’ús de l’habitatge (quota hipotecària, de 
lloguer, d’ús, consums energètics, comunicació, etc.) no representin més del 40% 
dels ingressos d’una llar és evident que el sistema de finançament escollit, la quantitat 
que cal finançar a llarg termini o les garanties que cobreixen el préstec financer incideixen 
molt directament en els fets que l’objectiu es compleixi o no, o que s’hagi d’optar per un 
tipus d’habitatge o un altre, o per un sistema d’accés diferent del que inicialment 
es pretenia. Sense ampliar l’oferta tipològica, adaptant-la a les necessitats residencials 
de cada etapa del cicle vital de les persones i, alhora, diversificant els sistemes d’accés i 
ús dels habitatges, no es podrà reduir l’esforç econòmic per accedir a un habitatge.  
 
 

1.4 Oferta i demanda d’habitatge 

 
1.4.1 Oferta 
 
El model imperant en els darrers anys ha estat la promoció privada d’habitatges en 
règim de compravenda, amb l’entrega dels habitatges totalment acabats i 
l’adaptació dels habitatges a les possibilitats econòmiques dels compradors, 
reduint-ne superfícies i ampliant-ne els terminis de finançament.  
 
Una part important d’aquests nous habitatges van ser adquirits per compradors 
joves que deixaven la llar familiar per constituir-ne una de pròpia. Una altra part, 
també significativa numèricament, ha estat adquirida per compradors que, segons el 
que s’ha exposat anteriorment, optaven per la reposició residencial, o sigui, que 
deixaven el seu anterior habitatge per guanyar superfície i qualitat de vida, desplaçant-se 
a altres municipis més o menys propers però, quasi sempre, més allunyats de les àrees 
urbanes centrals.  
 
Aquesta mobilitat ha provocat l’aparició d’un mercat, també significatiu, 
d’habitatges de segona mà situats en zones més properes al centres urbans o, 
moltes vegades, en zones clarament centrals però amb processos de degradació 
urbana més o menys visibles. 
 
Cada cop més, s’ha anat consolidant el model concèntric pel que fa a la distribució 
territorial dels preus dels habitatges i, en general, els millors preus corresponen a 
habitatges allunyats dels centres de les ciutats importants i com major és el preu millors 
són l’equipament i els acabats dels habitatges.  
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1.4.2 Demanda de la població gran 
 
En la línia d’altres països europeus, a Catalunya s’observa com progressivament 
els grups de població de més edat (superior als 65 anys) representaven entorn del 
19% de la població total l’any 2020. El factor envelliment es concentra, en gran 
mesura, en entorns urbans. Així, per exemple, a la ciutat de Barcelona, l’any 2020, 
el 21,15% dels seus habitants tenien 65 o més anys.  
 
El finançament públic de les prestacions associades a la dependència és escàs en relació 
amb altres prestacions socials universalitzades (sanitat o educació, per exemple) i està 
situat en la meitat del que representa per a la resta de països europeus, amb la qual cosa 
cal suposar que augmentarà, en la mesura que s’aconsegueixi superar la crisi derivada 
de la pandèmia de la COVID-19. 
 
L’any 2011, a Catalunya, el 16,59% dels habitatges principals eren propietat de 
persones de 65 anys o més2, de mitjana, cosa que representava que més del 80% 
de la població gran viu en habitatges de propietat, sense pagaments pendents, i la 
seva riquesa -considerant el valor patrimonial, del que els immobles en són la part 
principal- és aproximadament sis cops més elevada que la resta en termes mitjans. 
Malgrat això, més del 30% de la població gran mor «rica en patrimoni» i en canvi 
passa la vellesa amb certs problemes econòmics. Més de dos terços dels que són 
propietaris, declara que es vendria el seu habitatge en cas de necessitat, fet que situa 
l’habitatge com un «coixí de seguretat econòmica» força generalitzat3.  
 
Per a aquest grup –quasi un 20% de la població catalana– la propietat de l’habitatge i 
els augments de preu en els darrers anys no són independents de la capacitat de 
(co)finançament de les prestacions socials. No obstant això, les alternatives de 
liquiditat que ha ofert el mercat immobiliari són molt limitades (lloguer, assegurances 
vitalícies, divisió de la propietat, hipoteca inversa). 
 
En moments com l’actual, de gran recessió econòmica, la demanda potencial de 
serveis residencials específics per a la gent gran podria trobar resposta en la 
generació d’una nova cadena de vacants que permetés finançar els habitatges que 
necessita aquest segment de la demanda, per gaudir de més renda disponible i per 
rebre una atenció de més qualitat. L’esperança de vida actual és prou elevada per 
restar valor al benefici de la transmissió física de l’immoble a uns hereus directes que, 
generalment, ja posseeixen un habitatge i que en la majoria de casos prefereix no haver 
de finançar la dependència dels pares. De la generació d’aquesta cadena de vacants se’n 
podria beneficiar, alhora, el segment de demanda d’habitatges familiars, ja sigui en règim 
de compra, de lloguer o de cessió del dret d’ús, que aportarien ingressos permanents, i 
més fàcilment repartibles, entre els hereus directes. 
 

1.5. Els components del preu dels habitatges 

 
L’estudi, en aquesta primera part, s’ha centrat en els habitatges de venda de preu lliure, 
no només perquè han estat el tipus de producte clarament majoritari sinó perquè és el 
que mostra més clarament el funcionament real del mercat, sense intervencions externes 
determinants. De totes maneres, cal tenir en compte que el comportament del mercat 
d’habitatge protegit de venda també ha seguit tendències semblants però amb 
increments molt menys accentuats. 

 
2 Font: IDESCAT. Habitatges principals, per règim de tinença i edat mitjana de la llar. Cens 2011. 
3 O. Mascarilla i altres, a partir de dades extretes del PaD (Panell de desigualtats socials a 
Catalunya). 2008 
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1.5.1. El sòl 
 
El valor del sòl és el component més alt dels que conformen el preu d’un habitatge i el 
que més ha influït sobre l’augment dels preus. Entre els anys 90 del segle passat i la 
primera dècada del segle XXI, en el conjunt de Catalunya el preu del sòl ha passat 
de representar un 18% del preu final de l’habitatge a un 35%, a la ciutat de Barcelona 
ha passat d’un 27% a un 55% i al conjunt de l’Àrea Metropolitana (sense la ciutat de 
Barcelona) ha passat d’un 25% a un 45%. La segona dècada d’aquest segle ha 
representat una frenada en sec del ritme de construcció, un estancament dels preus de 
venda i, com a primera conseqüència, la pràctica desaparició d’operacions de compra de 
sòl edificable.  
 
 

1.5.2. La construcció 
 
El cost de la construcció és el segon component més alt dels que conformen el 
preu d’un habitatge i, en relació amb èpoques anteriors ha baixat la seva participació en 
aquest preu final a causa, fonamentalment, del fort increment d’altres components, 
especialment del sòl. No obstant això, el cost relatiu ha sofert un augment important 
respecte de l’època precedent, tot i que no es pot considerar excessiu en relació 
amb l’evolució de l’IPC.  
 
L’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat l’any 2006 i aplicat als edificis 
construïts posteriorment a l’inici de la crisi del 2008, ha tingut una incidència molt positiva 
pel que fa a les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, en 
matèries de l’àmbit de la seguretat (seguretat estructural, seguretat contra incendis, 
seguretat d'utilització), de l’habitabilitat (salubritat, protecció davant el soroll i estalvi 
d'energia) i de l'accessibilitat, i ajuda a fomentar el desenvolupament sostenible, però 
també ha tingut una clara incidència en l’evolució del preu/m2 de la construcció. És 
un altre factor que porta a introduir la construcció industrialitzada o preindustrialitzada, 
per tal de garantir els nivells de qualitat exigits i, alhora, contenir el cost de la construcció. 
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Font: elaboració pròpia. Els preus de venda a partir de dades de l’Idescat, extretes de la Secretaria 
de l’Agenda Urbana i Territori, del Departament de Territori i Sostenibilitat. El cost de construcció 
a partir de dades pròpies4. 

El salt que es produeix en el cost de construcció, a partir del 2008, és degut 
fonamentalment a l’efecte provocat per l’aplicació del nou Codi Tècnic de l’Edificació, que 
els experts xifren entre un 12% i un 15% d’augment. 
 
 

1.5.3 La promoció  
 
El promotor tradicional, en anteriors èpoques de boom immobiliari, aplicava un 
percentatge de beneficis de promoció que representaven entorn  del 15% del preu 
de venda, tot i que no hi ha dades fiables ni estables sobre aquesta informació.  
 
És evident que els sistemes de promoció en cooperativa o per als habitatges de 
promoció pública, de preu limitat o taxat, aquests valors han estat molt diferents i, 
generalment, s’ha de considerar que conceptualment no ha existit el benefici de promoció 
que, en tot cas, ha quedat substituït per conceptes com despeses de gestió i 
administració, que han quedat limitades a valors situats entre el 5% i el 8% del preu 
de venda. 
  
 

1.5.4.  Altres components 
 
Els serveis tècnics i professionals que intervenen en un procés immobiliari residencial se 
circumscriuen a dues grans àrees: a) la redacció de projectes i la direcció i el control de 
les obres i b) la intervenció del notari i registrador en la redacció i la tramitació dels 
diferents documents públics vinculats amb el procés. La participació conjunta del cost 
dels serveis d’aquests dos grups de professionals en el preu final d’un habitatge 
es pot situar entre el 7% i el 10% per a una promoció mitjana (d’entre 30 i 50 
habitatges), valor que s’ha reduït en relació amb èpoques anteriors per la mateixa causa 
ja exposada, el significatiu augment del preu del sòl. 
 
Els impostos sobre la propietat constitueixen una de les fonts fonamentals dels 
ingressos de les administracions locals. Però el procés constructiu reporta a les 
arques municipals un seguit d’ingressos que tenen característiques d’extraordinaris 
malgrat que figurin en els pressupostos ordinaris de les corporacions locals. Es tracta de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes de llicències d’obres, 
activitats i serveis i la taxa per la llicència d’ocupació. El conjunt d’aquestes taxes i 
impostos representa entorn del 3% del cost final de l’habitatge. Si hi afegim l’IVA i l’impost 
d’actes jurídics documentats (AJD) que paga directament el comprador en el moment 
d’escripturar l’habitatge al seu favor, amb la corresponent subrogació d’hipoteca, per al 
comprador les taxes i impostos de tot tipus superen el 12% del preu final que paga 
per a la compra d’un habitatge lliure. Per a la compra d’un habitatge protegit, aquest 
percentatge es redueix sensiblement, en un 50% en els honoraris Notarials i de 
Registre i en la seva totalitat els AJD i l’IVA passa a ser del 4%. Els ajuntaments 
acostumen a bonificar l’ICIO fins un 95%.       
 
Generalment, els costos d’intermediació afecten la transmissió del sòl i la 
comercialització dels habitatges, encara que aquesta última la realitzi el mateix 
promotor per mitjà dels seus serveis específics. En tot cas, són dos conceptes que sota 

 
4 Les dades relatives al cost de construcció corresponen a projectes en els que han participat 

membres de l’equip redactor i, per tant, no tenen el caràcter de dades mitjanes de tots els 
projectes  realitzats a Catalunya, anualment, però són suficientment significatives, sobretot en 
relació al preu de venda mitjà dels habitatges.  
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una definició o una altra, tenen una repercussió d’entre un 3% i un 5% en el preu 
final d’un habitatge. 
 
En tot procés immobiliari hi ha altres tipus de despeses, com la reposició dels elements 
d’urbanització o la construcció d’un centre transformador, que o bé s’han considerat en 
les despeses de construcció o bé no figuren de forma detallada en l’anàlisi del repartiment 
de les participacions dels diversos components que configuren el preu final d’un habitatge. 
 
1.5.5. El finançament 
 
Si bé es fa difícil ajustar la repercussió del cost de finançament en un procés immobiliari 
residencial, és convenient diferenciar-lo de la resta d’elements que configuren el preu final 
d’un habitatge, ja que és un component que ha patit variacions importants segons les 
èpoques i que pot patir-ne d’importants en el futur. Com a norma general, els bancs solen 
arribar a finançar un màxim del 80% del cost de la promoció i, per tant, el promotor ha 
d’aportar-ne la resta. El cost de la formalització de la hipoteca i els interessos 
generats pel préstec mentre es construeix l’edifici també es consideren costos de 
la promoció, i generalment suposen un 4-5% del total de la inversió a realitzar. 
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2. ASPECTES DE LA PROMOCIÓ D’HABITATGE  
 
Si l’usuari final ha de ser el principal beneficiari, el primer objectiu de les promocions 
d’habitatge és que els usuaris no hagin de destinar més del 40% dels ingressos de la 
unitat de convivència, o unitat familiar, a totes les despeses relacionades amb l’habitatge 
(quota mensual de lloguer, del finançament hipotecari o de la cessió d’ús, rebuts 
mensuals dels subministraments bàsics, com aigua, gas, electricitat, comunicacions, 
assegurances, etc.). És una condició fonamental per poder assolir el que anomenem 
l’objectiu del «30-40-30», que formula un repartiment de les despeses d’una unitat de 
convivència entre tres grans conceptes: necessitats bàsiques, habitatge5 i lliure 
disposició.  
 
El segon gran objectiu és que l’oferta d’habitatges s’adeqüi a les necessitats reals 
de la demanda, que és molt diversa tant pel que fa a les tipologies, les superfícies i les 
ubicacions dels habitatges com als períodes de consum o utilització previstos.  
 
Per assolir aquests dos grans objectius caldrà actuar en els eixos d’intervenció 
següents: les tipologies residencials, els règims de tinença, els sistemes de 
promoció i gestió, els sistemes constructius, el marc legislatiu i fiscal i els 
sistemes de finançament.  
 

2.1 Tipologies residencials 

 
2.1.1 Habitatge base 
  
L’habitatge base seria el que està pensat especialment per a tres tipus de demanda: per 
a aquells que volen accedir al seu primer habitatge quan deixen la llar familiar 
inicial, per als que han de recomençar després de deixar la llar familiar que havien 
format o per als que han decidit viure sols.  
 
En els plànols següents es mostren dos exemples d’habitatges base, el primer6 construït 
amb estructura de formigó                                             
 
 

 
5 En el concepte “habitatge” s’inclouen tots els subministraments energètics vinculats a l’habitatge 

(aigua, electricitat, ...) 
6 Projecte de 20 habitatges per a gent jove, al sector Mas Maria, de Cabrils, de Solé Roman, 

arquitectes  
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i aquest segon7 amb estructura de fusta contralaminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, es tracta d’un tipus de demanda que busca un espai funcional i suficient 
per viure-hi una o dues persones, que accepta una configuració flexible i oberta 
de l’espai i que és conscient que aquest habitatge serà d’utilització relativament 
breu en el temps, per la qual cosa ha de facilitar la transferència entre usuaris de forma 
àgil i econòmica.  
 
2.1.2. Habitatge familiar  
 
L’habitatge familiar cobriria el segment de demanda format per les diferents 
tipologies familiars, especialment per tenir fills o per voler-ne tenir en el futur 
immediat.  
 
Normalment, es tracta de famílies amb una relativa estabilitat econòmica que 
disposen de recursos i de capacitat financera suficients per canviar d’habitatge i 
accedir a un de dimensions majors i que els ofereixi més satisfacció residencial 
durant un període de temps que es preveu llarg (de 25 a 40 anys).  
 
Aquest tipus d’habitatges es caracteritza per disposar de més superfície que la resta 
de tipologies, amb una clara separació d’espais entre les dues generacions que 
l’habiten i, alhora, amb uns espais comuns que facilitin la transmissió de valors i 
cultura al llarg d’anys de convivència. Per a la generació adulta serà l’habitatge que, 
en general, s’ocuparà durant més anys del seu cicle de vida. 
 
En les pàgines següents es mostren dos plànols amb dues tipologies adequades per als 
nuclis familiars més freqüents avui en dia, integrats per parelles amb un, dos o tres fills 
com a màxim. Ambdós corresponen a projectes impulsats per SERVIMcoop, pel sistema 
de promoció cooperativa, el primer en règim de cessió del dret d’ús i el segon en règim 
de concessió del dret de superfície sobre cadascun dels habitatges. El primer correspon 
a un projecte al Sector de la Vorada, de Llinars del Vallès, en fase d’estudi i redactat per 
l’equip LPR arquitectes. I el segon correspon a un projecte de 48 habitatges, al carrer 
Constitució de Sants (Barcelona), obtingut mitjançant concurs públic per l’IMHAB i 
pendent d’adjudicació definitiva. Els autors del projecte són els equips d’arquitectes 
d’Oikosvia, sccl i Celobert, sccl. 

 
7 Projecte de 39 habitatges, al sector de la Vorada, de Llinars del Vallès, de LPR arquitectes 
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2.1.3 Habitatge sènior  
 
Anomenem «habitatge sènior» al tipus d’habitatge pensat per a les persones soles 
o les parelles madures que ja no tenen els fills a casa, que disposen de molt temps 
lliure i plena autonomia de funcionament.  
 
Es tracta d’habitatges que, com tots, ofereixen la privacitat necessària, són més reduïts 
que els de la tipologia familiar i especialment còmodes i personalitzats, atès que, 
en general, seran d’utilització relativament llarga en el temps (de 10 a 20 anys fàcilment) 
i els seus usuaris tenen una càrrega vivencial prou llarga per haver acumulat objectes 
«inseparables» i gustos i costums ben arrelats.  
 
L’accés a aquest tipus d’habitatges comporta, normalment, la recuperació de rendes 
derivades de la venda de l’anterior habitatge o de la menor renda d’utilització del 
nou i, per tant, una major capacitat econòmica per equilibrar la pèrdua derivada 
del pas a l’etapa de jubilació o per ampliar la capacitat de disposar de més i millors 
serveis.  
 
En el plànol següent, projectat amb estructura i divisòries de fusta contralaminada, hi ha 
dos models d’habitatges sènior8, el tipus 1 d’un sol dormitori i el tipus 2 de dos dormitoris, 
per facilitar que puguin conviure dues persones que no comparteixin dormitori o per 
rebre visites esporàdiques, de familiars o amics. 

 
2.1.4. Habitatge assistit  
 
En la darrera etapa del cicle vital la majoria dels catalans manifesten la seva 
voluntat de viure en un habitatge que sentin com a propi. L’habitatge assistit ha de 
tenir les mateixes característiques que el sènior, però amb elements de disseny que 
facilitin els moviments dels que tenen la mobilitat reduïda i el suport assistencial 
permanent o temporal.  
 

 
8 Projecte de 39 habitatges al sector de La Vorada, de Llinars del Vallès, de LPR arquitectes 
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Aquests habitatges, com els sènior, han d’oferir espais còmodes i personalitzats, 
adaptats a la mobilitat reduïda, atès que els seus usuaris necessiten assistència per 
desenvolupar una part, almenys, de les seves necessitats bàsiques.  
 
Les rendes disponibles, la pensió de jubilació i les generades en l’etapa anterior, 
serien utilitzades per cobrir –totalment o parcial– els costos assistencials que 
caracteritzen aquesta etapa.  
 
2.1.5. Espais i serveis comuns 
 
Els nous edificis han de ser eficients i sostenibles en l’accepció més àmplia 
d’aquests conceptes, que han de regir des de la definició del programa funcional i el 
disseny arquitectònic fins a la tria dels materials de construcció, passant per l’estalvi 
energètic, la reutilització de l’aigua, la correcte gestió dels residus o la decisió sobre 
quins han de ser els serveis i espais comuns de l’edifici. 
 
La recerca de solucions arquitectòniques que persegueixin l’eficiència energètica dels 
nous edificis d’habitatges i la sostenibilitat, passa per la introducció d’instal·lacions 
comunitàries basades en energies renovables, però també d’espais i serveis 
comuns que optimitzin i ampliïn els serveis residencials.  
 
Els serveis comuns tindran sentit des de l’eficiència energètica de l’edifici, però 
la millora en la qualitat de vida dels usuaris es produirà gràcies als espais comuns, 
a les activitats que s’hi podran desenvolupar i als serveis addicionals que, per raons de 
cost, només seran possibles si es comparteixen. Cada tipologia residencial necessita 
uns serveis i, sobretot, uns espais comuns diferents que cobreixin les necessitats 
específiques dels seus usuaris i, a més, uns serveis que podríem descriure com a 
genèrics i, per tant, vàlids per a tots els tipus d’edificis residencials.  
 
2.1.6. Principals característiques dels nous edificis 
 
A tall de resum, en el quadre següent es mostren les grans diferències entre les diferents 
tipologies d’edificis d’habitatges que s’han proposat fins ara, sense entrar en la definició 
concreta dels possibles elements comuns -serveis i espais- per a cada tipologia, que 
potser serien els que marcarien més les diferències entre les diverses tipologies 
plantejades. 
 

Tipologia Moment vital Membres 
unitat 
residencial 

Particularitats 
de la tipologia 

Elements 
comuns 

Habitatge base emancipació 1 o 2 <40 m2 útils. 
Configuració 

flexible. 

Serveis i espais 
comuns. 

Autogestionats. 

Habitatge 
familiar 

familiar 2 o més, 
amb menors 

i/o joves 

Entre 50 i 90 
m2 útils. 

Configuració 
permanent. 

Serveis i espais 
comuns. 

Autogestionats. 

Habitatge 
sènior 

Gent gran amb 
totes les 
funcionalitats 

1 o 2 <50 m2 útils. 
Configuració 

flexible. 

Serveis i espais 
comuns. 

Autogestionats. 

Habitatge 
assistit 

Gent gran amb 
dependència 

1 o 2 <40 m2 útils. 
Configuració 
permanent. 

Serveis 
assistencials i 

espais comuns. 
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2.2 Règims de tinença 

 
La decisió sobre el sistema de tinença proposat està íntimament lligada a la 
definició dels serveis i els espais comuns que es proposen en cada edifici i dependrà, 
en gran mesura, de la durada prevista de la utilització de l’habitatge i  de  les necessitats 
i possibilitats econòmiques dels futurs usuaris, però també està lligada a altres factors, 
com són les perspectives de canvi de domicili per raons familiars o laborals. 
 
En tot cas, i atenent als objectius d’aquest estudi, el règim de tinença més adequat per 
a cada promoció l’hauria d’establir l’administració pública que facilita el sòl i que decideix 
la forma de promoció i gestió en funció dels objectius de la seva política d’habitatge. És 
per això que, a continuació, es contemplen els diferents règims de tinença que es 
consideren més adequats en funció de quin sigui el sistema d’aportació del sòl públic. 
Finalment, i amb caràcter només comparatiu, s’exposen les principals característiques 
del règim de propietat, que és el més conegut i estès actualment. 
 
2.2.1 Habitatges de lloguer  
 
El règim de lloguer ha estat, tradicionalment, el sistema amb una quota mensual 
menor en relació amb qualsevol dels altres règims de tinença –per a un mateix 
habitatge– i amb un compromís temporal molt més curt, alhora que amb unes despeses 
de constitució i dissolució més baixes. Perquè pugui tornar a ser així, és necessari 
establir polítiques de regulació del preu de lloguer i, sobretot, que l’administració pública 
ofereixi habitatges de lloguer a preu assequible.  
 
El règim de lloguer és molt adequat per a qualsevol tipus d’habitatge que es 
prevegi utilitzar per períodes curts o relativament curts i, per tant, especialment apte 
per als habitatges base o els assistits. Tot i això, caldria que els contractes de lloguer 
contemplin terminis més llargs que els actuals, per donar estabilitat al sector i als 
usuaris. Cal tenir en compte també, sobre tot en habitatges destinats als joves, que si el 
següent esglaó després de l’emancipació no està cobert per l’habitatge assequible, els 
usuaris tendeixin a voler allargar l’estada a l’habitatge base per un període superior al 
desitjat.  
 
Les aportacions econòmiques periòdiques derivades del manteniment i la 
reposició dels elements comuns correspondran als propietaris de l’immoble, però 
les relacionades amb el consum o la utilització de les instal·lacions, els serveis i 
els espais comunitaris correspondran als llogaters.  
 
2.2.2. Habitatges en cessió del dret d’ús  
 
Un habitatge per ser transmès en règim de cessió del dret d’ús9 és promogut, 
normalment, per una cooperativa -que normalment, obté el sòl per cessió del dret de 
superfície- o per una entitat promotora pública, que en conserven la propietat però 
que en cedeixen l’ús als seus socis o usuaris. Aquesta cessió pot ser a llarg termini -
de 50 a 90 anys- o fins i tot a perpetuïtat, però condicionada a diversos factors que es 
fan conèixer en el moment de presentar la promoció i que, generalment, estan 
relacionats amb el termini de cessió del sòl per a ser edificat i, pel que fa a l’usuari, amb 
la utilització efectiva de l’habitatge, el compliment de les obligacions contretes o el 
manteniment de les condicions econòmiques, o de renda (sobretot en el cas de 
promoció pública).  
 

 
9 Normalment conegut, en el sector cooperatiu, com a “cessió d’ús”, però recollit com a dret real, el  
Dret d’ús i habitació, contemplat en el volum IV del Dret Civil Català. 
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Accedir a un habitatge en cessió d’ús en règim cooperatiu representa fer una 
aportació inicial, que pot estar situada entre el 15% i el 20% del seu valor total, i 
una aportació mensual per cobrir les despeses dels serveis rebuts (manteniment dels 
elements comuns, assegurança, etc.) i les derivades de l’amortització i els interessos 
generats pel capital rebut per cobrir els costos de la promoció. Aquesta quota mensual 
seria més o menys equivalent a la que correspondria al lloguer d’un habitatge de les 
mateixes característiques.  
 
L’usuari pot introduir en l’habitatge les millores i els canvis que consideri 
necessaris, previ consentiment de l’entitat promotora titular de l’edifici i en les 
condicions econòmiques que s’acordin. Cal tenir present que, en el cas d’una promoció 
en règim cooperatiu, l’usuari és soci de la cooperativa promotora i titular de l’edifici.  
 
La cessió d’ús es pot formalitzar en document privat o públic i la renúncia al dret 
de cessió comporta la liquidació econòmica de l’acord i la devolució de les 
aportacions capitalitzades en la forma que s’acordi des de l’inici. Normalment, la 
nova adjudicació de l’habitatge l’ha de fer l’entitat promotora titular de l’edifici.  
 
Les aportacions econòmiques periòdiques derivades del manteniment i la 
reposició dels elements comuns i les relacionades amb el consum o la utilització 
de les instal·lacions, els serveis i els espais comunitaris correspondran, en aquest 
règim de cessió d’ús, íntegrament als usuaris dels habitatges. Cada cooperativa o 
les comunitats d’usuaris que es formin decidiran el sistema de repartiment i l’assignació 
de les despeses per aquests conceptes.  
 
2.2.3. Habitatges en dret de superfície10  
 
Un habitatge, per ser transmès en règim de dret de superfície, és promogut sobre 
un sòl del qual s’adquireix la cessió del dret de superfície per un termini que, 
normalment, està comprès entre els 50 i els 99 anys. El propietari del sòl, al final del 
termini, recupera la plena propietat del sòl i, alhora, passa a ser el propietari dels 
habitatges, com també passa en el règim de cessió del dret d’ús.  
 
En el moment de la compra de l’habitatge es procedeix a la subrogació de la 
hipoteca constituïda per cobrir les despeses de la promoció i de la cessió del dret 
de superfície, però només es paguen les despeses corresponents a l’IVA i a 
l’escriptura. Les quotes mensuals resultants són equivalents a les d’un lloguer protegit 
per a un habitatge de característiques similars i es paguen durant tot el període 
d’utilització.  
 
Fins que expiri el termini de cessió del dret de superfície sobre el sòl, el comprador 
té tots els drets de disposar del seu habitatge amb les mateixes limitacions que 
tindria un comprador d’un habitatge en propietat «il·limitada».  
 
El valor de l’habitatge en aquest règim de tinença va decreixent a mesura que 
passa el temps fins a ser «zero» al final del termini de cessió del dret de superfície. 
En aquest moment l’habitatge passa a propietat del titular del sòl. En l’escriptura pública 
d’adjudicació del dret de superfície es defineix la forma de càlcul del valor de l’habitatge 
en cada moment i fins al final del termini.  
 
 
 
 

 
10 Llibre V del Codi civil de Catalunya. Article 564.3 
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2.2.4 Habitatges en propietat temporal i propietat compartida11 
 
Donades les seves característiques, se situen entre la propietat absoluta (és a dir, la 
propietat “tradicional”) i l’arrendament o lloguer (regulat actualment a la Llei 
d’Arrendaments Urbans de 1994). És principalment per això que es denominen tinences 
intermèdies. Tècnicament, són enteses com una altra forma de propietat, una propietat 
a termini, o de comunitat, amb una concurrència de titularitats. 
 
La propietat temporal permet adquirir un immoble per un nombre d’anys 
determinat (entre 10 i 99 anys per a immobles). La propietat temporal és una forma 
de tinença essencialment antiespeculativa, atès que val menys cada dia que passa. 
 
La propietat compartida consisteix essencialment en una adquisició progressiva 
del domini de l’habitatge, de manera que l’adquirent ho és inicialment d’una part de 
l’habitatge (per exemple, un 25%, un 5% amb recursos propis i un 20% mitjançant 
finançament extern) i per la resta (75%) paga una renda al venedor; aquests 
percentatges són lliurement pactables entre les parts. El comprador té el dret a anar 
adquirint successius percentatges de propietat de l’immoble (de 10% en 10%, com a 
mínim, si no es pacta el contrari), bé seguint un pla pactat (amb el venedor i / o amb 
l’entitat finançadora) o bé deixant les condicions de l’exercici del seu dret més amples, 
fins a un màxim de 99 anys (art. 556-4 CCC). A canvi, paga totes les despeses, excepte 
les extraordinàries. El venedor, per la seva banda, es limita a cobrar la renda i té una 
acció per evitar l’empitjorament substancial de l’immoble. 
 
En ambdós casos, des del primer moment l’adquirent és propietari amb caràcter 
general, incloent el seu ús i gaudi en exclusiva i la seva possibilitat d’alienació 
sense límits tant entre vius com mortis causa. El venedor té el dret a recuperar 
l’immoble gratuïtament un cop expirat el termini, a alienar aquesta expectativa de 
recuperació (que val més com més temps passa) i a ser compensat en cas de 
deteriorament negligent o dolós de l’immoble. 
 
2.2.5. Habitatges en propietat  
 
Normalment, quan s’adquireixen els habitatges en règim de propietat es procedeix 
al pagament d’una part del preu, que no sol ser inferior al 20% del seu valor total, 
i a la subrogació d’una hipoteca que cobreix la resta del preu. A més, el comprador 
ha de cobrir les despeses notarials i de registre i liquidar els impostos corresponents a 
la transmissió, cosa que li suposa entorn d’un 13% més sobre el preu d’adjudicació. La 
quota mensual d’aquesta hipoteca ha estat, històricament, clarament superior a les 
quotes mensuals de qualsevol dels altres règims de tinença, però en els darrers anys 
s’estan igualant, almenys en el mercat lliure.  
 
A canvi d’una inversió inicial i d’un cost mensual considerable, el propietari d’un 
habitatge ha vist –almenys fins fa pocs anys- com el valor del seu immoble ha 
augmentat per sobre de la majoria d’altres possibles inversions i, per tant, té la 
possibilitat de vendre’l i extreure’n uns beneficis significatius. Però això deixa de ser cert 
quan es tracta de l’habitatge on viu de forma permanent i, en vendre’l, té la necessitat 
d’adquirir un nou habitatge.  
 

 
11 Són dues noves formes de tinença de béns immobles (ex. habitatge) i béns mobles 

identificables (ex. cotxe) regulades als arts. 556-1 a 556-12 (PC) i 547-1 a 547-10 (PT) del Codi 
Civil de Catalunya (CCC).  
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Per a molta gent amb un nivell baix de renda disponible i/o de pensió insuficient, vendre 
l’habitatge on es viu de forma permanent pot resultar la millor forma de complementar-
la quan la venda es produeix per adquirir un nou habitatge més econòmic, generalment 
de dimensions més reduïdes i/o situat en zones menys centrals. Adquirir un habitatge 
en propietat només pot resultar una opció interessant quan es preveu un termini 
llarg d’utilització, superior al termini d’amortització del préstec hipotecari 
normalment utilitzat per a la compra de l’habitatge.  
 
Les aportacions econòmiques periòdiques derivades del manteniment i la 
reposició dels elements comuns i les relacionades amb el consum o la utilització 
de les instal·lacions, els serveis i els espais comunitaris correspondran en aquest 
règim de propietat íntegrament als usuaris o els propietaris dels habitatges.  
 
 

2.3 Sistemes de promoció 

 
Els grans canvis que comencen a produir-se en la nostra societat porten a noves  formes 
d’entendre i viure l’habitatge. La diversitat de la demanda i molts dels canvis que 
s’estan produint en la societat, fan molt necessària la participació dels usuaris en 
el procés de definició dels habitatges i en l’elecció dels serveis, les instal·lacions 
i els espais comuns dels edificis, i cal que aquesta participació sigui efectiva des 
del primer moment.  
 
L’eficiència del sistema també podria obtenir-se, quant a la participació dels usuaris, a 
partir de l’adaptació dels sistemes de promoció coneguts fins ara, tot i que només els 
sistemes d’autopromoció permeten reduir sensiblement el cost final en fer que els 
beneficis de promoció reverteixin en els mateixos usuaris. En tot cas, l’aparició dels 
sistemes d’autopromoció pot comportar, per la simple llei de la competència, que els 
promotors tradicionals adoptin noves estratègies.  
 
2.3.1 Promoció privada amb i sense ànim de lucre 
 
El sistema de promoció tradicional i clarament majoritari en els darrers vuitanta anys en 
el nostre país, ha estat el de la promoció privada, amb ànim de lucre, que -fora de petites 
excepcions- ha promogut habitatges en règim de propietat. En èpoques de bonança 
econòmica, generalment coincidents amb booms immobiliaris de més o menys intensitat 
i durada, la promoció privada ha estat el sistema predominant en el mercat immobiliari.  
 
En una situació de lliure mercat, en períodes d’estabilitat econòmica i sense una 
intervenció decidida dels poders públics, tot indica que la promoció privada seguirà sent 
el sistema majoritari i, per pura lògica de mercat, seguirà buscant el màxim lucre en cada 
operació immobiliària que promogui.  
 
Tal com ha passat en èpoques de recessió o simplement d’inestabilitat econòmica, una 
part de la promoció privada s’ha endinsat en la promoció d’habitatge protegit, 
normalment en règim de propietat, encara que això hagi limitat el seu marge de benefici. 
També en moments així, hi ha hagut exemples d’habitatges de protecció oficial en règim 
de lloguer, de promoció privada, tot i que podem qualificar-los de testimonials.  
 
2.3.2 Promoció pública  
 
Històricament, la promoció pública s’ha centrat en oferir habitatges socials, de preu 
assequible i, normalment, també en règim de propietat, si bé sembla que aquesta 
tendència s’està revertint i, avui, la promoció pública està centrant-se en règims de 
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lloguer, dret d’ús i dret de superfície. L’experiència del Patronat Municipal de l’Habitatge 
de Barcelona es va traduir, a partir de finals dels anys 80 del segle passat, en diverses 
fórmules organitzatives -empreses municipals, metropolitanes, concertacions 
temporals, concursos d’adjudicació de sòl, ...- que, juntament amb les entitats creades 
des de les institucions autonòmiques, perseguien consolidar una oferta pública 
d’habitatge protegit a partir del sòl provinent d’operacions urbanístiques de diferents 
tipus. És així com la promoció pública d’habitatges protegits, majoritàriament en règim 
de propietat però també de lloguer, ha anat creixent amb els anys, tot i que el nombre -
i sobretot el règim de tinença promogut- no és suficient, ni de bon tros, per cobrir tota la 
demanda ni per incidir en el preu de venda, o de lloguer, del conjunt del mercat 
immobiliari residencial. 
 
Cal una actuació molt decidida de les administracions públiques competents en matèria 
de política del sòl i de l’habitatge i una aportació de recursos financers molt més elevada 
del que s’ha fet fins ara, per aconseguir cobrir la major part de la demanda d’habitatge 
assequible en la perspectiva dels propers 15 o 20 anys, sobretot tenint en compte que 
la tendència actual de la planificació territorial i de la contenció pressupostària de les 
administracions públiques hi juguen clarament en contra. 
 
2.3.3. Promoció social 
 
Les fórmules de promoció social més conegudes són, en aquest ordre, les 
cooperatives d’habitatges, les fundacions i les comunitats de béns o de 
propietaris. Fins ara, però, el pes relatiu del conjunt de promocions d’aquest tipus 
d’entitats ha estat molt poc significativa pel que fa al volum d’habitatges promoguts. No 
obstant això, en els darrers anys i arran de la gran crisi del 2008, estan apareixent noves 
fórmules i iniciatives ben diverses de promocions en règim cooperatiu, que estan 
demostrant una gran capacitat de resposta a les noves exigències de la demanda, ja 
que els socis d’aquestes entitats cooperatives són els que esdevindran els usuaris dels 
habitatges que promoguin i només ells tindran el dret a decidir sobre les característiques 
dels habitatges, els serveis, les instal·lacions i els espais comuns que es projectin.  
 
Per a qualsevol dels sistemes de promoció social es pot impulsar la construcció 
d’habitatges de qualsevol dels tipus esmentats anteriorment –base, familiar, 
sènior i assistit– i en qualsevol dels règims de tinença plantejats –lloguer, cessió 
d’ús, propietat temporal (o dret de superfície) i propietat.  
 
Les promocions d’entitats i fundacions privades, sense ànim de lucre, han ajudat a 
solucionar el problema de l’habitatge per a persones i col·lectius amb alt risc d’exclusió 
residencial però amb un pes relatiu molt baix respecte del total d’habitatges nous 
promoguts, sobretot perquè els recursos financers d’aquest grup d’entitats és molt reduït 
en relació a la demanda existent, una demanda que ha crescut en els darrers anys i que 
tots els indicadors mostren que ho seguirà fent. 
 
Les cooperatives d’habitatges poden ser la fórmula més adequada per a promoure 
habitatge de preu assequible en la quantitat necessària per a cobrir aquest tipus 
de demanda, almenys per a les persones que tinguin uns nivells d’ingressos estables 
inclosos en els barems fixats per accedir als diferents tipus d’habitatges protegits. Com 
que la cooperativa actua de promotora de la construcció, els socis adjudicataris de cada 
habitatge trien d’acord amb les seves necessitats, s’impliquen en el projecte i el fan seu. 
La implicació, alhora, genera un compromís, integra els usuaris en el projecte i genera 
la cohesió necessària per consolidar la comunitat creada.  
 
Els socis de la cooperativa, i futurs usuaris participen del procés de creació del 
projecte, en la personalització de la distribució interior del seu habitatge, en la decisió 
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sobre els diferents usos a què es destinaran els espais comunitaris, sobre els serveis 
col·lectius de què es dotarà l’edifici i sobre el sistema de gestió de l’edifici un cop 
l’habitin. 
 
Les cooperatives existents, d’habitatges o d’altres tipus, les comunitats de 
propietaris i les organitzacions socials ja constituïdes són alguns altres dels 
possibles agents impulsors d’habitatges, ja sigui per cobrir la demanda dels seus 
associats o per ampliar la seva base social fent arribar la seva oferta a nous possibles 
socis.  
 
2.3.4. La concertació publico-privada o publico-social  
 
Sigui quin sigui el sistema de transmissió del sòl, l’administració propietària d’aquest sòl 
pot limitar-se a fixar les condicions econòmiques d’aquesta transmissió -definitiva en el 
cas de venda i temporal en el cas de cessió del dret de superfície, o pot tenir una 
intervenció més proactiva en la promoció de l’edifici a construir. Una participació que pot 
anar des de la fixació dels objectius de la promoció en temes com, per exemple, la 
tipologia dels habitatges o el règim de tinença, fins a participar econòmicament en la 
promoció, adjudicant-se un nombre proporcional d’habitatges per a cobrir part de la 
demanda d’habitatge de persones o famílies amb risc d’exclusió residencial.  
 
La concertació publico-privada, i encara més la concertació publico-social, esdevenen 
la millor fórmula per a formalitzar la participació pública en la promoció i garantir el destí 
més adequat dels habitatges a construir, alhora que es visualitza el compromís públic 
d’oferir habitatge assequible i d’assegurar que aquests habitatges aniran destinats a 
cobrir les necessitats de les persones i famílies amb els nivells d’ingressos determinats 
per a l’accés als habitatges protegits.  
 
Des de l’òptica d’una política pública d’habitatge amb ambició de cobrir tota la demanda 
d’habitatge assequible, la participació econòmica dels socis de la cooperativa, i futurs 
usuaris, obre la possibilitat d’encarar més operacions de promoció pública amb els 
mateixos recursos financers públics, ja que un cop aportat el sòl -normalment per cessió 
del dret de superfície- el cost de la promoció pot ser absorbit pels futurs usuaris, 
mitjançant l’obtenció d’un préstec hipotecari.    
 
2.3.5. Sistemes de promoció i règims de tinença 
 
Un cop plantejats els possibles règims de tinença i sistemes de promoció, sembla 
necessari analitzar els vincles entre uns i altres, considerant que es parteix d’una 
premissa bàsica: el sòl públic s’ha de mantenir de titularitat pública i, per tant, sobre 
aquest sòl no es poden promoure edificis d’habitatges que puguin ser transmesos en 
règim de propietat. A partir d’aquesta premissa, en el quadre següent es mostren els 
règims de tinença possibles segons els sistemes de promoció escollits.  
 

Sistemes de promoció/ 
règims de tinença 

Lloguer  Dret d’ús  Propietat  Propietat 
temporal 

Pública SI SI NO SI 

Privada SI NO SI NO 

Público-privada SI NO NO NO 

Público-social SI SI NO SI 
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Si, com s’ha dit abans, l’administració propietària del sòl en transmet la cessió temporal 
del dret de superfície, una de les principals condicions d’aquesta cessió ha de ser el 
règim de tinença i, en conseqüència, els possibles sistemes de promoció. 

Portant el raonament al límit, semblaria lògic que la mateixa administració decideixi, en 
el moment de la cessió del sòl, la seva participació en la promoció i les contrapartides 
que en vol treure. 

 

2.4 Sistemes de gestió del sòl 
 

Per a poder impulsar la promoció d’habitatges de les tipologies esmentades 

anteriorment, amb els règims de tinença de lloguer, dret d’ús o propietat temporal i en 

qualsevol dels sistemes de promoció sense ànim de lucre descrits en l’apartat anterior, 

resulta determinant el sistema d’accés a la disposició del sòl.  

El sistema d’accés habitual, en el nostre país, ha estat el de la compra del sòl per part 

del promotor privat. En canvi, l’administració pública -majoritàriament la municipal- ha 

adquirit el sòl edificable per a usos residencials pel sistema de cessió gratuïta, 

normalment de sòl que ha passat a ser urbà mitjançant un procés urbanístic que ha 

comportat la cessió d’una part de l’aprofitament mitjà del sector. L’administració també 

ha adquirit sòl per compra o per cessió de particulars.  

Fins ara, la major part del sòl edificable -públic o privat- ha estat transmès mitjançant la 

venda a promotors privats, o públics, que han edificat i transmès els habitatges i locals 

en règim de propietat, i amb ànim de lucre, només limitat en el cas dels habitatges 

protegits.  

En aquest estudi ens centrarem, però, en la transmissió del sòl de titularitat pública i 

amb la finalitat que la promoció dels habitatges sigui a càrrec d’organismes/empreses 

públiques, entitats/cooperatives sense finalitat de lucre o mitjançant concertació publico-

privada o publico-cooperativa. 

Per a conèixer les possibilitats de gestió del sòl de titularitat pública, primer hem de 

considerar la seva naturalesa jurídica i urbanística.  

 
2.4.1 Segons la naturalesa jurídica 
 
2.4.1.1 Sòl patrimonial 

El sòl de naturalesa patrimonial dels ens locals es regula pel Decret Legislatiu  

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, als articles 203 i següents i desenvolupats pel Decret 

336/1988,de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals. Preveu un règim similar al règim jurídic dels béns de titularitat privada, és 

a dir, poden ser arrendats, venuts, permutats i constituir-hi drets reals limitatius 

del domini, si bé amb algunes particularitats. Entre elles, les limitacions pròpies 

de la contractació administrativa dels ens locals, els quals han de garantir els 

principis d’igualtat, lliure concurrència, publicitat. S’admet la cessió gratuïta, amb 

limitacions, també pel que fa a entitats sense ànim de lucre, sempre que es 

justifiqui que la finalitat de la cessió no es pot assolir mantenint l’ens local el 

domini o el condomini dels béns, ni constituint sobre aquest cap dret real. Entre 
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aquests drets és habitual la constitució d’un dret de superfície sobre aquest 

patrimoni. 

2.4.1.2 Sòl del Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge (PPSH)  

Els articles 161 a 171 del TRLUC12 estableixen el règim jurídic específic per al 

sòl del patrimoni públic. Les diferents opcions possibles són:  

a)  Cessió gratuïta i alienació onerosa per un preu inferior al de valoració, d’acord 

amb l’article 167 del TRLUC, dins dels límits establerts al fonament jurídic 4 de 

la sentència 17/2016 del TC13, BOE 7-3-2016, i sotmès a les condicions de 

l’article 170 del TRLUC. 

b) Constitució d’un dret de superfície, d’acord amb l’article 171 del TRLUC, i el 

règim jurídic de la legislació civil catalana i el títol constitutiu.  

S’ha de considerar l’obligatorietat d’actualitzar l’inventari i balanç de situació del 

PPSH, i, si escau, el dipòsit en el Registre de planejament urbanístic, per poder 

alienar i gravar o per complir les obligacions de gestió en règim de lloguer del sòl 

de cessió d’aprofitament (Decret llei 17/2019) o la presumpció d’onerositat (valor 

social) del reial decret llei 26/2020. 

2.4.1.3 Sòl del domini públic 

Els béns del domini públic qualificats pel planejament urbanístic com a sistemes 
d’equipaments comunitaris, d’allotjaments dotacionals, són inalienables, 
inembargables i imprescriptibles. El règim de la  construcció i utilització 
d’habitatges sobre aquests sòls, pot ser objecte de concessió administrativa, 
regulada als articles 93 a 101 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les administracions publiques. En funció de la regulació concreta dels 
corresponents plecs de clàusules, el règim pot ser similar al de la constitució d’un 
dret de superfície. La concessió administrativa ha de ser inscrita al registre de la 
propietat i pot ser, també, objecte de gravamen o hipoteca.  
 

Encara que sigui considerat poc ortodox, sobre aquest tipus de sòl es pot 
constituir un dret de superfície, digui el que digui el planejament i la llei 
urbanística, però seria millor  fer-ne la "desafectació", a través del planejament, 
per passar a qualificar-lo com a bé patrimonial, afectat això sí, al PPSH.  
 

 
2.4.2 Segons la naturalesa urbanística 
 
El sòl urbà amb possibilitat de ser edificat per a un ús habitacional estable, amb 
edificacions que tinguin la consideració de béns immobles, poden provenir de sòl de 
titularitat privada o pública, però que urbanísticament han estat qualificats com a un dels 
tipus de sòl per a ús residencial, ja sigui per a habitatges privats o qualsevol tipus 
d’allotjaments col·lectius. 
 
 
2.4.2.1 Sòl residencial (zona) 

 
12 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya 
13 El Fonament jurídic 4t. de la Sentència del Tribunal Constitucional 17/2016, BOE 7-3-2016, 
limita aquesta possibilitat pel que fa a usos diferents als de l’habitatge, a que dita possibilitat 
estigui prevista als instruments de planejament urbanístic. 
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El planejament municipal preveu, en sòl urbà, diferents zones destinades a 
l’edificació d’habitatges i altres usos residencials de caràcter col·lectiu, 
permanent o temporal. En general, es tracta de sòl urbà perfectament adequat 
per a les quatre tipologies d’habitatges contemplades en aquest estudi i que no 
precisen de cap modificació o adaptació del planejament urbanístic per a ser 
edificats. Quan el titular d’aquest tipus de sòl és l’administració pública, pot 
vendre’l o cedir-ne el dret de superfície sense cap limitació.  

 
2.4.2.2 Sòl residencial comunitari (sistema) 
 

Es qualifica de sòl residencial el sòl urbà destinat a allotjaments comunitaris, com 
són residències, asils, llars de vells, de matrimonis o de joventut i a l'allotjament 
temporal per a transeünts, com poden ser hotels, apart-hotels, motels i, en 
general, els del ram de l'hostaleria. 

Pel que fa al règim urbanístic dels sòls destinats pel planejament a usos 

dotacionals14, la llei si bé precisa que han de ser de titularitat o propietat pública, 

no estableix  si han d’estar sotmesos al règim del domini públic o bé poden 

qualificar-se com a  patrimonials, afectats al Patrimoni públic del sòl i l’habitatge. 

Pel seu origen els sòls dotacionals, dels que ja en són propietaris els 

ajuntaments, generalment estan afectats al domini públic municipal (sistema 

d’equipaments) i és, amb ocasió de la modificació o adaptació del planejament 

general o el derivat, necessària en base als recents canvis15 introduïts al TRLUC 

l’ocasió més adient per a modificar-ne, si convé, la seva afectació al domini 

públic16, per a flexibilitzar les iniciatives, pròpies o del tercer sector, a l’objecte 

d’edificar-los o fomentar-ne la seva utilització, compatible amb mantenir la 

titularitat i la protecció pública d’aquest sòls, dins del règim del patrimoni públic 

del sòl i l’habitatge. 

Tanmateix l’article 35 del TRLUC17 també preveu que en un mateix sòl siguin 

compatibles diferents règims jurídics. 

 
2.4.3. La gestió del sòl públic destinat a habitatges 
 
En qualsevol cas, la concessió administrativa o la cessió del dret de superfície sobre un 
sòl de titularitat pública ha de tenir en compte, sempre, els condicionants propis de la 
seva naturalesa jurídica i urbanística, exposats en els dos paràgrafs anteriors, i en 
qualsevol cas, ha d’adjudicar-se mitjançant concurs públic. Només els promotors 
socials d’habitatges poden ésser receptors de cessions directes, a títol gratuït, i 
d’alienacions directes de béns del patrimoni públic de sòl i habitatge amb la 
finalitat de construir habitatges destinats a polítiques socials18 . 
 
Tenen la condició de promotors socials d’habitatges, L’Institut Català del Sòl, els 
ajuntaments, les societats i els patronats municipals d’habitatges, les 

 
14 Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 
15 Als efectes examinats resulta d’interès el que disposa l’article 34.5 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme de Catalunya 
16 La desafectació del domini públic comporta dificultats que poden desaconsellar aquesta 

opció, si bé és possible. 
17 És també d’interès el que disposa l’article 35 pel que fa a la compatibilitat d’usos i règims 

dons un mateix sòl.   
18 Article 17.7 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. 
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cooperatives d’habitatges i les entitats urbanístiques especials, així com els promotors 
privats d’habitatges i les entitats sense ànim de lucre dedicades a la promoció 
d’habitatges amb protecció oficial que tinguin per objecte social i com a objecte de llur 
activitat efectiva la promoció d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer19, la 
gestió i l’explotació d’aquests tipus d’habitatges en casos de constitució de dret de 
superfície o de concessió administrativa o la promoció d’habitatges amb protecció oficial 
destinats, en règim de venda, als beneficiaris amb ingressos més baixos20.  
 
 

2.5 Sistemes constructius i sostenibilitat 

  
Si considerem el procés constructiu d’una forma àmplia, des de la concepció del 
projecte –estudi de l’entorn, elecció de la tipologia, disseny, tria de materials i sistemes 
constructius, etc.- fins a la llarga etapa d’utilització dels edificis projectats, passant per 
l’energia que es consumeix i les emissions i residus que es produeixen en tot el procés, 
és evident que la relació entre construcció i sostenibilitat és directa i 
transcendent. 
  
El terme original va ser "desenvolupament sostenible," adoptat pel programa de 
l'Agenda 21 de les Nacions Unides. Hi ha gent que considera que "desenvolupament 
sostenible" és un terme més general ja que implica desenvolupament constant, i 
insisteixen que hauria d'estar reservat només per activitats de desenvolupament. 
"Sostenibilitat" es fa servir, avui en dia, per parlar de qualsevol activitat humana i 
sembla més adequat per la finalitat que es persegueix, ja que, com es diu en 
l'Informe Brundtland de 1987, la sostenibilitat és "Satisfer les necessitats de la 
generació actual sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de 
les generacions futures."  
 . 
2.5.1 Criteris de sostenibilitat en els projectes 
 
Més enllà del disseny del projecte hem de conèixer i diferenciar dos estats en els 
costos mediambientals dels edificis i marcar objectius en cadascun d’ells. L’impacte 
ambiental immediat i l’impacte ambiental a llarg termini. 
 
En l’impacte ambiental immediat ja no ens és suficient conèixer les característiques 
mecàniques intrínseques i econòmiques dels materials, color, densitat,  resistència, 
conductivitat elèctrica, transmitància tèrmica, preu... sinó que cal saber què 
representa el pes, conèixer quina és la seva  motxilla ecològica, la quantitat de 
recursos abiòtics i biòtics que s’utilitzen en el seu procés de fabricació i 
transformació, el seu cost energètic, les emissions de CO2 que genera. 
 
En l’impacte ambiental a llarg termini hem de tenir present el cicle de vida de 
l’edifici, el seu ús i manteniment. La despesa energètica en calefacció, refrigeració 
i il·luminació al llarg del temps. 
 
Avui podem comprar materials que ja tinguin pagades les emissions de CO2 i per tant 
fer un edifici neutre. També hem de pensar en el concepte de tancar el cicle dels 
materials, en l’economia circular, en com reciclar els residus per retornar-los 
recursos. Hem de ser conscients que els residus generats per segons quins materials 
al final del seu cicle de vida, poden arribar a ser un gran problema mediambiental per la 

 
19 El règim de cessió del dret d’ús s’equipara al de lloguer. 
20 Article 51.2 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nacions_Unides
http://ca.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://ca.wikipedia.org/wiki/1987
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seva difícil separació i per l’emissió de substàncies nocives generades en la seva 
degradació.  
 
És d’esperar que l’evolució dels sistemes constructius en les properes dècades 
apuntarà en la línia de facilitar el desmuntatge dels edificis i en el reaprofitament 
dels materials emprats. Avui veiem que els edificis construïts fa 50-60 anys són 
obsolets en molts aspectes. Res no fa pensar que d’aquí a un temps semblant no es 
tindrà la mateixa impressió dels que es construeixen actualment. Però si avui en dia és 
molt costós (econòmicament) l’enderrocament d’un edifici construït als anys 1950-1960, 
i amb un mínim de reaprofitament, hauríem de començar a pensar en el desmuntatge i 
ús posterior dels materials que composen els edificis de nova construcció.  
 
Un material renovable és un material que tanca el seu cicle amb la biosfera. Són 
materials que tenen un ritme de creixement proporcional al nivell de consum i un 
cop utilitzats tornen a estar disponibles en un període inferior a 100 anys. Materials 
renovables procedents de recursos renovables, com la fusta dels boscos gestionats de 
forma sostenible, la reutilització i el reciclatge són també opcions molt vàlides de 
projecte. 
 
En les instal·lacions haurem d’obtenir una màxima eficiència energètica i un 
mínim impacte ambiental. Si l’edifici te un comportament eficient obtindrem també 
un important estalvi econòmic al llarg del temps. 
 
Amb l’estudi de les  dades del cicle de vida d’un edifici, sumant els dos estats de costos 
mediambientals a curt i llarg termini, els valors estadístics actuals consideren una 
mitjana d’emissions de CO2 de 2500 KgCO2/m2 construït. En aquest cicle el 31% de 
les emissions de CO2 correspon als materials utilitzats ( extracció + fabricació) i 
el 64% a l’ús i manteniment. Per tant, és molt important l’elecció dels materials que 
utilitzarem en la construcció com també ho és el posterior control de la despesa 
energètica de l’edifici, tant en calefacció, com en refrigeració, en il·luminació.. en 
definitiva, en i l’impacte de l’ús de l’edifici. 
 
Els objectius a l’hora de redactar els projectes són diversos i complexos: Aprofitar i 
optimitzar els nostres recursos, ser més sostenibles en el procés de construcció, 
utilitzar el màxim nombre de materials naturals possible i resoldre l’aportació 
energètica de l’edifici amb instal·lacions  més eficients. Plantejar instal·lacions 
energètiques comunitàries, instal·lacions mixtes, disposar de sistemes naturals 
que ajudin a reduir la despesa i el dimensionat dels equips tècnics tradicionals. 
Pensar en la inducció dels materials, treballar amb sistemes inercials i amb 
sistemes passius de fred i calor, sistemes que sabem representen un important 
estalvi en les unitats d’energia que necessita l’edifici al llarg de la seva vida. 
 
2.5.2 Criteris de sostenibilitat en la construcció  
 
Els subsistemes constructius han de reduir la quantitat de materials emprats i els 
seus impactes ambientals. Reduint la quantitat de material de l’obra, i per tant el 
pes de l’edifici, aconseguim un gran estalvi mediambiental. 
 
L’impacte ambiental dels materials, els indicadors d’energia i les emissions de CO2, es 
concentren principalment en el capítol de fonaments i estructures, després en façanes, 
cobertes i paviments. De fet, els fonaments i les estructures acostumen a 
representar 2/3 parts del consum energètic i de les emissions de CO2. 
 
Com a concepte, la construcció en sec, d’assemblatge, permet organitzar i preparar 
moltes peces a taller. L’obra resulta més ràpida i efectiva, i redueix el seu temps 
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d’execució. Això comporta un important estalvi de temps i econòmic, però també 
mediambiental i energètic en el procés de construcció de  l’edificació. 
 
Avui en dia, es considera que les estructures d’acer són les més eficients en 
treball, comportament, durabilitat, manteniment, despesa de material i reciclatge, 
per tant les més sostenibles de totes, però també les més cares. 
 
Cada cop més, la fusta reivindica el seu paper estructural, no només per les seves 
característiques intrínseques, sinó pel fet de ser un material que no desapareixerà 
perquè en podrem tornar a disposar plantant nous arbres, amb tots els efectes 
positius que això representa. 
 
A part dels materials, també són transcendents les tècniques aplicables als materials, 
que  poden representar també un important estalvi energètic. De fet, en el formigó armat, 
essent la pitjor de les estructures, hi trobem unes tècniques molt intel·ligents, més 
adequades, com són el post-tensat i el pre-tensat. Amb post-tensats podem arribar a 
parlar de fer el mateix, però amb la meitat de formigó i, per tant, hauria de convertir-se 
en una tècnica d’ús més habitual en la construcció de la major part dels edificis. 
 
Segons dades del banc PR/PCT de l’ITEC, i seguint amb el criteri de les tècniques, entre 
la construcció convencional i la construcció amb sistemes prefabricats metàl·lics 
i de formigó podem reduir amb facilitat el pes de l’edificació al voltant d’un 31%, 
el cost energètic en un 58-59% i les emissions de CO2, un 56%. 
 
Per tant, només canviant el procés constructiu podem reduir considerablement els 
valors de l’impacte ambiental de l’edificació sense suposar un canvi d’estil de vida 
o de prestacions dels edificis. 
 
2.5.3. La industrialització  
 
La sostenibilitat en la construcció i l’eficiència energètica dels edificis estan directament 
relacionats amb la conceptualització i realització del projecte però, sobretot, amb la 
innovació dins el sector de la construcció, adoptant noves tecnologies derivades de la 
introducció de la digitalització en les empreses del sector. És en aquest marc on la 
industrialització en la construcció es mostra com el model de futur en el que caldrà 
seguir treballant per arribar a la transformació definitiva de tot el sector. El canvi 
de model és tant urgent com inevitable, perquè impacta en tota la cadena de valor 
implicada en el procés constructiu, des del disseny del projecte fins a la seva 
execució. 
 
La industrialització ofereix múltiples avantatges respecte del model convencional, tant 
per als agents del propi sector com pels destinataris/usuaris dels edificis i per a la 
societat en general, ja que repercuteix en la sostenibilitat d’una forma directa i efectiva, 
com hem vist anteriorment.  
 
Des del punt de vista econòmic és evident el major control de costos que representa un 
procés industrialitzat, que reduiria a la mínima expressió els imprevistos i desviacions 
pressupostàries, tant freqüents en la construcció convencional, i reduiria sensiblement 
el temps d’execució. Des del punt de vista de la qualitat, la industrialització assegura un 
major control de tot el procés, limita el nombre d’errors, redueix els riscos laborals i 
permet una precisió que és inimaginable en una obra tradicional.  
 
La industrialització contribueix -i ho farà encara més si els materials emprats són 
de proximitat, regenerables i reutilitzables- a la sostenibilitat, reduint el consum 
energètic i el volum de residus generats.  
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2.5.4. Criteris d’eficiència energètica en edificis  
 
Sobre els condicionants determinats per les característiques de la parcel·la, els 
projectes han d’introduir mesures d’eficiència de tipus arquitectònic i de tipus 
constructius. Les primeres, tracten de la morfologia de l’edifici, buscant una funcionalitat 
fenomenològica determinada. Les segones, fan referència a les característiques físiques 
dels materials constructius, que afectaran al comportament climàtic de l’edifici. El nivell 
de qualificació d’eficiència energètica obtingut per un edifici s’assenyala amb l’etiqueta 
energètica.  La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum 
d’energia necessari per a satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions 
normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis en una escala de set 
lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A al més eficient 
segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici 
base de similar tipologia i localització. 
 
En la Directiva 2010/31/UE del Parlament i Consell Europeu es va introduir el concepte 
d’edifici amb “energia neta quasi nul·la” (nZEB). Segons aquesta directiva la quantitat 
quasi nul·la o molt baixa d’energia hauria d’estar coberta, en molt ampla mesura, 
per energia procedent de fonts renovables, inclosa l’energia procedent de fonts 
renovables produïdes in situ o en l’entorn. A l’Estat espanyol el principal indicador 
són les emissions de CO2 per unitat de superfície i any (KgCO2/m2 any) i queda 
indirectament integrada la necessitat de cobrir la demanda amb energies baixes en 
carboni. Les exigències queden reglamentades en el Document Bàsic “DB HE Estalvi 
d’Energia” del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), referent a la limitació de consum 
energètic per a edificis de nova construcció. 
 
Els edificis positius energèticament tenen un concepte similar als nZEB. Serien 
aquells que no només s’alimenten amb energia renovable, sinó que, acaben 
generant més energia que la que el propi edifici necessita. 
 
Tot i els avenços en aquesta matèria que es deriven de l’aplicació del CTE, d’obligat 
compliment, i les directrius europees que fixen uns objectius a curt i mitjà termini, la 
feina a fer per aconseguir uns edificis positius energèticament -o almenys 
neutres-, és molta i complexa, alhora que caldrà canviar radicalment la forma de 
calcular la viabilitat d’una promoció immobiliària, introduint el saldo energètic 
com a factor a tenir en compte. 
 
  

2.6 Els sistemes de finançament 

 
2.6.1. Finançament d’una promoció d’habitatges 
 
Per cobrir les necessitats pressupostàries d’una promoció d’habitatges és convenient 
que el promotor aporti, amb recursos propis, un percentatge que mai no sigui inferior al 
20% del valor en venda final de tot l’edifici. El finançament hipotecari, per tant, 
representa un 80% d’aquesta valoració que, amb poques diferències, normalment 
coincideix amb el cost total de l’edifici.  
 
Quan el sistema de promoció escollit és per mitjà d’una cooperativa d’habitatges que 
decideix que una part dels recursos econòmics per finançar la promoció 
(normalment entre el 20% i el 30%) els aportin els socis en proporció directa del 
cost de l’habitatge assignat, la resta del finançament ha de provenir d’entitats 
financeres, bons o participacions. 
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Per a promocions que comportin el manteniment de la propietat col·lectiva de l’edifici i 
els habitatges que es destinin a lloguer o a cessió d’ús, ha de ser la cooperativa la que 
respongui de les quotes corresponents al préstec hipotecari i, al seu torn, els socis ho 
faran davant la cooperativa.  
 
2.6.2 Banca tradicional 
 
Per poder garantir el finançament d’habitatges de nova construcció, les entitats 
financeres han donat prioritat, tradicionalment, a les promocions que, des de 
l’inici, es plantegin a partir de dos paràmetres principals: el mínim risc i la màxima 
solvència, amb muntatges jurídico-financers ben provats i coneguts, cosa que  
deixa poc marge per a la innovació. Tot indica que aquesta tornarà a ser la màxima 
que presidirà les decisions de la banca en aquesta nova etapa. Això exigirà o bé un 
promotor que ofereixi les màximes garanties reals o l’existència dels compradors, o 
destinataris finals, des de l’inici de l’operació, cosa que permetria la divisió del risc i 
l’anàlisi prèvia de la solvència dels possibles compradors. Precisament per això, els 
sistemes d’autopromoció -ja siguin cooperatives o comunitats de propietaris- poden ser 
una alternativa real per al sistema bancari resultant després de la concentració bancària 
viscuda el darrer decenni.  
 
2.6.3 Solucions innovadores de la banca ètica i cooperativa 
 
Com ja hem dit a l’apartat anterior, el sector tradicional de la banca tendirà a oferir 
solucions ja provades, és a dir que es recolzarà en les garanties i solvència que 
ofereixi el promotor o, eventualment, els possibles compradors/usuaris. 
 
Aquesta premissa casa malament amb el sistema de promoció cooperativa i 
habitatge assequible per a segments de població amb una capacitat econòmica 
limitada. Efectivament, en aquest cas ens trobem en una operació immobiliària en la 
qual el promotor (i per tant prestatari) és una cooperativa (figura jurídica amb la qual la 
banca tradicional està poc avesada a tractar), on a més el més habitual és que aquesta 
sigui de nova creació i formada pels futurs usuaris, o sigui que no acumula una història 
que pugui ser valorada en termes de solvència, i l’únic actiu d’una certa envergadura és 
el propi edifici pel qual es demana el finançament. Per la qual cosa, la solvència 
intrínseca de la cooperativa acostuma a ser baixa i es necessiten garanties 
addicional per a facilitar el finançament.  
 
La solució habitual en aquests casos és recórrer a l’aval dels socis de la 
cooperativa, de forma que en la pràctica el que es valora és la solvència d’aquests, 
arribant el cas de que el banc pugui rebutjar a determinats socis perquè no compleixin 
el seus criteris de solvència establerts i tingui per tant una capacitat implícita de vetar 
usuaris en funció de la seva percepció de la capacitat econòmica, que no té perquè ser 
la mateixa que poden tenir els altres socis.  
 
Això provoca un cert contrasentit, atès que amb aquesta praxis el que es fa és 
excloure del sistema cooperatiu a determinats segments de la població amb la 
capacitat econòmica més limitada, quan precisament el que es pretén amb la 
promoció cooperativa és reduir el cost de la inversió a realitzar per tal que els pagaments 
mensuals a realitzar per usuaris siguin assumibles.  
 
Han de ser els membres d’una cooperativa els que, en aplicació dels principis 
cooperatius, decideixin lliurement a qui accepten com a soci i a qui no, i no ha de 
ser un tercer (en aquest cas l’entitat bancària) qui pugui tenir dret de veto sobre 
la capacitat d’algunes persones d’esdevenir membres de la cooperativa. Això no 



 
38 

vol dir que la cooperativa no hagi de tenir uns mecanismes de control i acceptació dels 
seus socis, que inclouran una avaluació de la capacitat de fer front als compromisos 
econòmics fixats en el pacte societari, però aquesta avaluació es regirà per uns criteris 
propis que no tenen perquè coincidir amb els de l’entitat bancària. 
 
Cal trencar doncs aquest cercle viciós amb fórmules innovadores i solidàries, que 
permetin que les garanties que no són capaços d’oferir ni la pròpia cooperativa 
promotora ni alguns dels socis amb menor solvència econòmica sigui assumida 
per altres actors. La banca tradicional, com ja hem dit, és poc procliu a les innovacions, 
i generalment no entra en aquest joc, però la banca ètica i cooperativa sí que comença 
a assumir aquest repte i a entomar-lo, valorant les fórmules que se li puguin proposar 
des del sector. 
 
Aquestes garanties solidàries, atenent a qui les presta, poden ser de dos tipus: 
 

a. Internes. Els socis de la cooperativa amb major capacitat econòmica ajuden a 
aquells altres amb menor capacitat, assumint unes aportacions de capital i/o un 
aval de préstec per un import major del que correspondria pel pes de l’habitatge 
del que gaudeixen. 

b. Externes. Una altra entitat (pública o privada) amb interès en que es desenvolupi 
el model cooperatiu en cessió d’ús és qui aporta el capital i/o aval que manca 
per a garantir el préstec i la inversió. 

 
Les garanties solidàries han d’estar regulades prèviament per un acord entre els 
prestadors i els beneficiaris de les mateixes, el qual pot incloure o no un cost per la 
prestació.      
 
2.6.4 El finançament públic 
 
El finançament de la política d’habitatges protegits, de promoció pública o 
privada, s’ha sustentat en subvencionar el tipus d’interès dels plans d’habitatge 
que ofereix la banca privada en aplicació dels convenis signats amb 
l’Administració pública.  
 
L’Institut Català de Finances (ICF), té establerta, actualment, la línia ICF Habitatge 
social (promoció), que consisteix en l’atorgament de préstecs per finançar projectes de 
promoció d’habitatges de protecció oficial o allotjaments dotacionals, per destinar-los a 
lloguer o cessió d’ús en règim general. Compten amb una bonificació del cost financer 
per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
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3. ELS HABITATGES PER A LA GENT GRAN 
 

Les característiques dels habitatges per als majors de 65 anys, han de fer de l’habitatge 
un lloc de protecció i benestar, que cobreix unes necessitats bàsiques materials 
però també cobreix necessitats socials i simbòliques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Per això distingirem clarament les necessitats residencials de la gent gran segons 
si tenen algun tipus de dependència o no. I en funció d’aquestes necessitats se’n 
derivaran uns criteris o uns altres alhora de definir tan els espais privats o comuns dels 
edificis com els serveis que s’han d’oferir als residents i que serviran per determinar el 
programa d’usos dels edificis residencials que es projectin per a cada grup o col·lectiu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.1 Evolució demogràfica i parc actual 
 

3.1.1 Envelliment de la piràmide d’edats 

El conjunt de la població de Catalunya es troba en una fase de maduració força 
avançada, amb predomini dels grups de 40 a 49 anys i, cada cop més, guanyant pes els 
grups de 50 i més anys. 

A la demarcació de Barcelona la mitjana d’edat, l’any 2020, és de 42,42 anys. Això 
representa un increment de 2,3 anys respecte de l’any 2001. El procés 
d’envelliment i sobreenvelliment també avança: 

a. El 2020 l’índex d’envelliment la província de Barcelona es situa en 126,1 (per 
cada infant hi havia 1,26 persones grans), tot i que només és un punt més que 
el 2001. 

b. L’índex de sobreenvelliment, que relaciona la població de 85 i més anys amb la 
de 65 i més anys, també augmenta passa del 10,1 al 16,0. 

Les projeccions de població per a l’any 2038 (escenari mitjà de les projeccions de 
l’Idescat) mostren com maduració, envelliment i sobreenvelliment seguiran 
creixent i dominaran la piràmide d’edats: 

a. L’edat mitjana augmentarà fins als 45,59 anys a la província de Barcelona. 
b. L’envelliment passarà a 190,7 (província de Barcelona). Hi haurà quasi dues 

persones grans per cada menor de 16 anys. 
c. El sobreenvelliment se situarà en 19,0 a la província de Barcelona. 

L’evolució prevista de la piràmide d’edats a la província de Barcelona, entre els 
anys  2018 i 2038, es mostra en el gràfic de la pàgina següent:  
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Font. Pàgina web de l’Idescat. Població projectada a 1 de gener segons sexe i edat, escenari 
mitjà anys 2018 i 2038, i elaboració pròpia. 

 

3.1.2 Augment del nombre d’habitatges només amb gent gran 

La maduració i envelliment suposaran l’augment del nombre de les llars (grup de 
persones que conviuen en el mateix habitatge) i es manifesta en la reducció de la 
dimensió mitjana de la llar (en nombre de persones que la formen) i en l’augment del 
nombre de les llars grans. 

Per què fa a la dimensió mitjana de la llar, passarà de les 2,54 persones, l’any  2011 
a Catalunya i 2,53 a la província de Barcelona, a 2,34 i 2,35 respectivament el 2033. 

Projeccions de llars. Nombre de persones (%)     

 Catalunya Província de Barcelona 

 2011 2033 2011 2033 

1 persona 23,3  28,0  28,3  28,3  

2 persones 31,7  34,2  33,9  33,9  

3 persones 21,4  19,5  18,8  18,8  

4 persones 17,4  14,2  14,2  14,2  

5 i més persones 6,1  4,1  4,7  4,7  

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  

Dimensió mitjana llar 2.54 2,34  2,53  2,35 

 

Font. Pàgina web de l’Idescat. 2011 Cens de població i habitatges, 2033 llars projectades i 
grandària mitjana de la llar (base 2016), escenari mitjà i elaboració pròpia. 

Si, com tot indica, es compleixen aquestes previsions, l’any 2033 ens trobarem 
amb que: 

a. Augmenten les llars de dues persones, que ja eren dominants el 2011. 
b. Augmenten més les unipersonals i encara més a la demarcació de 

Barcelona. 
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c. Les de quatre i més persones redueixen volum i pes en ambdós àmbits, amb 
una reducció més gran a Catalunya. 

d. Les de tres persones, augmentaran el volum però aquest increment és tant 
insignificant que perden pes. 
 

Variació 2011-2033 (%)     

  Catalunya Barcelona 

1 persona 34,3  41,1  

2 persones 20,8  24,3  

3 persones 1,7  2,5  

4 persones -8,3  -4,4  

5 i més persones -24,0  -7,0  

Total 12,0  16,7  

 

Font. Pàgina web de l’Idescat. 2011 Cens de població i habitatges, 2033 llars projectades i 
grandària mitjana de la llar (base 2016), escenari mitjà i elaboració pròpia. 

No hi ha projeccions sobre llars amb persones grans però el cens del 2011 (l’últim 
existent en el moment de redacció d’aquest estudi) mostra com, entre els anys 2001 i 
2011, en ambdós àmbits van augmentar les llars de persones grans i també les llars 
amb persones grans, tant a Catalunya com a la província de Barcelona. 

Només hi ha informació del cens del 2011, no podent-se avaluar l’evolució. Amb tot, el 
cens mostra ja un gran pes de les llars amb persones grans, del 30,3% a Catalunya i el 
30,5% a la demarcació de Barcelona. 

a. El 40,6% de les llars unipersonals són formades per persones grans.  
b. Menys nombroses són les llars de dues persones en què els dos membres tenen 

65 o més anys: el 25,9% a la província de Barcelona. Si s’afegeixen les llars en 
què només una de les dues persones té aquesta edat (el 15,7%), augmenten 
nombre i pes, fins a assolir el 41,7%. 

c. Menys nombroses són les llars de 3 i més persones en què tots els membres 
són d’aquesta edat (4%). Si s’afegeixen les llars de 3 i més persones en què 
almenys un dels seus membres té 65 o més anys, la proporció canvia molt, ja 
que suposen fins a una cinquena part de les llars de 3 i més persones. 

 

3.1.3 Parc actual d’habitatges: característiques i problemàtica d’ús per a la gent 
gran. 

La informació disponible sobre el parc actual d’habitatges permet conèixer quants 
immobles se situen en edificis amb problemes d’accessibilitat21 i disposen 
d’ascensors, dues de les condicions que més es valoren en fer-se grans. 

En el quadre de la pàgina següent s’indiquen els immobles en edificis destinats 
principalment a habitatge, per nombre de plantes, accessibilitat i instal·lació d’ascensor, 
2011 (%).  

 

 

 

 
21 Edifici preparat perquè una persona en cadira de rodes pugui accedir-hi des del carrer fins a 

dins de cadascun dels seus habitatges sense l'ajuda d'una altra persona. Font. Idescat. 

https://www.idescat.cat/pub/?id=cense&n=6131&geo=prov:08&m=m#a2.1
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 Catalunya Barcelona 

 Accessible Amb ascensor Accessible Amb ascensor 

1 planta 25,1  0,0  27,1  0,0  

2 plantes 23,8  2,7  26,1  3,2  

3 plantes 22,6  23,2  23,2  25,5  

4 plantes 30,7  46,8  29,7  46,0  

5 plantes 34,0  58,7  31,0  54,6  

6 plantes 39,6  70,8  38,3  68,6  

7 plantes 48,4  88,2  47,1  86,6  

8 plantes 53,8  95,8  54,0  95,6  

9 plantes 64,3  99,0  65,0  99,1  

10 plantes i més 67,3  99,1  68,1  99,3  

Total 35,6  47,4  37,7  53,1  
Font. Pàgina web de l’Idescat. Cens d’edificis, 2011 i elaboració pròpia. 

 

Veiem, doncs, que els problemes d’accessibilitat són més grans que la manca 
d’ascensors, tant a Catalunya com a la província de Barcelona. 

a. Com més plantes té l’edifici més gran és el nombre d’immobles accessibles i els 
que tenen ascensors. 

b. La franja d’edificis de quatre a sis plantes són, entre els que hi estan obligats, els 
que tenen més mancances.  

Amb tot, hi ha problemes en relació amb l’habitatge per a les persones grans dels que 
no es disposa informació. A grans trets la majoria estan vinculats amb l’habitatge en 
urbanitzacions residencials. Destacarien: 

a. La dependència del automòbil per accedir a serveis i equipaments. 
b. L’aïllament social. 
c. Els problemes d’accessibilitat (desnivells de la parcel·la, escales interiors, etc.). 

A part dels problemes d’accessibilitat des de l’exterior, molts habitatges tenen altres 
tipus de problemes que dificulten la seva utilització per part de la gent gran i, 
especialment, pels que tenen algun tipus de problema de mobilitat, a banda dels 
problemes relacionats amb la climatització o l’envelliment de les instal·lacions. En tot 
cas, si als problemes d’accessibilitat hi afegim els relacionats amb la inadequació 
interior dels habitatges, les conclusions encara serien més negatives i ens 
portarien a dir que, en general, més de la meitat del parc actual d’habitatges 
presenta greus problemes d’habitabilitat per a la gent gran. 

 

3.2 Els habitatges amb gent gran, avui 

 

Majoritàriament, els habitatges amb gent gran són de propietat d’algun dels seus 
membres (el 34,9% a la província de Barcelona). En no haver-hi dades diferenciades, 
aquests percentatges inclouen les llars només amb gent gran.  

El 20,5% de les persones de 65 anys i més, a la província de Barcelona, estarien 
en un habitatge de lloguer, sols o formant part d’un nucli o llar integrat per gent 
d’altres grups d’edat. 
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La resta de població de 65 anys i més estaria vivint en un habitatge amb algun 
altre tipus de règim de tinença o en residències més o menys especialitzades, que 
a l’any 2018 oferien un total de 59.888 places per a tot Catalunya, entre les iniciatives 
pública (10.298 places), social (14.073 places)  i mercantil (35.517 places), que 
representa donar servei a un 4,09% del total de persones de 65 anys o més.  
 

3.2.1 Habitatge propi habitual. 

Segons el cens del 2011 el 61,2% de la població de 65 i més anys de la província de 
Barcelona vivia en una llar integrada només per gent gran el 2011.  

Encara que només sigui una dada aproximada, per la manca d’informació 
estadística sobre aquest aspecte, podem assegurar que entorn del 18% del total 
d’habitatges existents està ocupat exclusivament per gent de 65 o més anys i que 
una mica més de la meitat està ocupat només per una persona i, fora d’un 
percentatge molt petit, està ocupat per dues persones grans. 
 

3.2.2 Habitatge d’un altre membre de la mateixa família. 

El 42,7% de les llars de la província de Barcelona tenia el 2011 almenys una persona 
de 65 anys i més entre els seus membres, percentatge que a Catalunya és una mica 
més alt, del 43,4%. Aquestes llars suposen el 13,6% i 13,7% del total de llars, 
respectivament. 
 

3.2.3 Règim de propietat i envelliment 

En la línia d’altres països europeus, a Catalunya s’observa com progressivament els 
grups de població de més edat  (edat superior als 65 anys) representaven quasi 
un 19% de la població l’any 2020. D’aquests els “més grans” - edats superiors a 
80 anys- , tenen un risc hipotèticament alt de patir alguna dependència.  

El fenomen de l'envelliment es concentra en gran mesura entorn de zones urbanes, 
aspecte que cal tenir en compte en el disseny de polítiques socials i  planificació de 
serveis. Així per exemple, a la ciutat de Barcelona l’any 2020 hi vivien més de 329.000 
persones de 65 i més anys que sobre un total de 1.593.075 habitants representaven un 
percentatge del 20,66%. 

A Catalunya el finançament públic de les prestacions associades a la dependència 
-també anomenades prestacions de llarga durada- és escàs en relació a altres 
prestacions socials universalitzades (sanitat, educació). De fet l’Administració 
espanyola es fa càrrec d’aproximadament del 30% de la despesa total, que  tan 
sols representa un  0,65% del PIB espanyol-,  la meitat que a la resta de països 
Europeus (Costa Font i Font Vilalta, 2005)22.  
 

 

 

3.2.4 Preferències residencials dels catalans en situació de dependència 

Com sembla fàcil d’imaginar, una àmplia majoria de la població de 50 i més anys de 
Catalunya (69%) declaren que els agradaria passar l’etapa de final de la vida en 
situació de dependència en el propi habitatge o llar, ja sigui en companyia de les 

 
22 El plantejament i dades d’aquest apartat són extrets del treball “Una nova cultura de l’habitatge”, 

promogut per Projectae, sccl, l’any 2012 i coordinat per Pere Pugès i Dorca (el mateix 
coordinador d’aquest treball). Tot i que les dates de referència són anteriors a 2012, s’ha 
considerat que representen una aproximació prou representativa de la situació actual. 
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seves famílies o amb assistència externa. Enfront d'aquesta realitat, contrasta el fet 
que un percentatge més petit, de l'ordre del 18%, declaressin que els agradaria 
passar la seva vellesa (en cas de requerir ajuda) en una residència. 

Com li agradaria afrontar la vellesa suposant que no pogués valdre’s per si mateix/a?23. 

  (%Total) (%Homes) (%Dones) 

A casa meva amb assistència familiar 46,69 54,79 40,11 

A casa meva amb assistència d’algú 
contractat 21,89 12,01 29,91 

A casa dels fills/es 7,30 8,40 6,42 

En una residència 17,99 17,05 18,76 

Altres 3,10 4,01 2,36 

NS/NC 3,02 3,74 2,58 

Total 100 100 100 

Nota: L’estimació s’ha fet utilitzant els pesos mostrals transversals de les persones entrevistades de la 
mostra.  

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. 

El quadre també ens mostra que si bé no hi ha pràcticament diferències de gènere quant 
a la preferència per envellir a la pròpia llar, si que n’hi ha quan aquesta es materialitza 
amb l’atenció rebuda. Així, mentre que els homes expressen una major preferència 
relativa per envellir a casa amb la cura d’un familiar (homes 55% vs. dones 40%,), 
les dones mostren un major desig relatiu per contractar una tercera persona 
(dones 30% vs. homes 12%). Es podria argumentar que aquest resultat té a veure, 
entre altres raons potser econòmiques, amb el menor grau d'autonomia en l'exercici de 
les activitats domèstiques que, en general, posseeixen els homes enfront de les dones24.  

Certament, una realitat molt distinta a les preferències dels catalans analitzada 
prèviament és la informació que aporta la segona pregunta respecte a com 
creuen/estimen que afrontaran la seva vellesa, en cas de no valdre’s per si mateix/a. 
Les dades indiquen que un 26% pensen que passaran la seva vellesa a casa amb 
l'assistència d'algun familiar (enfront del 47% que ho desitjarien) i un 16% creuen 
que a casa però amb l'ajuda de personal extern contractat (quan ho desitgen el 
22%). D'altra banda augmenta el percentatge que creu que envellirà en una 
residència (el 21% vs. un desig del 18%).  
 

3.2.5 L’habitatge com a instrument de finançament de la vellesa 

La propietat de l’habitatge i els augments de preus en els darrers anys no són 
independents de la capacitat de (co-)finançament de les prestacions socials.  No 
obstant, les alternatives de liquiditat que tradicionalment ha ofert el mercat immobiliari 
són limitades (lloguer, assegurances vitalícies, divisió de la propietat) i, sovint, no han 
estat prou atractives.  

 
23 El nombre d’estimacions censals és de 1.269 (562 homes i 707 dones) 
24 Aquest resultat és compatible amb les preferències manifestades en altres estudis com el de 

Costa, Elvira i Mascarilla (2006) o Costa, Gil i Mascarilla  (2007) pel cas espanyol. 
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En l’etapa del darrer boom immobiliari va emergir la hipoteca inversa, un préstec 
concedit per una entitat de crèdit a un individu que posseeix un immoble, i que li 
confereix la garantia, el qual no és reembossable fins que el propietari mori. No és fins 
l’agost de 2005 que es comencen a fer els primers contractes d’una modalitat 
d’aquesta a Catalunya, coneguda com a pensió hipotecaria.  

El capital prestat pot ser disposat de tres formes diferents, que a més es poden 
combinar: una sola suma de diners, una línia de crèdit i mitjançant pagaments periòdics 
durant un període limitat de temps, o fins i tot durant tota la vida ( pagant una 
assegurança de renda vitalícia). El préstec solament pot ser amortitzat a final del termini, 
una vegada el propietari hagi mort, tret que aquest últim decideixi mudar-se o incompleixi 
les seves obligacions. Els hereus del propietari poden decidir si volen mantenir la 
propietat o vendre-la. En qualsevol dels casos, el deute pendent es limita al valor de la 
propietat garantit mitjançant la hipoteca, el que és, sens dubte, l'element clau d'aquesta 
classe de préstecs. Al final del préstec, la quantitat deguda pel propietari o els seus 
hereus no pot excedir el valor de la propietat i el préstec no pot arribar a ser amortitzat 
si existeix un patrimoni negatiu.  
 
Recentment s’han desenvolupant altres productes financers alternatius a la 
hipoteca inversa (les anomenades cessions temporals de domini), que també 
proporcionen la liquiditat necessària per a satisfer les necessitats de les persones 
propietàries, però sense implicar hipotecar l’habitatge i sense comprometre als 
hereus, els quals es veuen forçats en la majoria de casos a vendre l’habitatge 
heretat per tal de tornar la hipoteca. 
 
La funció de la hipoteca inversa vitalícia es pot avaluar en funció de les 
necessitats que cobreix: dotar de liquiditat el valor de l’habitatge per poder finançar les 
despeses associades amb l’atenció a domicili o la institucionalització d’un dels membres 
de la família tot conservant la possessió de l'habitatge. Tanmateix, la importància 
d’aquest instrument no és inseparable dels canvis socials que indiquen que la 
majoria de la població a Catalunya vol viure a la seva llar tal i com hem comentat 
anteriorment amb les dades que ens aporta el PaD i que hi ha un percentatge 
significatiu de població catalana  disposada a vendre el seu habitatge per finançar 
la dependència.  
 

 

 

3.3 Noves necessitats residencials  

 
Malgrat que una part important de les persones grans resideixin en el seu propi habitatge 
i manifesten voler seguir fent-ho, les demandes d’altres modalitats estan emergint 
amb força i en la mateixa mesura que el procés de maduració i envelliment avança. 

Només com a referència més propera en el temps, l’any 2019 es va realitzar una 
enquesta en un municipi del Vallès Oriental adreçada a totes les persones grans del 
municipi orientada a conèixer la demanda potencial d’una modalitat diferent d’habitatge 
sènior. Més de la meitat de les respostes van mostrar-hi el seu interès, ja de manera 
immediata o com una opció de futur (com més joves eren, més ho valoraven com a opció 
de futur). 

En l’enquesta s’hi van incloure preguntes adreçades a conèixer el perfil dels que hi 
optaven o optarien per a delimitar més clarament el programa. 

Els resultats mostraren que al municipi hi havia una demanda potencial àmplia, 
relativament jove i amb un grau d’autonomia gran, amb domini de la parella (poca 
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viduïtat) i amb un nivell d’ingressos baix i mitjà-baix, ja que la majoria cobraven pensions 
de jubilació. 

Del treball realitzat es va despendre el següent perfil: “Persones de 63 a 80 anys, 
majoritàriament en parella però també soles, amb plena autonomia funcional o 
nivells de dependència puntual, amb ingressos inferiors a 2.000,- €/mes 
provinents majoritàriament de pensions, que viuen en habitatge generalment 
gran, de lloguer o de propietat (que estarien disposades a cedir-ne la gestió a 
l’Ajuntament per destinar-los a lloguer social).” 

Les conclusions d’aquella enquesta no són necessàriament extrapolables però senyalen 
una tendència que, segurament, seria aplicable a molts altres municipis de 
característiques semblants. 
 
3.3.1 L’envelliment actiu en relació amb la promoció i gestió 

El terme ‘envelliment actiu’ va ser introduït per l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) cap al final de la dècada de 1990 i l’any 2002 el va definir com ‘el procés 
d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat 
de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen’. 

Les Nacions Unides van adoptar el concepte en el marc de la Segona Assemblea 
Mundial sobre Envelliment, celebrada a Madrid a l’any 2002. La UE va designar el 2012 
com a Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional, amb la 
finalitat d’impulsar-ne la difusió social. 

L’envelliment actiu ajuda les persones grans a conduir la seva vida quotidiana aprofitant 
al màxim les oportunitats que tenen a l’abast d’acord amb les seves necessitats, 
capacitats i aspiracions. D’una banda, es tracta de mantenir l’activitat personal, 
entesa com la participació en els àmbits familiars, comunitaris i socials, així com 
el desenvolupament de tasques físiques i mentals. D’altra banda, inclou la 
prevenció amb la finalitat d’endarrerir l’aparició i el desenvolupament de les 
malalties i les discapacitats25. 

Si l’envelliment fa referència a aspectes fonamentals com la salut, la participació 
en la societat, la seguretat i l’aprenentatge durant tota la vida, és evident que 
l’allargament de l’esperança de vida i la millora de la qualitat de vida que s’està 
produint en la nostra societat, estan introduint nous factors que faran, més d’hora que 
tard, que es revisi l’edat de 65 anys com a frontera per entrar en l’etapa de la 
vellesa. Per tant, són la salut i la participació en els afers socials, des dels àmbits més 
propers als més generals, els que cada cop marquen més el canvi d’etapa. En aquest 
sentit, els paràmetres que potser defineixen millor aquest canvi en el cicle vital de 
les persones són la capacitat de mantenir el màxim nivell d’autonomia funcional, 
l’aparició de necessitats assistencials i la capacitat de decidir per sí mateix quan 
i com s’afronten els canvis vinculats amb la vellesa.  

a. Nivells d’autonomia: Com diu l’impulsor del projecte Movicoma26, quan 
estudies quin tipus d’habitatge visualitzen molts d’aquests grups interessats 
en el cohabitatge sènior, la diversitat és enorme...... La creació de models són 

 
25 Envelliment Actiu | Persones grans | Ajuntament de Barcelona 
26 Projecte MOVICOMA, Estudi sobre habitatge col·laboratiu per persones grans. 

http://movicoma.blogs.uoc.edu/ 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/envelliment-actiu#:~:text=El%20terme%20%E2%80%98envelliment%20actiu%E2%80%99%20va%20ser%20introdu%C3%AFt%20per,vida%20de%20les%20persones%20a%20mesura%20que%20envelleixen%E2%80%99.
http://movicoma.blogs.uoc.edu/
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una part d’aquests procés però el procés difícilment pot subsumir-se a un 
mateix tipus de model.  
 
Fins fa molt poc, aquests projectes només podien ser una alternativa per a 
persones amb un perfil socioeconòmic alt i que a més a més tingui una 
trajectòria conjunta a nivell associatiu. Però l’augment de la seva popularitat, 
el sorgiment d’entitats que donen suport als grups i l’interès creixent de 
l’administració, que també busca alternatives adequades a la realitat de 
societats cada vegada més envellides, està fent que la demanda i el perfil de 
persones interessades en el cohabitatge sènior sigui cada vegada més gran i 
més diversa. 

Aquestes conclusions reafirmen el plantejament a l’hora de definir el 
moment en que cal el canvi d’habitatge, deixant el que ha estat 
l’habitatge familiar per passar a un habitatge de dimensions més 
reduïdes, més còmode i ben equipat i, sobretot, amb uns espais i serveis 
comuns que facilitin la sociabilització d’activitats i en l’ús de serveis als 
que, normalment, només s’hi pot tenir accés compartint-ne el cost. 

b. Necessitats assistencials: el canvi d’habitatge comporta plantejar-se quins 
espais i serveis es volen obtenir o gaudir en la nova etapa que es vol recórrer. 
Les decisions sobre l’espai, condicions i instal·lacions de l’habitatge no 
representen gaires complicacions. Quan es tracta de l’habitatge, entès com 
l’espai d’ús privatiu, els dubtes solen concentrar-se en si calen dues habitacions 
o és suficient amb una de sola i, com  a màxim, en si també cal un segon bany. 
Quan ja s’ha pres la decisió d’optar per un edifici amb espais i serveis 
compartits, el problema més gran és decidir quins han de ser aquests 
espais i serveis, pensant en les necessitats actuals i en les futures. És aquí 
quan entra en joc la capacitat econòmica per afrontar un tipus de projecte o un 
altre. El projecte definitiu estarà directament relacionat amb la salut, el nivell 
d’autonomia funcional, les possibilitats econòmiques, el règim de tinença, etc. 
Finalment, seran les fortaleses i grandària del grup impulsor, les que faran 
possible encarar un projecte d’unes dimensions i possibilitats o un altre, menys 
ambiciós. 
  

c. El paper de l’autogestió: quan parlem d’habitatge per a la gent gran i ens 
referim a l’envelliment actiu estem parlant de la capacitat d’autogestió del 
projecte, des de la seva concepció fins a la gestió del dia a dia, especialment de 
la majoria d’espais i serveis comuns. Aquí les possibilitats són moltes i van des 
de la plena autogestió fins a la simple participació en alguns decisions o 
activitats. El nivell d’autogestió vindrà determinat, en primera instància, pel 
sistema de promoció del projecte, de manera que l’autogestió màxima 
només serà possible amb un sistema d’autopromoció, normalment 
cooperativa.  
 
L’altre gran condicionant per a l’autogestió serà, lògicament, el nivell 
d’autonomia funcional dels usuaris de l’edifici, de manera que en els 
edificis d’habitatge sènior el nivell d’autogestió pot ser molt més alt que en 
els assistits i encara més que en les residències. Més endavant, en aquest 
mateix apartat, veurem la necessitat de preveure una gestió mixta a mesura que 
passin els anys pels usuaris i veurem la necessitat de preveure un règim de 
tinença prou flexible per facilitar la mobilitat dels primers usuaris cap a tipologies 
residencials més adaptades a les necessitats derivades de l’envelliment 
progressiu. 
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3.3.2 Models residencials per a la gent gran 

Fins a principis d’aquest segle, abans que apareguessin el que després hem anomenat 
els edificis amb habitatges sènior, les possibilitats residencials que tenia la gent gran 
eren fonamentalment tres: viure sols en el seu habitatge de sempre, compartir habitatge 
amb alguns dels seus fills o filles i les seves famílies o anar a una residència per a gent 
gran.  

L’allargament de l’esperança de vida i la progressiva millora de les condicions de vida 
ha permès que una part important de la gent gran accedís a una pensió digna. En l’altre 
extrem, però, trobem una part significativa de la gent gran que o bé no té ni pensió o la 
té molt baixa. Aquestes necessitats obliguen a pensar en nous models residencials, 
alhora que es diversificaran les tipologies d’edificis que cobriran aquestes necessitats. 

Deixant de banda les solucions individuals de les persones grans que decideixen viure 
en els seus habitatges, sols o amb els seus familiars, les tipologies d’edificis 
d’habitatges per a la gent gran, amb més o menys espais i serveis compartits les 
podem agrupar en: habitatges sènior, habitatges  assistits i les residències 
geriàtriques. Cal fer esment especial a un nou model que és una combinació dels 
tres, de residències obertes, integrant unitats de convivència i habitatges amb 
serveis amb centres de serveis integrats, oberts a la comunitat i a tot el sistema 
d’independència personal. Especialment les dues primeres tipologies -habitatges 
sènior i assistits- si s’adapten a les condicions establertes pels edificis que volen ser 
qualificats d’HPO poden acollir-se als beneficis dels edificis d’HPO de lloguer -també 
aplicables al règim de cessió del dret d’ús- i, alhora, poden ser considerats allotjaments 
dotacionals per a la gent gran i gaudir de l’accés a un sòl públic en les condicions que 
s’estableixin en cada cas, derivades de les previsions contemplades en la Llei 50/2020, 
de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb 
protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer.  

Nou model residencial: Nou model integral i integrat de residències obertes, unitats de 
convivència i habitatges amb serveis; i centres de serveis integrats, oberts a la comunitat 
i a tot el sistema d’independència personal 

 

3.4 Marc legal 

 
La Llei 7/1985, reguladora de les Bases del règim local, i la Llei 57/2003 de mesures per 
a la modernització del govern local atorguen  als ajuntaments un paper fonamental en 
les polítiques d'habitatge. En efecte, les administracions locals tenen competències en 
matèria de planificació urbana i de gestió urbanística del sòl destinat a ser urbanitzat. 
Igualment, les corporacions locals són competents per a la gestió i l'administració del 
seu patrimoni públic d'habitatges i sòl i per establir, en aquest marc, els convenis amb 
diferents institucions o empreses públiques i privades per la promoció d'habitatge 
protegit en les seves diferents modalitats. En aquest estudi ens centrarem en les formes 
de promoció que comporten la participació activa dels destinataris dels habitatges o 
allotjaments fruit d’aquestes promocions, basades sempre en l’aportació del sòl per part 
de l’administració municipal i, per tant, reduint les alternatives a la promoció pròpia per 
part de l’administració municipal o la promoció concertada, amb empreses socials de 
diferents tipologies (fundacions, cooperatives, empreses privades amb la consideració 
de promotors socials,...). 
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3.4.1 Marc legal per a promocions pel sistema cooperatiu 
 

La llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya és la normativa bàsica 
que regula el funcionament d’aquest tipus de societats, en qualsevol de les seves 
modalitats. 

El capítol VIII de l’esmentada llei estableix (article 109) la classificació de les distintes 
classes de cooperatives, essent una d’aquestes les cooperatives d’habitatges.  

La secció setena del capítol VIII (articles 122 a 127) estableix determinades 
regulacions específiques per a les cooperatives d’habitatges. 

S’estableix que l’objecte social de la cooperativa ha de ser procurar (per mitjà 

d’adquisició, construcció o rehabilitació) a preu de cost habitatges, serveis o edificacions 

complementàries a llurs socis mitjançant el règim d'ús i gaudi, bé per a ús habitual i 

permanent, o bé per a descans o vacances, o destinats a residències per a persones 

grans o amb discapacitat. També organitzar-ne l'ús pel que fa als elements comuns, i 

regular-ne l'administració, la conservació i la millora.  

Poden ser sòcies de la cooperativa: 

• persones físiques (amb la limitació que cap persona no pot ésser simultàniament, 

en una mateixa comarca, titular de més d'un habitatge o local de promoció 

cooperativa, llevat dels casos en què la condició de família nombrosa faci necessària 

la utilització de dos habitatges).  

• ens públics, cooperatives i entitats sense ànim de lucre que necessitin locals o 

habitatges per a dur a terme llurs activitats.  
 

Els habitatges de la cooperativa han d’anar destinats sempre als socis, llevat que un cop 

acabada la promoció i adjudicats els habitatges als socis, en quedés algun. En aquest 

cas es pot adjudicar a una tercera persona no sòcia sempre que compleixi les condicions 

objectives que fixen els estatuts socials. Els locals, les instal·lacions i les edificacions 

complementàries es poden alienar o llogar a terceres persones que no en siguin sòcies 

sense restriccions. 

La utilització dels possibles excedents d’explotació es fixa a l’article 124. 

En cas de transmissió, la cooperativa gaudeix del dret de tanteig per a poder oferir 

habitatges als socis expectants, excepte en les transmissions fetes a favor dels 

descendents o dels ascendents, a favor del cònjuge, en cas de separació o divorci, o 

entre parelles de fet. En cas de transmissió a tercers, la cooperativa pot exercir el dret 

de retracte.  

S’estableixen també determinats motius d’obligatorietat d’auditoria externa dels comptes 

anuals, entre els quals destaca si la gestió s’ha adjudicat a un tercer no soci i si s’aplica 

el règim de cessió d’ús. 
 

 

 

3.5 Sistemes de gestió 
 

Els projectes residencials per a la gent gran poden ser gestionats de diverses 
maneres: externalitzats (a càrrec d’una empresa gestora), autogestionats o mixtos, 
en una combinació de les dues anteriors. Per a decidir el sistema de gestió més adequat, 
caldrà tenir en compte diferents variables: 
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• Titularitat del servei: l'autogestió es veurà molt limitada en els projectes de 
titularitat pública i aquells de titularitat privada propietat d’empreses privades 
mercantils o que no estan formades per les mateixes persones grans ateses o 
pels seus familiars.  

• Nivell de participació en la gestió del projecte per part de les persones grans 
ateses. 

• Normatives segons el tipus de serveis: les residències i els habitatges tutelats 
tenen una normativa específica dins la Cartera de Serveis Socials del 
Departament de Benestar Social i Família, que regulen els perfils professionals i 
ràtios que cal complir. El cohabitatge sènior i l’assistit, en canvi, no tenen cap 
normativa específica vinculada, actualment.   

• Requeriment de professionalització tècnica d’alguns dels serveis i tasques 
que implica la gestió. 

Les possibilitats en la gestió són múltiples i diverses, amb moltes combinacions 
possibles i amb més marge en el cas de l’habitatge sènior i l’assistit, precisament pel fet 
de no tenir una normativa específica vinculada. A més, en models mixtes que barregen 
aspectes autogestionats i d’altres externalitzats, la combinació de tasques i serveis que 
poden ser gestionats d’una o d’altra manera és molt àmplia.  

3.5.1 Gestió externa  

Dins d’aquest tipus hi ha una gran diversitat d’empreses  que poden realitzar la gestió. 
Destaquem dues variables a tenir en compte: 

• Ànim de lucre:  
o Empreses no lucratives: conformen el tercer sector. No es reparteixen 

beneficis, sinó que els excedents es reinverteixen en l’empresa per 
contribuir en el seu desenvolupament o en projectes socials per tal de 
millorar l'acció social que es realitza. Inclou entitats no governamentals 
(fundacions, cooperatives, associacions…), que realitzen projectes 
d'acció social o defensen interessos col·lectius. 

o Empreses lucratives: conformen el segon sector, format per les empreses 
mercantils. Els beneficis que generen es reparteixen entre les persones 
propietàries, accionistes, etc., sent un benefici individual de guany 
personal. 

 

• Valor social:  
Hi ha empreses que ofereixen a la societat un valor social afegit, el qual té un 
impacte social positiu en l’entorn més enllà de la pròpia productivitat econòmica 
de l’ens.  

 
En aquesta tipologia, la gestió del projecte residencial la realitza un ens extern, 
que s’encarrega d’administrar tots els recursos del servei, tant humans com 
materials. També assumeix la gestió de la normativa del recurs, garantint el seu 
acompliment. 

Les persones grans beneficiàries dels serveis residencials poden tenir un nivell de 
participació més o menys elevat, segons la gestió específica que es faci del projecte. 
Aquesta participació pot impactar en la gestió (per exemple amb una part del pressupost 
participatiu decidida per les persones grans, decidint les activitats a realitzar…), tenint 
en compte que per normativa les residències i els habitatges tutelats han de tenir 
obligatòriament un Consell de Participació format per persones ateses, familiars, 
professionals i representants de l’empresa gestora. No obstant això, la responsabilitat 
en la gestió global i, per tant, les decisions finals, les pren l’empresa gestora externa. 

https://dps.gencat.cat/ccs/llista.do
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Tanmateix, cal ressaltar el cas de l’habitatge sènior i l’assistit, atès que en ser una 
tipologia de projecte en què les decisions les prenen les pròpies persones sòcies 
del projecte, en cap moment perden el control sobre les decisions del projecte, tot 
i que externalitzin la seva gestió. A través dels seus òrgans de govern, la cooperativa 
i les persones que en són sòcies continuen decidint tots els aspectes que afecten a 
l’habitatge sènior i assistit. 

3.5.1.1 Tipologies de gestió externa 

La gestió externa del projecte, tant del seu funcionament global com dels serveis 
d’atenció a les cures que es requereixin, pot prendre diferents formes: 

• Equip de professionals integrat en el projecte: Els i les professionals del 
projecte són contractats per l’ens extern de manera fixa en el servei, formant part 
d’un equip de professionals permanent i integrat dins del projecte. Estan 
coordinats per un/a professional amb experiència i competències per dur la 
gestió del servei. 

En el cas de les residències o habitatges amb serveis o tutelats, l’equip és fix 
des d’un inici, ja que cal donar resposta als perfils professionals que indica la 
cartera de serveis socials i a les ràtios que estipula segons el nombre de 
persones ateses.  

Tanmateix, en altres tipologies de serveis, con en l’habitatge sènior i l’assistit, 
l’equip de professionals pot variar la seva forma i mida en funció de les 
necessitats de les persones ateses, que poden variar amb el temps i que, per 
tant, determinaran el nombre i perfils de l’equip, atès que no està subjecte a cap 
normativa específica en relació als perfils professionals o ràtios a complir. 

• Personal temporal contractat segons necessitats: En el cas de l’habitatge 
sènior i l’assistit, una altra opció de gestió és que l’empresa contracti 
professionals segons les necessitats que es van detectant en el projecte, sense 
que formin part d’un equip de professionals fix. La coordinació pot realitzar-la 
una persona fixa de l’empresa gestora que s’encarrega de coordinar tot el servei, 
o bé la pot assumir una persona sòcia o equip de sòcies del projecte, que 
vehicula les demandes cap a la persona d’enllaç que es té amb l’empresa 
gestora. 

En el cas de les residències i habitatges tutelats, que estan regulades 
normativament per la Cartera de Serveis Socials, aquesta contractació externa 
no té sentit en tant que la normativa estipula un perfils professionals i unes ràtios 
que cal complir en tot moment, fet pel qual cal disposar d’un equip fixe de 
professionals (de major o menor mida).  

• Combinació d’un equip de professionals fix i professionals temporals: És 
una mixtura entre una part dels i les professionals que són contractats fixos, i 
una altra que són contractats temporalment, els quals els complementen en 
funcions i atenció segons les necessitats identificades. 

En totes les tipologies de projectes, tant residències, habitatges tutelats com 
habitatge sènior i assistit, aquest model pot facilitar que davant de necessitats 
concretes sorgides del servei, l’equip de professionals fix es pugui ampliar 
temporalment per donar-hi resposta, podent després valorar si el o la 
professional passa a formar part fixa de l’equip. Per exemple, es pot disposar 
d’un equip sociosanitari fix dins el projecte (amb gerocultors/es, professional 
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d’infermeria, treballador/a social...) i es contracten professionals externs de 
manera temporal per realitzar altres serveis complementaris, com la perruqueria 
o podologia.  

3.5.2 Autogestió  

En aquest model, són les pròpies persones ateses que gestionen el projecte, fet 
pel qual excloem d’aquest sistema de gestió les residències i habitatges tutelats 
gestionats públicament o per empreses que no estan vinculades a persones ateses o 
als seus familiars, atès que la gestió final sempre està en mans de l’ens propietari o 
gestor. 

L’autogestió pot ser compartida per totes les persones usuàries (com en el cas de 
l’habitatge sènior i l’assistit), o bé que sigui una part d’elles la que duu la gestió, per 
exemple en una residència gestionada per una part de les persones ateses i/o 
familiars. En aquest supòsit, la resta de persones grans ateses fan ús del servei, però 
no participen de la seva gestió directa, més enllà de la participació activa en el servei 
que el model establert els permeti (i l’impacte que aquest nivell de participació tingui en 
la gestió). Podria ser, per exemple, el cas d’una residència gestionada per 4 famílies de 
persones ateses, però que dona atenció a altres persones grans que només són 
receptores del servei i que hi participen per decidir aspectes com les activitats i àpats, 
però no decideixen sobre la seva gestió final ni global. 

Dins d’aquesta autogestió, hi ha diverses opcions de gestió dels diversos serveis i 
tasques que necessiten els projectes. Cal tenir en compte que moltes de les tasques 
poden requerir diferents nivells de professionalització, que segurament no es 
podran garantir des de l’autogestió. La implicació i requeriments que tenen les 
tasques de funcionament intern del servei (com les logístiques, de manteniment, etc.) 
és diferent al de tasques específiques d’atenció a les cures i a la dependència. Caldrà 
valorar per a cada projecte i tasca fins a quin punt poden ser dutes a terme per les 
pròpies persones que autogestionen el projecte, en funció de diferents variables: si 
es compta amb professionals titulats i especialitzats que donin resposta a les demandes 
(de la normativa específica en el cas de residències i habitatges tutelats o segons 
necessitats i demandes en el cas del cohabitatge sènior i l’assistit) i, en cas que algunes 
es puguin assumir, si es volen assumir (algunes impliquen càrrega física, emocional, 
etc.). 

En aquest marc, detallem algunes possibles opcions per organitzar l’autogestió del 
projecte, les quals es poden combinar entre elles: 

a. Funcions i serveis assumits per les persones que autogestionen el 
projecte: la totalitat o una part de les persones que autogestionen el projecte 
assumeixen serveis necessaris per a la gestió del projecte, segons les seves 
competències i preferències. Aquests serveis i tasques són variats i diversos i, 
en el cas de residències i habitatges tutelats, han de donar resposta a la 
normativa de la Cartera de Serveis Socials amb les titulacions requerides. Com 
ja s’ha esmentat, caldrà analitzar si és viable assumir els serveis de cures i 
d’atenció a la dependència per la professionalització i la càrrega d’hores i 
intensitat que requereixen, fet pel qual es tendeixen a externalitzar a 
professionals especialitzats. 
 

En cas que sigui un grup de persones qui autogestioni el servei, com en 
l’habitatge sènior, hi ha l’opció d’organitzar-se en comissions, tant obligatòries 
com voluntàries segons les tasques que s’hagin de realitzar. Les comissions 
poden contribuir a repartir de manera equitativa les càrregues de tasques a 
realitzar entre totes les persones membre del projecte. L’autogestió demanda de 
molta implicació i compromís individual. Per això, és important que totes les 



 
53 

persones que en formen part tinguin clares les responsabilitats que els pertoquen 
en el projecte.  

b. Funcions i serveis professionalitzats: es decideix que alguns dels serveis els 
realitzin professionals especialistes contractats externament, com per exemples 
els vinculats a les cures o l’alimentació. La coordinació dels i les professionals 
es pot externalitzar a un/a professional, o bé ser assumida per una persona del 
propi servei. Tanmateix, són les pròpies persones que autogestionen el servei 
qui porten la contractació i el seguiment dels i les professionals, sent elles les 
contractants i, per tant, prenent totes les decisions finals relatives a la gestió del 
projecte.  

 

Totes les opcions demanden, en el marc de l’autogestió, una implicació activa de les 
persones que en formen part, així com una organització precisa i complexa. Contractar 
professionals externs implica molts tràmits jurídics i de gestió, i assumir tasques 
i serveis demanda d’un compromís actiu i constant de totes les persones 
implicades per garantir serveis que són necessaris en la gestió del projecte. 
 

3.5.3 Gestió mixta  

Consisteix en combinar els dos tipus de gestió anteriors: la gestió externalitzada i 
l’autogestió. Així, hi poden haver alguns aspectes i tasques que els gestioni una 
empresa externa, i altres que siguin gestionats per les pròpies persones grans. 
Aquest model és viable en aquells projectes la titularitat dels quals és de les 
pròpies persones ateses: en els projectes d’habitatge sènior sempre i, en ocasions, 
seria possible en altres tipologies (residències o habitatges amb serveis/tutelats) en què 
la propietat o gestió està en mans d’empreses o entitats que els seus membres són 
persones ateses i/o familiars. En projectes en què la titularitat és pública o 
gestionada per una empresa privada mercantil o sense cap vinculació directa dels 
seus membres amb les persones ateses, la part d’autogestió global i final no seria 
possible (sí participar de decisions que impactin en la gestió, com en els horaris, àpats, 
activitats, etc., ja que tenen legalment la figura del Consell de Participació). 

En els casos que l’autogestió és viable, es podria cedir la gestió d’alguns serveis, 
ja sigui per la seva especificitat tècnica com perquè la comunitat que gestiona el 
projecte no els vol/pot assumir, i assumir altres tasques directament, perquè es 
té el coneixement i/o el temps. Per exemple, es poden externalitzar a una empresa 
gestora els serveis i tasques de tipus sociosanitari que garanteixen els suports i cures 
en tot el procés d’envelliment actiu per conservar i potenciar l’autonomia de les 
persones, atès que demanen d’una professionalització tècnica elevada, mentre que 
d’altres serveis com l’alimentació o la bugaderia poden ser autogestionats, ja siguin 
realitzats per les pròpies persones ateses, com per professionals externs contractats per 
elles per realitzar-los, portant el control i seguiment de la contractació. 
 

3.5.4 Quadre resum dels sistemes de gestió 

Quan el sòl és aportat per l’administració municipal que, a més, pot participar en la 
promoció de l’edificació i la definició dels usos i serveis, els elements rellevants per 
decidir el sistema de gestió  més adequat són la tipologia dels habitatges, la 
titularitat del servei i el nivell de professionalització necessari. De la combinació 
d’aquests factors en resultarà un nivell de participació dels usuaris en la gestió o un altre 
i, de retruc, finalment el cost mensual que tindrà l’ús de l’habitatge o de la plaça de la 
residència i dels serveis associats a la promoció. 

En el quadre de la pàgina següent, i de forma esquemàtica, es poden veure les relacions 
entre els diferents elements analitzats fins ara. 
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Tipologia  Sistema de 
promoció  

Complexitat 
dels serveis 

Nivell de 
professional. 
dels serveis 

Tipus de 
gestió dels 

serveis 

Nivell de 
participació 
dels usuaris 

 
Habitatge 

sènior 

Pública 
Privada 
Social/ 

cooperativa 

 
 

Reduït 

 
 

Baix 

Externa baix 

Autogestió molt alt 

Mixta limitat 

 
Habitatge 

assistit 

Pública 
Privada 
Social/ 

cooperativa 

 
 

Mitjà 

 
 

Alt i molt alt 

Externa baix 

Autogestió alt 

Mixta limitat 

 
Residència 
geriàtrica 

Pública 
Privada 
Social/ 

Cooperativa 

 
Alt 

 
Alt i molt alt 

Externa  baix 

Autogestió reduït 

Mixta reduït 

Per a simplificar, i atenent a les poques diferències entre els sistemes públic o de 
concertació publico-social/cooperativa, en el quadre anterior s’han associat els dos 
sistemes. 

 

3.6 Finançament 

En aquest apartat analitzarem tant el marc legal que dona cobertura als possibles ajuts 
i subvencions aplicables a habitatges o allotjaments com els que estem analitzant com 
a les línies de crèdit actualment existents. 
 

3.6.1 Ajuts i subvencions aplicables per a la promoció 
 

En tant que habitatges d’impuls o promoció pública, un dels factors determinants a l’hora 
de planificar una promoció és l’acolliment als plans d’ajuts que l’estat espanyol atorga 
dins dels seus plans de política d’habitatge (Habitatges de Protecció Oficial).  

La normativa vigent sobre Protecció Oficial és el Reial decret 106/2018, de 9 de març, 
pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, i que inclou les regles bàsiques 
de totes les modalitats d’accés a l’habitatge. Cada autonomia ha de desenvolupar la 
seva aplicació. 

Centrant-nos en els règims de lloguer o de cessió d’ús, l’aplicació a Catalunya es fa 
segons la  resolució TES/1162/2020, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a l'accés a les subvencions del programa de foment del parc 
d'habitatges de lloguer o cessió d'ús. Els ajusts es poden sol·licitar des del moment en 
el que es disposa del projecte bàsic i també s’ha sol·licitat la llicència d’obres. 

3.6.1.1 Actuacions incloses 
 
S’inclouen les actuacions de promoció d'habitatges de nova construcció, 
rehabilitació d'edificis i promocions d'habitatges amb obres en curs paralitzades 
que es reprenguin, que siguin dutes a terme per:  

a) Persones físiques majors d'edat.  

b) Entitats de dret privat.  
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c) Fundacions, empreses d'economia socials i les seves associacions, 
cooperatives d'autoconstrucció, les organitzacions no governamentals i les 
associacions declarades d'utilitat pública i aquelles a les quals es refereix la 
disposició addicional cinquena de la Llei 1/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

3.6.1.2 Modalitats de subvenció 
 
S’han previst dues modalitats, una de més subvencionada per a persones amb 
menor nivell d’ingressos, i una altra amb menys subvenció que permet aplicar 
uns preus més alts. Correspon al promotor triar la modalitat a la que s’acull. 

  MODALITAT 

CONCEPTE A B 

Mòdul de Subvenció 
350€/m2 útil 

habitatge 
300€/m2 útil 

habitatge 

% màxim s/pressupost 50% 40% 

Límit per habitatge (€) 36750 31500 

Renda màxima Zona A 5,50€/m2 mes 7,00€/m2 mes 

Renda màxima Zona B 5,50€/m2 mes 5,91€/m2 mes 

Renda màxima Zona C 5,23€/m2 mes 5,23€/m2 mes 

Ingressos màxims adjudicataris 
IPREM * 3 

(23.725,80€) 
IPREM * 4,5 
(35.588,70 €) 

 

3.6.1.3 Requisits a complir 
 

• Superfície útil dels habitatges < 90 metres quadrats. Poden haver-hi espais 
exteriors, que computen al 50% amb un límit del 10% de la sup. total. 

• Annexos vinculats: aparcament cotxes <12,5m2, motos <2,5m2, trasters 
<8m2. La renda és el 50% de la dels habitatges. 

• Certificació energètica al projecte B mínima, que s’haurà de confirmar al final 

• En el supòsit d'habitatges construïts sobre sòl adquirit de forma gratuïta, les 
rendes o quotes de cessió màximes permeses es reduiran un 15 %. 

• El Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial (ajuntament) 'ha 
de justificar que es disposa de sol·licitants inscrits suficients per cobrir, com 
a mínim, el 50% dels habitatges de la promoció. 

• Els habitatges s’han de qualificar amb protecció oficial destinats a lloguer o 
cessió d'ús en règim general, durant un termini mínim de 25 anys. 

3.6.1.4 Terminis d'execució de les promocions i pròrroga 
 

• Norma general: 30 mesos a comptar de la resolució de concessió 

• 36 mesos quan es tracti de promocions de més de 50 habitatges. 

• En el cas de promocions de rehabilitació o represa d'obres paralitzades, els 
terminis seran de 24 i 30 mesos respectivament. 

• Si l’obtenció de la llicència d’obres es demora >6 mesos, es concedeix una 
pròrroga de 6 mesos 

3.6.1.5 Criteris de prioritat 
 
Les concessions es fan segons la puntuació obtinguda segon els següents 
criteris: 
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 2 punts 1 punt 

Municipi on 
s'ubica la 
promoció 

Els inclosos a l'annex 2 
(Alta demanda) 

Altres 

Certificació 
energètica en 
projecte* 

A B 

Tipus d'entitat Indicades com a 
beneficiàries 

Altres 

Modalitat de 
subvenció  

Modalitat A Modalitat B 

Termini 
destinació a 
lloguer 

Sol·licituds en què el 
promotor es comprometi a 
destinar els habitatges a 

lloguer protegit de manera 
indefinida 

Sol·licituds en què el 
promotor es comprometi a 

ampliar el termini de 
destinació dels habitatges a 

lloguer protegit fins a 40 
anys 

Inici d'obres Promocions que disposin 
de certificat d'inici d'obres 

en el moment de la 
publicació de la 
convocatòria de 

subvencions 

Promocions que no disposin 
de certificat d'inici d'obres en 
el moment de la publicació 

de la convocatòria de 
subvencions, però que 
disposin sol·licitud de 

llicència d'obres presentada 
a l'ajuntament 

La màxima valoració són 12 punts. En cas d’empat de punts, es prioritza la que 
ha completat la documentació abans. 

 

3.6.2 Finançament públic 
 

La línia ICF Habitatge social (promoció), les característiques de la qual ja s’han descrit 

en l’apartat 2.6.4, són aplicables per habitatges i allotjaments com els que es contemplen 

en aquest estudi per a les tipologies d’habitatge sènior i assistit. 

3.6.3 Ajuts i subvencions aplicables per a la promoció de residències 

La pràctica totalitat del sector de residències actualment són be de titularitat pública (i 
es financen amb càrrec al pressupost d’inversions de la Generalitat) o de titularitat 
d’entitats privades i generalment amb ànim de lucre (que es financen acudint als mercats 
de capitals i/o finançament bancari). Això significa que no existeixen línies genèriques 
de subvenció per la promoció d’edificis destinats a l’activitat residencial per a persones 
dependents.  

No obstant això, la problemàtica causada per la COVID19, i el pla de resposta de la Unió 
Europea que es plasma amb els fons Next Generation EU obre la porta a plantejaments 
innovadors que van més enllà de les línies tradicionals existents fins ara. En aquest 
context, el Govern de Catalunya ha creat el Comitè Assessor Catalunya-Next 
Generation EU (CONEXT-CAT EU), un òrgan col·legiat que té com a funció impulsar els 
projectes de transformació econòmica que la Generalitat es proposa que rebin 
finançament dels fons Next Generation EU (que encara estan per quantificar). Segons 
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el document editat pel CONEXT-CAT EU el febrer de 202127, fins a finals del mes de 
gener havien rebut i analitzat un total de 504 projectes. D’aquests han qualificat un total 
de 27 com “emblemàtics” que rebran el suport institucional de la Generalitat per a optar 
als fons. 

Doncs precisament el primer d’aquests 27 projectes emblemàtics es titula “Nou model 
d’autonomia i atenció a les persones que precisin suport de llarga durada a l’entorn 
comunitari”. I una de les línies d’actuació gira entorn d’un “Nou model residencial: Nou 
model integral i integrat de residències obertes, unitats de convivència i habitatges amb 
serveis; i centres de serveis integrats, oberts a la comunitat i a tot el sistema 
d’independència personal.” El projecte, liderat per la Generalitat, té un pressupost global 
de gairebé 400M€.  
 

3.6.3.1 Línies de finançament existents 

A diferència de quan parlem d’habitatges, i per les mateixes raons que hem explicat a 
l’apartat anterior, no existeixen línies específiques de finançament públic per part de 
l’ICF per a aquest tipus d’inversions. No obstant això, el finançament d’un equipament 
d’aquest tipus es podria mirar d’encaixar en una de les dues línies genèriques següents, 
de les quals exposem les condicions financeres: 

a. ICF Crèdit – Inversió28 

Import: fins al 80% del projecte, amb un mínim de 250.000€ i un màxim de 
10.000.000€. En cas de cofinançament amb una altra entitat financera, es podran 
considerar altres imports. 

Tipus d’interès: fix referenciat a l’Euríbor, més un diferencial a determinar segons el 
projecte. 

Termini: entre 5 i 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos. 

Comissions: a determinar segons projecte i termini. 

Garanties: a determinar segons el projecte. 

Per alguns projectes, l'operació podrà complementar-se amb l'aval d'Avalis de 
Catalunya. 

b. ICF EcoVerda29 

Préstecs per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi 
ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes d’economia verda, 
economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres. Caldria en aquest cas que 
l’equipament fos exemplar en termes mediambientals i d’eficiència energètica. 

Import: amb caràcter general, per privats, entre 0,5 M€ i fins a 2,5 M€ per projecte; 
per públics, entre 2,5 M€ i 10 M€. Per projectes d’import superior, es podria 
cofinançar amb una altra entitat financera. Es pot finançar fins el 100% de la inversió. 

Termini: per privats, màxim de 20 anys; per públics, fins a 30 anys amb possibilitat 
de fins a 2 anys de carència inclosa al termini. 

 
27 http://economia.gencat.cat/web/.content/20_departament_gabinet_tecnic/arxius/pla-
recuperacio-europa/next-generation-catalonia.pdf 
28 http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/inversions 
29 http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-ecoverda 
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Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 2,80%30. En cas 
d’entitats sotmeses a principis de prudència, el tipus d’interès s’aplicarà segons la 
normativa. 

Comissió: d’obertura, màxima del 0,25%; per cancel·lació total o parcial, màxima del 
0,25%. En cas de tipus fix, caldrà afegir els costos de ruptura associats. 

Garanties: a determinar en funció del projecte. 

3.6.3.2  Ajuts i subvencions aplicables durant la fase d’explotació  

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya31, homologa i classifica 
els serveis públics en aquest àmbit, i estableix quines són les condicions per a accedir 
als ajuts públics, per mitjà de la cartera de serveis que s’hauria d’actualitzar 
periòdicament. La cartera vigent es recull al decret 142/2010, d’11 d’octubre32.  

La cartera defineix per a cada prestació: la garantia, la descripció, l'objecte, les funcions, 
la tipologia, la població destinatària, l'establiment o equip professional que l'ha de 
gestionar, els perfils i les ràtios de professionals de l'equip, els estàndars de qualitat i 
els criteris d'accés, així com, per les prestacions de servei no gratuïtes, el cost de 
referència, el mòdul social i el copagament.   

Dins de la cartera, els serveis de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o 
permanent estan definits amb el codi 1.2.3.1, i els serveis de centres residencials per a 
gent gran amb el codi 1.2.3.3. 

 

3.7 Edificis d’habitatge sènior 
 

Arreu d’Europa han anat apareixent diferents projectes que, malgrat la seva diversitat, 
tenen una característica comuna: la majoria són promoguts per grups de gent gran i han 
decidit que necessiten un tipus d’habitatge que en alguns llocs han anomenat com 
a col·laboratiu i en d’altres l’han qualificat com a cooperatiu per a gent gran o de 
cohabitatge sènior. En aquest estudi hem decidit identificar-lo com habitatge sènior33, 
en funció només de l’etapa del cicle vital de les persones.  

El projecte Movicoma, abans esmentat, (Movimiento de viviendas colaborativas de 
persones mayores), iniciat l’any 2013, ens mostra els projectes existents arreu de l’Estat 
i estudia els diferents elements que han incidit en el naixement i extensió d’aquests 
projectes. Els tres principals objectius d’aquest moviment són:  

a. Fer un mapa del moviment, per conèixer i situar els projectes realitzats o en 
fase de realització, en el conjunt de l’Estat, i per dona’ls-hi visibilitat. 
 

b. Identificar els factors que incideixen en el sorgiment, desenvolupament, 
expansió i consolidació del moviment, buscant crear les condicions per a 
l’elaboració d’estratègies conjuntes per part dels col·lectius implicats i 
d’aliances amb l’administració i altres actors objectivament interessats. 

 
30 A data de gener de 2021 
31 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-
pjur/?action=fitxa&documentId=415692&validity=1793613&traceability=02 
32 http://cido.diba.cat/legislacio/1377268/decret-1422010-d11-doctubre-pel-qual-saprova-la-cartera-
de-serveis-socials-2010-2011 
33 https://epce.blogs.uoc.edu/ca/cohabitatge-senior-estat-espanyol-nous-professionals-

intervencio-social/ 
 

https://epce.blogs.uoc.edu/ca/cohabitatge-senior-estat-espanyol-nous-professionals-intervencio-social/
https://epce.blogs.uoc.edu/ca/cohabitatge-senior-estat-espanyol-nous-professionals-intervencio-social/
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c. Avaluar l’impacte psicosocial en les persones grans i els seus entorns, 
aportant dades bàsiques per entendre l’impacte que aquest tipus de 
projectes col·laboratius poden tenir en la salut i el benestar de les persones 
grans i en el sorgiment de noves formes d’atenció, de cures, de participació 
i d’entendre i viure la vellesa.  

L’experiència de can 70, un grup llavor de Sostre Cívic34, aporta reflexions i propostes 
molt útils per a un grup de persones grans que vulguin impulsar una cooperativa per 
promoure un edifici d’habitatge sènior. 

Per entendre i copsar la magnitud del canvi que representa i, sobretot, pot 
representar el moviment col·laboratiu i/o cooperatiu en aquest sector, en l’apartat 
següent tractarem de l’habitatge sènior com una de les tipologies bàsiques 
d’habitatges per a la gent gran.   
 

3.7.1 Iniciatives de referència 

Tot i que les primeres iniciatives conegudes en el nostre país, en aquest camp, provenen 
de la iniciativa privada i estaven adreçades a persones amb rendes altes, la resta 
d’exemples existents parteixen de l’existència prèvia d’un grup impulsor de futurs 
usuaris, amb unes necessitats i visions pròpies que marquen el plantejament del 
projecte de convivència i, per tant, defineixen les característiques del projecte 
arquitectònic. Un projecte que es va definint de forma participativa i que serveix per 
acordar la tipologia dels habitatges, els espais i serveis comuns i el sistema 
d’organització de la comunitat.  

• Las Arcadias.  http://lasarcadias.com Barcelona i altres ciutats. Promoció 

privada. Habitatges de compra o de lloguer. Molta diversitat de serveis. Per a 
persones amb rendes altes. Probablement, van ser els precursors de la 
introducció d’aquesta tipologia a Catalunya.  
  

• Profuturo35. COMPLEJO RESIDENCIAL PROFUTURO – CoHousing vivienda 
colaborativa (cohousingcoop.es) Valladolid. Promoció cooperativa. Profuturo ha 
impulsat diverses promocions de característiques semblants en diferents ciutats 
espanyoles i és una de les entitats de referència en aquest tipus de promocions. 
Per preu i serveis, els socis d’aquestes cooperatives estan situats en el segment 
econòmic mitjà/mitjà-alt.   
 

• La Muralleta36. https://sites.google.com/site/lamuralleta Santa Oliva 
(Tarragona). Promoció cooperativa. Si bé també està integrada a Hispacoop, es 
tracta d’una promoció de característiques molt diferents a la majoria de les 
impulsades per Profuturo, tant per les característiques del projecte arquitectònic 
com del social, amb una comunitat molt consolidada gràcies al llarg procés de 
gestació del projecte. 
 

• Habitatges amb serveis. www.fhsc.cat/ca/dependencia/el-nadal (veure 
“habitatges amb serveis”). El Nadal, Vic. Promoció pública. Probablement, el 

 
34 El treball de cures en l’habitatge sènior. Cures en la convivència de les persones grans de 

Sostre Cívic. 
35 Aquesta iniciativa està impulsada per cooperatives integrades a Hispacoop, la primera 

coordinadora estatal de projectes de Cohousing. Veure https://cohousingcoop.es/home/quienes-

somos per conèixer altres projectes adherits 

36 També forma part d’Hispacoop 

http://lasarcadias.comb/
https://cohousingcoop.es/home/complejo-residencial-profuturo/
https://cohousingcoop.es/home/complejo-residencial-profuturo/
https://sites.google.com/site/lamuralleta
http://www.fhsc.cat/ca/dependencia/el-nadal
https://sostrecivic.coop/wp-content/uploads/2020/02/Guia_6-s%C3%A8nior_WEB.pdf
https://cohousingcoop.es/home/quienes-somos
https://cohousingcoop.es/home/quienes-somos
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complex integral de referència per als qui creguin convenient ajuntar l’oferta 
d’habitatges sènior, assistits i residència geriàtrica en un únic solar, donant 
prioritat a la facilitat de compartir serveis entre aquesta diferents tipus de 
demanda.  
 

• Habitatges de lloguer per a la gent gran. Promoció Habitatge Dotacional per 
a Gent Gran Miguel Hernández: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
Promoció pública, municipal. Edifici d’habitatges accessibles (43) i adaptats (5), 
amb serveis i espais comunitaris. En fase de promoció. 

 

3.7.2 Espais comuns i serveis 

De tots els exemples anteriors se’n poden extreure una gran diversitat d’espais i 
serveis comuns. Lògicament, la possibilitat de disposar de més o menys espais 
i serveis comuns dependrà de diversos factors, com ara la disponibilitat de sòl 
i capacitat edificatòria o de recursos financers, i tindrà una incidència directa 
en el cost de cada habitatge o plaça residencial.  

Espais comuns Serveis comuns 

Sales d’estar 
Sales de jocs 
Gimnàs 
Sala de TV 
Sala d’internet 
Menjador 
Sala de lectura i biblioteca 
Sala de visites 
Habitació de convidats 
Capella 
Pàrquing 
Trasters 
Terrasses/jardins 
Hort comunitari 
Spa 
Piscina 
Jacuzzi 

Recepció 
Vigilància i seguretat 
Restaurant  
Cafeteria 
Salut i benestar  
Neteja 
Bugaderia 
Manteniment 
Grups d’ajuda mútua i suport 
Sortides i activitats 

 

La primera conclusió és que només les promocions d’una certa entitat podran 
preveure molts d’aquests espais i serveis sense que això encareixi 
excessivament les quotes de lloguer o de dret d’ús. 

 
3.7.3 Sistemes de promoció 

 
Com hem vist en els exemples anteriors, són diversos els sistemes de promoció 
d’aquest tipus d’habitatges per a gent gran. Per tot el que s’ha dit fins ara en aquest 
estudi, és evident que la promoció d’habitatges sènior, amb serveis i espais 
comuns, obre grans expectatives per la iniciativa privada, ja que la possibilitat de 
negoci són evidents, però aquest tipus de promocions haurien de quedar 
reservades a sòl privat.  
 
Per les mateixes raons de solvència econòmica d’una part important de la 
població que ja està, o entrarà aviat, en aquesta franja d’edat, les cooperatives 
ofereixen un sistema de promoció i participació molt atractiu per a un segment 
important d’aquesta demanda potencial.  

https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/areas-municipales/gramepark/serveis/olh/habitatge-public/promocio-habitatge-dotacional-per-a-gent-gran-miguel-hernandez/
https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/areas-municipales/gramepark/serveis/olh/habitatge-public/promocio-habitatge-dotacional-per-a-gent-gran-miguel-hernandez/


 
61 

 
L’allargament de l’esperança de vida permet encarar projectes d’aquest tipus amb 
finançament a llarg termini -15 o 20 anys- i, per tant, el règim de tinença per cessió 
del dret d’ús pot resultar molt atractiu per a la majoria d’aquestes persones. 
L’aparició, en els darrers anys, d’empreses de serveis tècnics, normalment també en 
forma cooperativa, que assessora aquests grups de futurs usuaris, pot ser el 
complement necessari per convertir en majoritari aquest sistema de promoció, tot i que 
de moment, estem en una etapa incipient dels projectes cooperatius reeixits en el camp 
de l’habitatge sènior (veure l’exemple de la Muralleta). Per aquest segment de 
població, les promocions cooperatives poden ser en sòl privat o en sòl públic, tot 
i que seria lògic que el sòl públic es destini a promocions acollides al règim de 
Protecció Oficial i, per tant, els futurs usuaris haurien de complir amb els requisits 
fixats per accedir a aquest tipus d’habitatges. 
 
Quan entrem en les fórmules de promoció d’habitatges sènior per al segment de 
població que no disposa de recursos suficients per accedir-hi, el plantejament 
passa per sistemes de promoció directament vinculats amb la intervenció de les 
administracions públiques, principalment la municipal. Per una banda, gràcies a 
l’aportació de sòl públic, de forma gratuïta o per cessió del dret de superfície, de forma 
gratuïta o en unes condicions toves, ja sigui en sòl qualificat per a ús residencial o 
dotacional i, per una altra, participant activament en la promoció i el seu 
finançament.  
 
Sigui com sigui, en aquests casos la promoció podria ser assumida per una Fundació, 
una cooperativa existent o per una nova cooperativa creada expressament per a cada 
promoció. És així que la concertació publico-social pren tot el sentit i té tots els 
avantatges i quan es justifica sobradament la utilització de sòl dotacional per a aquestes 
finalitats.   
 
 
3.7.4 Sistemes de gestió 

Si parlem de promocions d’habitatge sènior en sòl públic , en règim de lloguer, de 
cessió del dret d’ús o, fins i tot, de propietat compartida, els futurs usuaris són, 
probablement, els més adequats per a posar en pràctica l’autogestió en tota 
l’extensió de la paraula, ja que disposen de temps lliure, de projectes molt diversos 
per utilitzar-lo i, sovint, dels coneixements necessaris per assumir la majoria de les 
funcions necessàries per administrar l’edifici i, sobretot, gestionar els espais i serveis 
comuns.  

En tot cas, la complexitat de les instal·lacions i serveis necessaris per a un 
edifici i una comunitat d’aquestes característiques, pot fer necessària la 
contractació externa de determinats serveis. Avui, en el mateix món de 
l’economia social catalana, es poden trobar tots els professionals que assegurin 
cobrir aquestes necessitats.  

Si parlem de promocions d’habitatge sènior en sòl públic, en règim de lloguer, de 
cessió del dret d’ús o, fins i tot, de propietat compartida, els futurs usuaris són, 
probablement, els més adequats per a posar en pràctica l’autogestió en tota 
l’extensió de la paraula, ja que disposen de temps lliure, de projectes molt diversos 
per utilitzar-lo i, sovint, dels coneixements necessaris per assumir la majoria de les 
funcions necessàries per administrar l’edifici i, sobretot, gestionar els espais i serveis 
comuns.  

En tot cas, la complexitat de les instal·lacions i serveis necessaris per a un edifici i 
una comunitat d’aquestes característiques, pot fer necessària la contractació externa 
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de determinats serveis. Avui, en el mateix món de l’economia social catalana,  es 
poden trobar tots els professionals que assegurin cobrir aquestes necessitats.  

 

3.8 Edificis d’habitatges assistits 

 

De la mateixa manera que no podem parlar d’un patró únic que identifiqui els projectes 
d’habitatge sènior, potser encara és més difícil determinar les fronteres entre aquest 
model i el que hem anomenat habitatge assistit. No parlem del model d’assistència 
social i sanitària a les persones grans que viuen en el seu habitatge de sempre, sinó 
d’una tipologia d’edificis d’habitatges sènior dotats també d’alguns dels espais i 
serveis comuns que, avui en dia, es donen en les residències geriàtriques més 
modernes.  

Potser la característica diferencial més important és que es tracta d’edificis 
d’habitatges amb uns serveis assistencials permanents que garanteixen la cura i 
atenció dels usuaris dels habitatges que mantenen un cert nivell d’autonomia 
funcional però que ja no poden valdre’s per sí mateixos per desenvolupar totes 
les funcions vitals, especialment les relacionades amb la mobilitat.  

Vindria a ser una tipologia d’edificis que podríem assimilar al d’habitatges sènior 
però amb la incorporació de serveis assistencials permanents, externs o interns, 
d’habitacions preparades per assistència mèdica en casos extrems i, per tant, de 
personal especialitzat en la cura i atenció de la gent gran amb problemes de 
mobilitat i de capacitat limitada. Vist des d’una altra perspectiva, també podrien 
assimilar-se a les actuals residències geriàtriques però amb una gran diferència: 
que els usuaris disposarien del seu propi habitatge enlloc de la seva pròpia 
habitació, individual o compartida.  
 

3.8.1 Iniciatives de referència 
 

• Apartamentos Convivir37. Horcajo de Santiago (Cuenca). Promoció cooperativa. 
https://apartamentosconvivir.com/ Són habitatges sènior, de tres tipus (estudi, 1 
i 2 dormitoris) però amb un nivell de serveis mèdics i assistencials que permeten 
classificar-los com a assistits. Els espais i serveis comuns ofereixen són molt 
complets i ocupen quasi el 40% de la superfície construïda del conjunt, cosa que 
fa que les quotes siguin superiors a les que correspondrien als habitatges 
protegits. Els habitatges dels socis inicials són en dret d’ús, però la resta 
s’ofereixen en lloguer. 
 

• Habitatges amb serveis. El Nadal, Vic. Promoció pública. 
www.fhsc.cat/ca/dependencia/el-nadal (veure “habitatges amb serveis”). Es 
poden considerar com habitatges assistits pel fet de formar part d’un complex 
residencial que compta amb una residència geriàtrica, cosa que permet un nivell 
d’atenció mèdica i assistencial molt elevat, però mantenint el principi de “viure a 
l’habitatge propi”. Els habitatges són de lloguer. 
 

• Apartaments amb serveis. Barcelona. Promoció social. 
https://www.mutuam.cat/qui-som (apartaments Güell i Agustí Montal-Collserola). 
Ambdós exemples formen part d’un Centre més gran, amb residència geriàtrica, 
cosa que permet oferir serveis mèdics i assistencials en cas de necessitat. 

 
37 També forma part d’Hispacoop 

https://apartamentosconvivir.com/
http://www.fhsc.cat/ca/dependencia/el-nadal
https://www.mutuam.cat/qui-som
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3.8.2 Espais comuns i serveis 

Espais comuns Serveis comuns 

Habitacions medicalitzades 
Sales d’estar 
Sales de jocs 
Sala de rehabilitació 
Sala de TV 
Sala d’internet 
Cuina pròpia 
Menjador 
Sala de lectura i biblioteca 
Sala de visites 
Habitació de convidats 
Capella 
Pàrquing 
Trasters 
Terrasses/jardins 
Hort comunitari 
Spa 
Piscina 
Jacuzzi 

Atenció mèdica ocasional  
Infermeria 
Sala de cures 
Fisioteràpia i rehabilitació 
Dietes adaptades 
Farmàcia a domicili 
Serveis d’atenció a domicili 
Sistema de control d’assistència 
Organització d’activitats d’oci i lleure 
Perruqueria i podologia 
Compres a domicili 
Grups d’ajuda mútua i suport 

 

3.8.3 Sistemes de promoció 

Com hem vist en els exemples anteriors, els sistemes de promoció d’aquest tipus 
d’habitatges per a gent gran van molt lligats als de les residències geriàtriques i, 
en molts casos, poden gaudir dels serveis mèdics i assistencials gràcies precisament a 
formar part d’un mateix complex. De fet, els habitatges assistits poden entendre’s com 
una forma autònoma de gaudir dels serveis d’una residència quan aquests serveis es 
necessitin i, en tot cas, el que caldria decidir és el nivell d’integració arquitectònica i 
funcional del cos d’edificació destinat a habitatge assistit dins un complex residencial 
més ampli. 

En tot cas, els habitatges assistits també podrien entendre’s com uns habitatges sènior 
amb un nivell d’equipament mèdic i assistencial permanent que pot permetre classificar-
los com una variant dels habitatges sènior (exemple de Convivir). El sistema de 
promoció, en aquest cas, seria el mateix que els contemplats per als habitatge sènior, o 
sigui, el de promocions cooperatives o de concertació publico-social-cooperativa, en 
règim de dret d’ús o de lloguer.  
 

3.8.4 Sistemes de gestió 

Pel fet de ser habitatges que, pel que hem vist, tenen sentit quan formen part de 
complexos que també contenen o bé habitatges sènior o bé residències geriàtriques, 
cosa que condiciona el sistema de gestió, queda supeditat al de l’ús principal.  

En tot cas, és convenient de remarcar que en el cas d’anar associats a habitatges 
sènior, normalment amb un alt component d’autogestió, entra en joc la possibilitat de 
portar aquesta autogestió fins a l’ajuda dels membres sènior cap als que necessiten 
determinats serveis assistencials, però això dependrà de cada projecte i, sobretot, 
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de la voluntat i nivell de compromís que vulguin assumir els membres de la comunitat. 
En tot cas, pot ser necessària la contractació externa de determinats serveis.  
 

3.8.5 Ajuts i subvencions aplicables per a la promoció, marc legal i 
finançament públic.  

És d’aplicació el ja exposat per als habitatges sènior (apartats 3.5.4 en endavant). 

 

3.9 La residència geriàtrica 

 

 És el model residencial per a la gent gran més conegut actualment i totalment 
reglat, de manera que els diferents usos que s’han de preveure, així com la 
superfície mínima de tots els espais que es destinin a cada ús i totes les dotacions i 
serveis assistencials, sanitaris i mèdics, estan perfectament definits. Malgrat tot, les 
diferències entre les moltes residències existents al país són grans, tant pel que fa als 
espais com al nivells d’atenció. Diferències que són degudes tant als sistemes de 
promoció i de gestió com al cost de cada plaça. Analitzar les causes d’aquestes 
diferències és molt complex i no forma part dels objectius d’aquest treball, però 
sí que ho és determinar les pautes d’actuació per definir el model residencial per 
a la gent gran en el futur immediat. És el que es farà en el darrer capítol d’aquest 
treball, a partir de dos casos concrets de característiques ben diferents.  

3.9.1 Iniciatives de referència 

En aquest camp, les iniciatives existents són moltes i variades, i les podem agrupar en 
funció del model seguit, des del model integral que agrupa les tres tipologies 
analitzades en aquest estudi d’habitatges per a la gent gran, fins les exclusives 
per a la gent amb un nivell alt de dependència. Les primeres amb una dimensió gran 
per aconseguir reduir la repercussió econòmica dels molts serveis i espais comuns que 
s’ofereixen i les segones amb una oferta de places molt variables que, lògicament, 
condicionen els espais i serveis comuns que s’ofereixen o tenen una repercussió més o 
menys important en el cost de cada plaça.  

Atesa la quantitat i qualitat de les iniciatives existents des de la promoció social o la 
concertada publico-social, s’ha descartat esmentar com a referència cap iniciativa 
privada en aquest camp, també per que podria resultar un contrasentit -i encara més 
després de les experiències viscudes arran de la pandèmia de la Convid-19- posar sòl 
públic a disposició de la iniciativa privada, majoritàriament amb ànim de lucre que 
repercuteix en l’oferta de menys serveis o amb una qualitat inferior. 

• El Nadal, Vic. Promoció concertada publico-social. 
www.fhsc.cat/ca/dependencia/el-nadal (veure “residència i centre de dia”). 
Forma part d’un complex que també inclou habitatge sènior i assistit, compartint 
els espais i serveis que poden ser comuns, però mantenint la màxima 
independència de cadascuna de les tres tipologies. Potser és el millor exemple 
existent, a Catalunya, sobre una proposta integral dels diferents tipus 
d’habitatges per a la gent gran.  
 

• Colònia Güell. Santa Coloma de Cervelló. Promoció i gestió social. Colonia 
Güell | Suara Residència (68 places en habitació individual o doble) i Centre de 
dia. Estades permanents o temporals. Un exemple a seguir de residència 
moderna, funcional, de dimensió reduïda (probablement la mínima per ser viable 
econòmicament). 
 

http://www.fhsc.cat/ca/dependencia/el-nadal
https://centresresidencials.suara.coop/es/colonia-guell
https://centresresidencials.suara.coop/es/colonia-guell
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• Residència Santa Susanna. Caldes de Montbui. Promoció social. Inici - Acollida 
(fundaciodacollidastasusanna.cat) Residència (60 places públiques i 26 de 
privades, en habitació individual o doble). Una mostra de residència que ha sabut 
anar-se adaptant a les noves exigències de cada època. Centre de dia i serveis 
especials en règim diürn, amb una varietat de serveis i dimensió que la situen en 
el llindar de la residència ideal per poder mantenir un bon equilibri entre el 
nombre de places i la diversitat i qualitat dels serveis. 
 

• Residència i Centre de dia de Juneda. Promoció Municipal. 
https://www.facebook.com/residenciajuneda/ Exemple de residència tradicional, 
de dimensions reduïdes, relativament extensa en el nostre país i que podríem 
associar a l’evolució de molts dels “asilos” existents des de fa molts anys. La 
vinculació a un Centre de dia resulta fonamental per aquest tipus de residències 
de poques places. 
 

• Residències Mutuam per a la gent gran. Barcelona i altres ciutats catalanes. 
Promoció social. https://www.mutuam.cat/qui-som El grup Mutuam té 
residències pròpies o en gestiona de promogudes per altres, amb una oferta molt 
àmplia que abasta diferents tipologies (apartaments amb serveis -habitatge 
sènior en aquest estudi-; residències, centres de dia i residències de salut 
mental), en complexos amb més d’una d’aquestes tipologies o en edificis 
destinats a una sola d’aquestes tipologies.  
 

3.9.2 Espais comuns i serveis 
 

El següent llistat és extret del buidatge del que ofereixen totes les residències 
relacionades en l’apartat anterior i té com objectiu facilitar la tria dels espais i serveis 
comuns a l’hora de decidir el tipus de projecte que es vol impulsar. 

 

Espais comuns Serveis comuns residencials 

Centre de dia 
Gimnàs i Sala de rehabilitació 
Sales d’estar 
Sales de jocs/oci 
Sala de TV 
Sala d’internet 
Menjador 
Sala de lectura i biblioteca 
Sala de visites 
Capella 
Pàrquing (personal/visites) 
Terrasses/jardins 
Hort comunitari 
 
 

Atenció mèdica diària i/o permanent 
Infermeria 24 hores 
Cures pal·liatives 
Fisioteràpia i rehabilitació 
Atenció social 
Atenció neuro-psicològica 
Psicogeriatria i trastorns de conducta 
(Alzheimer i altres demències) 
Teràpia ocupacional 
Teràpia cognitiva 
Teràpia psicomotriu 
Unitat d’estimulació neurològica 
Educació social i animació sociocultural 
Logopèdia 
Control nutricional i dietètic 
Farmàcia 
Perruqueria/podologia 
Cuina pròpia i dietes adaptades 
Servei de bugaderia 
Servei de repàs de la roba 
Servei de neteja 
Grups d’ajuda mútua i suport als familiars 
Sortides i activitats 
Tallers de memòria 

https://www.fundaciodacollidastasusanna.cat/
https://www.fundaciodacollidastasusanna.cat/
https://www.facebook.com/residenciajuneda/
https://www.mutuam.cat/qui-som
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Com en el cas dels habitatges sènior i assistits, la tria afectarà directament en el cost 
d’execució del projecte i en el dels serveis d’atenció. Si ens centrem en l’objectiu d’un 
cost per plaça que no superi els límits fixats per a les places públiques, la 
conclusió és òbvia: disposar del màxim d’espais i serveis comuns només serà 
possible en residències de grans dimensions, que ofereixin un nombre elevat de 
places. Més endavant, en el capítol 4, es plantejarà una fórmula que permeti relacionar 
el nombre de places, la superfície destinada a espais i serveis comuns i la varietat dels 
serveis a oferir. 
 

3.9.3 Sistemes de promoció 

Els sistemes de promoció de les residències geriàtriques és molt variat, però si ens 
limitem als que es plantegen sense ànim de lucre, els podem estructurar de la 
següent forma: 

a. Promotor social, sense ànim de lucre: seria el cas de les Fundacions, les 
Mutualitats o les cooperatives. En el cas de les Fundacions, impulsen projectes 
per als seus beneficiaris a canvi d’una quota que serveix per a cobrir les 
despeses relacionades amb els serveis prestats i l’amortització i manteniment de 
l’edifici. La casuística és molt diversa i, sovint, les Fundacions tenen altres fonts 
d’ingressos que poden aplicar a reduir les quotes dels seus beneficiaris, a cobrir 
el cost de persones sense possibilitats econòmiques o a ampliar les seves 
activitats. Fins ara, els projectes de les Fundacions s’han centrat, quasi 
exclusivament, en les residències geriàtriques (veure l’exemple de la Fundació 
Santa Susanna).  
 
El cas de les mutualitats el podem assimilar al de les Fundacions, si bé hi ha el 
cas de Mutuam que, a part de residències geriàtriques, també ha promogut 
apartaments amb serveis, de lloguer, que han associat a residències del mateix 
grup per aprofitar els serveis comuns i fer-los més assequibles. 
 

b. Promotor públic, sense ànim de lucre: normalment, les residències de 
titularitat pública són escasses a Catalunya i les existents són de titularitat 
municipal, si bé la majoria són gestionades per entitats socials o privades, amb 
o sense ànim de lucre i oferint places concertades amb la Generalitat de 
Catalunya, ja que aquest és el sistema escollit en el nostre país per oferir places 
públiques. Normalment, el sòl sobre el que s’han construït aquestes residències 
és de titularitat pública (normalment municipal) i la promoció ha estat o bé 
municipal o, generalment, a través de la concertació publico-privada/social. En 
principi, podria ser el mateix sistema per a promoure habitatge sènior o assistit, 
un model massa nou com per què n’existeixin exemples. 
 

c. Concertació publico-privada: aquest sistema de promoció ha estat el més 
freqüent fins ara, si bé amb una oferta escassa en relació a la demanda existent 
i sempre limitat a la tipologia de residència geriàtrica. Pot ser amb o sense ànim 
de lucre, si bé la gestió a càrrec de l’empresa privada, generalment és amb ànim 
de lucre. 
 

d. Concertació publico-social: a diferència del cas anterior, aquest sistema de 
promoció és a càrrec d’entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, 
algunes cooperatives,...) i, només utilitzat en alguns casos concrets, de moment 
també està limitat a l’oferta de residències geriàtriques. Com en el cas anterior, 
la fórmula d’aportació de sòl per part de l’administració municipal en règim de 
dret de superfície, de propietat temporal o de propietat compartida obre les 
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portes a rebre, en compensació, una part d’habitatges que serveixi per cobrir la 
demanda de persones grans sense recursos suficients o per ampliar el patrimoni 
de sòl públic.  
 

3.9.4 Sistemes de gestió 

En el cas de les residències geriàtriques i a causa, fonamentalment del nivell de 
dependència de la majoria dels residents, dels sistemes de gestió contemplats en el 
punt 3.4 precedent, la gestió de la residència i dels seus serveis ha d’estar en mans 
de personal o empreses especialitzades, que a vegades s’encarregaran de les dues 
vessants de la gestió o de només una, cosa que en la majoria dels casos dependrà 
de si el titular de l’edifici és, alhora, el promotor del projecte però no es tracta d’una 
empresa especialitzada en la gestió i execució dels serveis assistencials.  

Com hem vist en alguns dels exemples esmentats en el punt 3.7.1 (Iniciatives de 
referència) es donen els dos casos possibles: gestió de l’edifici i els serveis a càrrec 
de la mateixa empresa o gestió diferenciada. 
 

 

3.95 Legislació sobre Residències per a la gent gran 

El Decret 205/2015 de 15 de setembre, del Departament de Benestar Social i Família38, 
recull les condicions i els requeriments materials mínims que han de complir els 
establiments on es presten serveis socials, d’acord amb la Cartera de serveis socials. 
També estableix el procediment d’autorització administrativa i el règim de comunicació 
prèvia per a la prestació de serveis socials.  

D’acord amb el Decret, estan subjectes a autorització administrativa els serveis 
següents:  

a. Els serveis socials de nova creació que requereixen un establiment on prestar-
se.  

b. Les modificacions de caràcter estructural o funcional, així com el canvi de 
titularitat i el trasllat d’ubicació dels serveis socials que requereixen un 
establiment on prestar-se.  

c. El cessament de l’activitat dels serveis que requereixen un establiment on 
prestar-se.  

d. El cessament d l’activitat dels serveis socials que han gaudit de finançament 
públic, tant en el cas que els beneficiaris del finançament siguin directament les 
entitats que els presten, com en el cas que les persones usuàries rebin una 
prestació pública vinculada al gaudi d’aquests serveis.  

Així mateix, estan subjectes a comunicació prèvia els serveis següents:  

e. Els serveis socials de nova creació que no necessitin un establiment per prestar-
se.  

f. Els serveis socials de nova creació que es prestin en un establiment en els qual 
es desenvolupi un altre servei que tingui autorització vigent, sempre que la 
implantació del nou servei no suposi una alteració de les condicions en virtut de 
les quals es va concedir l’autorització.  

g. El canvi de titularitat dels serveis socials, en serveis que no es prestin en un 
establiment.  

h. El cessament de l’activitat dels serveis socials que no es presten en un 
establiment, sempre que no hagin gaudit de finançament públic. 

 
38 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=702923 
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Mitjançant els formularis de sol·licitud disponibles en la pàgina web del Departament es 
concreten les declaracions responsables i la documentació que cal aportar en els 
diferents procediments d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis 
socials. Així mateix, s’estableix en 4 mesos  el termini màxim de tramitació en els 
procediments d’autorització administrativa. 

Les condicions i els requeriments materials mínims que han de complir els establiments 
on es presten serveis socials es descriuen en un document que es pot consultar en 
aquest enllaç (Decret 205/2015 d'autorització de residències de gent gran i altres serveis 
socials de Catalunya (inforesidencias.com). 

 
 

3.10 El model integral 

 

Els exemples del Nadal (Vic) o d’alguns complexos residencials de Mutuam, exposats 
en els apartats anteriors, mostren un camí a seguir que facilita augmentar la quantitat i 
qualitat de serveis als diferents tipus de demanda, ja que agrupen en un únic projecte 
els diferents tipus d’habitatges per a la gent gran -sènior i assistit- i les residències 
per aquelles persones amb un alt nivell de dependència. Un model que permet una 
economia d’escala molt important i, per tant, assegura oferir més i millor serveis 
a tots els usuaris. El repte, en tot cas, és com evitar la massificació, afavorir l’autogestió 
i facilitar la independència personal, en la mesura que cadascú vulgui i pugui exercir-la. 
La conceptualització del projecte i les solucions arquitectòniques estarien en la base de 
la resolució  dels inconvenients d’aquest model. 

Com que es tracta d’un model resultant de la suma dels models anteriors, són d’aplicació 
tots els punts en els que s’ha desenvolupat cada model, amb les adaptacions lògiques.  

 

3.11 La participació municipal 

 

Amb l’objectiu específic d’oferir als ajuntaments amb sòl o edificis per rehabilitar, 
les diverses opcions possibles per a la promoció d’edificis que cobreixin les necessitats 
residencials de la gent gran, només queda per concretar quin és el marc d’actuació 
municipal en les diferents etapes del procés de promoció de qualsevol dels 
edificis que responen als models proposats en aquest estudi. 

Si l’objectiu és aconseguir que qualsevol d’aquestes tipologies residencials sigui 
econòmicament assequible, hem vist que cal optar per abaratir els principals elements 
que intervenen en el cost final de l’habitatge, o sigui, el sòl, la construcció i el sistema 
de promoció. Alhora, cal decidir un règim de tinença que faciliti la transmissió i també 
n’elimini les despeses associades.  

z 

3.11.1 Aportació del sòl    

Els règims de tinença contemplats en aquest estudi -dret d’ús, dret de superfície, 
propietat temporal i propietat compartida-, igual que el règim de lloguer, poden ser 
aplicats sobre sòl adquirit en règim de propietat però quan es tracta de sòl públic, el 
règim de transmissió del sòl també hauria de ser semblant al de la transmissió dels 
habitatges que es construeixin al seu damunt.  

https://www.inforesidencias.com/resources/public/biblioteca/documentos/ley-de-dependencia/decret-205/2015-catalunya-autoritzacio-de-serveis-socials-i-residencies-de-gent-gran.pdf
https://www.inforesidencias.com/resources/public/biblioteca/documentos/ley-de-dependencia/decret-205/2015-catalunya-autoritzacio-de-serveis-socials-i-residencies-de-gent-gran.pdf
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En tot cas, l’objectiu final és el d’abaratir el cost final de l’habitatge i això passa, 
necessàriament, per reduir el pes dels principals components d’aquest cost. El sòl, amb 
el cost de construcció, és el principal component del cost final, ja que oscil·la entre els 
35% i el 60%, en funció de la població i de la centralitat urbana. Per reduir aquest pes 
de forma significativa hi ha fórmules com la cessió del dret de superfície, la 
propietat temporal i la compartida, que poden aplicar-se tant a sòl de propietat 
privada com pública i que aporten guanys per a totes les parts. 

La llei catalana 19/2015, del 29 de juliol, introdueix les fórmules de la propietat temporal i 
de la propietat compartida que poden ser, en alguns casos, una alternativa vàlida al dret 
de superfície i que permeten que els habitatges puguin ser promoguts en règim de 
lloguer, dret d’ús, dret de superfície, propietat temporal i propietat compartida. 

Les opcions possibles i, alhora, les més recomanables són la cessió del dret de 
superfície i la propietat temporal, tot i que si el termini i les condicions de la cessió 
són semblants, el resultat és pràcticament el mateix i només canvia el procediment 
d’adjudicació. Per tant, ens referirem a una cessió temporal del dret a edificar sobre 
un sòl de propietat municipal -normalment a 75 anys, prorrogables fins a 99-, a 
títol gratuït o a canvi d’un pagament dinerari o en espècies. Per facilitar el 
finançament de la promoció, el pagament dinerari convé que sigui a un termini llarg, si 
pot ser igual al de la concessió del dret de superfície o al de la propietat temporal, i per 
mensualitats o anualitats, per facilitar la distribució entre els diferents usuaris i evitar les 
quotes irregulars o les extraordinàries, i encara millor si els pagaments dineraris es 
posposen fins després d’haver acabat la devolució del préstec hipotecari. Si el pagament 
és en espècies, la fórmula més aconsellable és la de la cessió del dret d’ús de les places, 
elements o habitatges que, en conjunt, tinguin assignada una quota equivalent al valor 
acordat per la concessió del dret de superfície o la propietat temporal. 

El cas de la propietat compartida pot ser més complex, en funció del tipus d’acord que 
s’articuli, ja que pot representar des d’un acord dinerari per dret a la propietat que es 
comparteix i la contrapartida sobre l’aportació del titular inicial del sòl per fer possible 
l’edificació fins a un acord semblant al d’una permuta, passant per un tipus d’acord 
semblant al cas anterior -dret de superfície o propietat temporal- però amb una durada 
indefinida, sense limitació temporal.  

És convenient avançar que només amb l’aportació del sòl, a títol gratuït o amb un 
cànon molt reduït, una promoció d’habitatges sènior o assistit d’un volum mitjà -
40/50 habitatges- o una residència de 70/80 places, amb un nivell de serveis 
bàsics, ja poden ser viables econòmicament, entenent com a viable que el cost/plaça 
mensual sigui equivalent al lloguer social en el cas dels habitatges i al cost de les places 
públiques en una residència geriàtrica. Com s’ha dit fins ara i veurem més endavant, la 
dimensió de les operacions va estretament lligada amb el nivell dels serveis i la 
seva viabilitat econòmica.   
 

3.11.2 Sobre el règim de tinença  

La participació municipal, precisament per que comença en l’aportació del sòl en unes 
condicions que afavoreixin la viabilitat del projecte, hauria39 de continuar amb la decisió 
sobre el règim de tinença dels habitatges o de l’accés a les places d’una residència, 
segons sigui el destí final de l’operació. Lògicament, el sistema de promoció haurà de 
contemplar el règim de tinença com una condició de partida per analitzar la 

 
39 Aquesta és una decisió opcional, recomanable des del punt de vista de fer efectiva una 
determinada política pública d’habitatge, però és evident que l’aportació del sòl no està 
condicionada a determinar el règim de tinença ni d’explotació, més enllà dels límits legals 
establerts en cada moment. 
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viabilitat del projecte. Vist així, podria semblar que qualsevol sistema de promoció 
pugui ser bo mentre respecti les condicions imposades pel propietari del sòl en el 
moment de la concessió del dret a construir sobre el seu sòl, però ja es pot intuir que si 
el sistema de promoció és amb ànim de lucre o bé les quotes dels diferents règims de 
tinença seran superiors que les proposades per una entitat promotora sense ànim de 
lucre, el resultat acabarà sent que la qualitat de la construcció o la dels serveis se’n 
ressentirà. 

Per tot el que s’ha dit en aquest estudi, els règims de tinença aconsellables pels 
habitatges sènior o assistits és el de lloguer, de cessió del dret d’ús, dret de 
superfície o propietat temporal i per les places en residències geriàtriques és, 
fonamentalment, el de lloguer. I no només per que seran més assequibles, sinó 
sobretot per que faciliten la mobilitat d’una tipologia a una altra, tant a nivell contractual 
com de costos. Aquesta facilitat seria molt més gran si en el mateix complex residencial 
existissin les diferents tipologies. 

3.11.3 Participació en la promoció  

Com hem dit abans, en una promoció d’habitatge per a la gent gran o de places 
residencials, l’administració municipal pot limitar-se a l’aportació del sòl, a títol gratuït o 
onerós i condicionant el règim de tinença dels habitatges o les places residencials, o pot 
ampliar-se a partir de la participació en altres fases del procés, començant per la decisió 
sobre el sistema de promoció, el procés de construcció o en la gestió posterior. 

Pel que hem vist en els capítols anteriors, quan s’ha pres la decisió de cedir al sòl a 
una entitat privada, amb ànim de lucre, o a una empresa social o cooperativa, 
normalment sense finalitat de lucre, la promoció de l’edifici serà a càrrec de 
l’empresa adjudicatària del sòl. No podem deixar de banda que una de les premisses 
de partida per a destinar sòl públic a una promoció d’habitatges era que tingués la 
consideració d’habitatge de preu assequible i, per tant, amb un nivell de preus o quotes 
per part dels usuaris amb el topall definit per als habitatges socials o les places 
residencials públiques. En tot cas, en el cas d’adjudicar-se el sòl a una empresa privada, 
hauria de tenir la consideració de promotor social, sense finalitat de lucre, i seria 
convenient que fos en el marc d’una concertació publico-privada que partís d’un acord 
sobre aspectes com els de les característiques del projecte arquitectònic, el programa 
d’usos, la qualitat constructiva, les quotes mensuals de cada habitatge o plaça, etc. 

En la mesura de les seves possibilitats, seria convenient que més enllà dels acords 
per a la concessió administrativa, la cessió del dret de superfície o de la propietat 
temporal del sòl de la seva propietat, les administracions locals aportessin, en la 
fase de promoció, altres tipus de recursos, de tipus econòmic, material, humà o 
en forma de garanties per a obtenir préstecs hipotecaris, amb la finalitat d’obtenir 
una part dels habitatges, o places de la residència, per a cobrir la demanda 
provinent dels col·lectius amb risc d’exclusió residencial.   
 

3.11.4 Quadre resum dels sistemes de promoció  

Quan el sòl és aportat per l’administració municipal que, a més, pot participar en la 
promoció de l’edificació, els elements rellevants per decidir el sistema de promoció 
més adequat són la tipologia dels habitatges i el règim d’accés que s’estableixi, 
factors que estan condicionats per la demanda real existent, per la durada mitjana 
prevista en la seva ocupació i, finalment, pel cost mensual que tindrà l’ús de l’habitatge 
i els serveis associats a la promoció. 

En el quadre següent, i de forma esquemàtica, es poden veure les relacions entre els 
diferents elements analitzats fins ara. 
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Tipus de sòl Tipologia Tipus accés a 
l’habitatge 

Cost per l’usuari  Promotor40 

 
 

Públic, aportat 
per concessió 
administrativa, 
per cessió del  

dret de 
superfície o 
per propietat 

temporal 

 
 

Habitatge  
sènior 

 
Lloguer/ 

Cessió dret 
d’ús/ Propietat 

temporal 

 
Entrada 20% 

valor de cost41 + 
quota mensual 

per l’habitatge + 
quota de serveis 

 
Concertació 

Publico-social-
cooperativa 

o 
cooperativa 

 

 
Habitatge 

Assistit 

Lloguer42 quota mensual 
per l’habitatge + 
quota de serveis 

 
Igual cas 
anterior 

 

 
Residència 
Geriàtrica 

 

 
Lloguer 

Quota mensual 
per plaça + 

quota de serveis  

Concertació 
publico-social 

o publico-
privada 

 
 

3.11.5 La gestió del parc d’habitatge públic 

Una de les principals derivades de la implicació municipal en la definició i disseny de la 
política d’habitatge per a la gent gran pot ser la creació d’una borsa d’habitatge, 
generalment de lloguer, gràcies als acords de cessió de la gestió dels habitatges de la 
gent gran que opta pel canvi residencial, buscant millorar les seves condicions de vida, 
ja sigui per que els seus habitatges són massa grans o no tenen les característiques 
adequades d’accessibilitat o per facilitar la seva mobilitat.  

La creació d’aquesta borsa d’habitatges possibilita poder oferir habitatges de 
lloguer a preu assequible al segment de població que busca habitatge familiar o, 
en alguns casos, habitatge base i la possibilitat de destinar aquests ingressos a cobrir 
la totalitat o almenys bon part de les quotes que els seus propietaris pagarien pel lloguer 
o ús dels nous habitatges sènior o assistits, obre una perspectiva nova i molt més àmplia 
per fer una política municipal molt més ambiciosa que, a mitjà termini, tingui una 
incidència real sobre el mercat de l’habitatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 Els sistemes de promoció contemplats en cada cas, són els recomanats en funció de les 
consideracions dels capítols anteriors 
41 Aquesta entrada no s’aplica en el cas d’habitatges de lloguer 
42 Tot i que també podrien ser vàlids els mateixos règims d’accés a l’habitatge que per a 
l’habitatge sènior, sembla més adient equiparar aquesta tipologia a la de la Residència geriàtrica.  
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4. ESTUDIS DE CAS 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és el de definir les bases d’actuació per a una 
política municipal que doni resposta, especialment en el camp de l’habitatge 
social, a la demanda provinent de la gent gran. Per tant, en aquest darrer capítol 
intentarem aplicar de forma pràctica les conclusions que es poden extreure dels capítols 
anteriors, aplicant-les a dos casos concrets, ben diferents. En el primer cas, es tracta 
d’un solar que ja reuneix totes les característiques per ser edificat sense cap tràmit 
urbanístic previ i, en el segon cas, es tracta d’un solar qualificat de verd privat que, 
prèviament, caldrà que passi a ser de titularitat pública i modificar-ne la qualificació per 
permetre que sigui considerat dotacional i amb una edificació existent, que caldrà 
adaptar per a ser destinada a espais i serveis comuns dels allotjaments dotacionals per 
a la gent gran que es puguin construir en el mateix solar.  

 

4.1 Bases d’estudi 
 

En primer lloc, aquest treball pretén oferir una metodologia d’anàlisi que ajudi a 
decidir quina tipologia residencial, quin règim de tinença o quin és el sistema de 
promoció  més adequat en cada cas i, sobretot, oferir unes pautes d’actuació que 
permetin conèixer la viabilitat de l’opció escollida. 

És per això que aquest apartat s’estructura en cinc subapartats: metodologia d’anàlisi; 
apunts per a determinar la viabilitat de les promocions d’habitatges sènior i assistit; 
apunts per a determinar la viabilitat d’una residència; el cas de Santa Maria de 
Palautordera i el cas de Sant Martí de Tous. 

 

4.1.1 Metodologia d’anàlisi 

En aquest punt s’ofereixen unes pautes d’anàlisi que permetin facilitar la millor 
presa de decisions sobre cada cas en particular, partint sempre de la premissa 
que l’ajuntament, o l’administració en general, disposa d’un sòl amb possibilitats 
de ser destinat a cobrir les necessitats residencials de les persones del seu 
municipi i que hi ha demanda suficient per justificar l’aportació municipal d’aquest 
sòl -o d’un edifici existent amb possibilitats de ser rehabilitat i condicionat per a un nou 
ús- en unes condicions que afavoreixin l’accés a les persones amb menys 
recursos o, fins i tot, amb risc d’exclusió residencial.  

Tot i que en aquest treball només s’aplicarà  als habitatges sènior i assistits i a les 
residències geriàtriques, la metodologia que es proposa a continuació també és 
aplicable als habitatges base i familiar i pretén dotar als municipis d’un instrument 
que faciliti la presa de decisions objectivament més adequada per a cada solar 
disponible. 

El quadre de la pàgina següent planteja un sistema de planificació per a la presa de 
decisions respecte els projectes més adequats sobre sòl -o edificis existents- de 
titularitat municipal. Els elements a considerar s’estructuren en quatre fases: 
anàlisi, definició d’objectius, estudi de viabilitat i presa de decisions. A continuació 
del quadre es descriuen els continguts de cadascuna d’aquestes accions i els seus 
condicionants. 
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La previsió cronològica només indica la seqüència a seguir en la planificació de les 
actuacions a fer. La durada de cada pas/acció/activitat s’haurà d’adaptar a les 
circumstàncies de cada cas. 

 

Durada real % Completat Real (fora de previsió) % Completat (fora de previsió)

FASES/ACTIVITAT DETALL DE L'ACTIVITAT/OPCIONS POSSIBLES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1

a Situació jurídico-registral propietat, domini, càrregues,...

b Situació urbanística qualificació, usos permesos (habitatges, 

residencial, dotacional, altres), 

condicions de l’edificació (ocupació del 

solar, altura en plantes, edificabilitat 

màxima, altres),...

c Estudi de la demanda per edats, per situació familiar, per 

capacitat econòmica, per capacitats 

funcionals, altres

2

a Règim de transmissió del sòl cessió gratuïta o onerosa, dret de 

superfície,...

b Tipologia d’allotjaments habitatge base, habitatge familiar, 

habitatge sènior, habitatge assistit, 

residència geriàtrica.

c Règim de tinença lloguer, dret d’ús, propietat temporal, 

propietat compartida,...

d Sistema de promoció pública, privada, concertació público-

privada, concertació público-social, 

altrese Sistema constructiu tradicional, preindustrialitzat, 

industrialitzat, mixt

f Participació municipal Aportacio sòl, aportació econòmica a la 

inversió, aportació económica a 

l'explotació i les seves contrapartides

3

a Concreció dels paràmetres a 

aplicar 

Selecció de variants de Fase 2 que 

s'estudiaran 

b Redacció avantprojecte 

arquitectònic

plantes, seccions, alçats, quadre de 

superfícies i PEM

c Pressupost de promoció Inversió total, pla de finançament

d Establiment de quotes a pagar 

pels usuaris

e Comptes d’explotació i de 

tresoreria

f Cronograma i pla d’execució

4

a Elecció de la variant a 

desenvolupar

En funció de les conclusions de l'estudi 

de viabilitat

b Tramitació de l'acord 

municipal
Comissió patrimoni, ple, intervenció, ...

c constitució/acord entitat 

promotora

d formació equip gestió integral 

promoció

e formalització acord cessió del 

sòl

inclou les condicions de la participació 

municipal i les contrapartides a rebre

f licitació projectes

FASE D'ANÀLISI

FASE DE DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I DE 

VARIANTS A ESTUDIAR

FASE D'ESTUDI DE VIABILITAT

PRESA DE DECISIONS

Planificació de projectes sobre sòl o edificis existents, de propietat municipal (o pública, en general)

Durada prevista

PERIODES (setmanes, mesos,...)
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Seguint l’estructura i numeració del quadre anterior, a continuació es descriuen els 
objectius de cada acció o activitat, acompanyats d’una breu descripció. 

 FASE 
D’ANÀLISI 

És la fase en que s’ha de conèixer les característiques del 
sòl sobre el que pretén estudiar la viabilitat d’una promoció i 
de la demanda potencial d’habitatge assequible i de places 
residencials en el municipi i en el seu àmbit d’influència. 
 

1a Situació jurídico-
registral del sòl 

Cal conèixer si el sòl és privat o públic, si és de domini 
públic, afectat al Patrimoni públic de sòl i habitatge o 
patrimonial, les possibles càrregues registrals, etc., ja que 
afectarà el sistema de transmissió d’aquest sòl, si és el cas. 
  

1b Situació 
urbanística del 
solar/finca 

Cal conèixer la qualificació urbanística, si ja té les condicions 
de solar o, en cas contrari, quins elements s’han de 
completar, els usos permesos (habitatges, residencial, 
dotacional, ...), les condicions de l’edificació (ocupació del 
solar, altura permesa, l’edificabilitat màxima, les tipologies 
permeses (aïllada, entre mitgeres,...) 
 

1c Estudi de la 
demanda 

És fonamental poder classificar la demanda per edats, 
situació familiar, capacitat econòmica, capacitats funcionals, 
disponibilitat actual d’habitatge, règim de tinença d’aquest 
habitatge, ...)  
 

 FASE DE 
DEFINICIÓ 
D’OBJECTIUS I 
DE VARIANTS 
A ESTUDIAR 

En funció de l’anàlisi anterior, en aquesta fase es tracta de 
concretar els sis aspectes que conformen aquesta fase i, si 
no és possible, plantejar quines són les variants sobre les 
que es necessita disposar de major informació per prendre 
la decisió final.  
 

2a Règim 
transmissió del 
sòl 

Decidir entre concessió administrativa, cessió del dret de 
superfície, gratuïta o onerosa, en funció del règim jurídic del 
sòl i de la viabilitat de la promoció. L’estudi de viabilitat pot 
servir per contemplar dos escenaris: la cessió gratuïta o la 
onerosa (amb compensació econòmica o en elements -
habitatges o places de residència-), segons que les 
condicions pels usuaris entrin, o no, dins els paràmetres 
fixats pels habitatges protegits o les places públiques de 
residència. 
 

2b Tipologia 
residencial 

En funció de la qualificació urbanística i, sobretot, del perfil 
de la demanda que es vol cobrir, s’ha de concretar quin tipus 
d’habitatge s’ha de contemplar en l’Estudi de viabilitat 
(habitatge base, familiar, sènior, assistit o residència 
geriàtrica). 
 

2c Règim de 
tinença 

En funció del tipus d’habitatge escollit, s’ha de decidir quin, 
o quins, règim de tinença es consideren prioritaris, 
considerant que el lloguer és el més adequat per a tipologies 
de curta durada (habitatge base, assistit i plaça de 
residència) i la cessió del dret d’ús i la propietat 
temporal/dret de superfície ho és per als habitatges familiars 
i sènior. 
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2d Sistema de 
promoció 

Els objectius definits fins ara, en els tres aspectes anteriors, 
condicionen el sistema de promoció però no hi ha una 
relació unívoca i directa entre tots ells, si bé el règim de 
tinença comporta que determinats sistemes de promoció no 
siguin els més adequats. Sembla bastant clar que les 
tipologies en les que el lloguer sigui el règim preferent/més 
adequat, el pes de l’administració pública ha de ser més 
important, ja sigui assumint directament la promoció o fent-
la a través d’una concertació amb empresa privada (amb o 
sense ànim de lucre) o amb una empresa social (sense ànim 
de lucre). En canvi, a la resta de tipologies amb règim de 
tinença basat en la cessió temporal, de l’ús o de la propietat, 
s’imposa o bé la concertació publico-social o la promoció 
cooperativa. 
 

2e Sistema 
constructiu 

Encara que sembli que la decisió sobre el sistema 
constructiu pugui ser independent a la resta de decisions, 
més enllà de l’econòmica, només pel fet exemplaritzant que 
ha de tenir l’administració pública, s’hauria d’optar per la 
sostenibilitat i això implica que el sistema constructiu sigui 
industrialitzat i almenys energèticament neutres, encara que 
això impliqui una inversió més gran en la fase de promoció, 
que quedi llargament compensada en la fase d’explotació.   
 

2f Participació 
municipal 

L’estudi de viabilitat ha de partir, necessàriament, de la 
concreció dei tipus de participació municipal, pel que fa al 
sistema de cessió de l’ús del sòl però també de la 
participació financera, de la quantificació dels recursos que 
s’hi poden aportar i del retorn social que representa la 
participació. En aquest cas, l’estudi de viabilitat ha 
d’enumerar i valorar el retorn d’aquesta inversió, ja sigui per 
mitjà d’un cànon econòmic mensual o anual, la cessió del 
dret d’ús d’elements de la promoció i l’estalvi energètic i de 
CO2 que genera l’edifici anualment. 
 

 FASE D’ESTUDI 
DE VIABILITAT 

A partir dels objectius fixats i les variants sobre les que es 
vol disposar de major informació, s’ha de concretar el 
contingut exacte de l’Estudi de viabilitat que permetrà 
prendre la decisió municipal sobre les característiques de la 
promoció que es vol emprendre.  
 

3a Concreció de 
paràmetres 

Els redactors de l’Estudi de Viabilitat han de rebre un 
encàrrec municipal que marqui exactament els paràmetres 
a seguir segons els objectius fixats per l’ajuntament  i, si és 
el cas, les variables a estudiar en els punts on la decisió 
municipal depengui de les conclusions, generalment 
econòmiques, de l’esmentat estudi. 
 

3b Redacció 
avantprojecte 
arquitectònic 

Ha de contemplar les plantes, seccions i alçats que permetin 
conèixer els aspectes fonamentals del projecte i que, 
juntament amb la memòria tècnica, permetin definir un 
pressupost d’execució material (PEM) que serveixi 
d’orientació fiable per a calcular el pressupost total de la 
promoció. 
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3c Pressupost de 
promoció 

A partir del PEM, l’Estudi de viabilitat ha de contemplar el 
Pressupost total de la promoció, incloent tots els conceptes, 
que permeti el càlcul de les aportacions a realitzar pels 
promotors de l’edifici -que segons sigui el sistema de 
promoció seran les administracions i/o els usuaris futurs- i el 
balanç econòmic de la promoció que asseguri el 
finançament de la inversió en la fase de promoció i execució 
de les obres. 
 

3d Establiment 
quotes a pagar 
pels usuaris 

L’objectiu fonamental de l’Estudi de viabilitat és poder 
verificar que unes quotes mensuals que no superin les 
establertes pels habitatges protegits o les places públiques 
de residència permeten cobrir totes les necessitats de 
funcionament i amortització de la inversió i, en tot cas, 
proposar les mesures correctores necessàries, del projecte 
o del sistema de finançament. En aquestes quotes s’ha de 
diferenciar clarament la part corresponent a l’amortització de 
la inversió durant les fases de projecte i execució de la part 
de serveis comuns. 
 

3e Comptes 
d’explotació i 
tresoreria 

Directament vinculat amb el punt anterior, l’Estudi de 
viabilitat ha de plantejar els comptes resultants d’explotació 
i la tresoreria de tota la fase d’explotació de l’edifici, tant en 
el període d’amortització del préstec hipotecari que permetrà 
verificar que es cobreixen els pagaments a realitzar durant 
la fase de projecte com durant l’execució de les obres com 
en la fase posterior, d’explotació de l’edifici, considerant les 
quotes mensuals abans esmentades, tant per l’amortització 
de la inversió realitzada com dels serveis previstos. 
 

3f Cronograma i pla 
d’execució 

L’Estudi de viabilitat ha de contemplar, finalment, una 
proposta de cronograma que prevegi el pla d’execució de 
les fases de projecte i d’execució de les obres, fins al 
lliurament definitiu als usuaris finals. 
 

 PRESA DE 
DECISIONS 

Un cop realitzat l’Estudi de Viabilitat, l’administració 
municipal ha de definir exactament el procés a seguir per a 
l’adjudicació del sòl i fins a la licitació del projecte, passant 
per la constitució o elecció de l’entitat promotora i, si és el 
cas, per l’encàrrec de la gestió integral de la promoció, previ 
concurs.  
 

4a Elecció variants 
a desenvolupar 

La primera decisió municipal serà sobre les propostes 
d’actuació contemplades en l’Estudi de viabilitat i, sobretot, 
respecte de les possibles alternatives analitzades, si és el 
cas. L’objectiu, en tot cas, és que hi hagi un acord explícit i 
inequívoc sobre tots els aspectes que han de permetre tirar 
endavant la promoció. En aquest punt es tracta de decidir, 
entre d’altres, si la promoció serà de caràcter públic, de 
forma concertada i amb qui, s’adjudicarà a una entitat 
promotora considerada social -privada, pública o 
cooperativa- o s’optarà per crear una cooperativa d’impuls 
públic. 
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4b Tramitació de 
l’acord municipal 

Un cop fet explícit el camí a seguir, el pas següent serà la 
tramitació de l’acord municipal per completar l’adjudicació 
del sòl i fixar les condicions de la promoció, sigui quin sigui 
el sistema de promoció escollit. En el cas que la promoció 
sigui de caràcter concertat, s’haurà de decidir si l’adjudicació 
serà directa o per concurs. 
 

4c Constitució/acord 
entitat promotora 

En cas que la decisió sigui l’adjudicació a una entitat de nova 
creació, l’objecte social de la qual sigui precisament la 
promoció i l’explotació de l’edifici, caldrà reunir els seus 
membres, establir els seus estatuts i fer els tràmits notarials 
i registrals per a la seva constitució i inscripció. 
 

4d Formació equip 
gestió integral de 
la promoció 

En el cas que s’opti per una fórmula concertada o 
cooperativa d’impuls públic de nova creació, el següent pas 
serà la contractació d’un equip de gestió integral de la 
promoció a partir de la fase de projectes, que es faci 
responsable de complir amb els objectius fixats per l’Estudi 
de viabilitat, especialment els de caràcter econòmic. 
Aquesta contractació ha de ser objecte d’un concurs públic 
on la condició principal sigui el compromís de compliment 
dels objectius de l’Estudi de viabilitat i les garanties que 
s’ofereixen.  
 

4e Formalització 
acord cessió del 
sòl 

Només a partir dels punts anteriors, es podrà formalitzar la 
cessió del sòl en les condicions fixades en l’acord municipal 
esmentat en el punt 4b anterior i a l’entitat promotora 
finalment escollida. 
 

4f Licitació de 
projectes 

L’últim pas que li correspon a l’administració municipal és de 
licitar els projectes que posin en marxa la fase de projectes 
i obres, partint d’un supòsit que pren tot el sentit quan s’ha 
optat per la industrialització del procés constructiu, com és 
el de la licitació conjunta de projectes i obres i partint del fet 
que la supervisió i control de tot el procés recau en un equip 
de gestió totalment desvinculat dels equips/empreses que 
optin per l’adjudicació conjunta de projectes i obres. A partir 
de la presentació de propostes a la licitació, la decisió i 
encàrrec ja seran a càrrec de l’entitat promotora. 
 

 

Fora que la promoció sigui pública, a partir d’aquest punt l’execució del projecte i, 
posteriorment, de les obres ja no serà de responsabilitat municipal i, per tant, no és 
objecte d’aquest estudi. Per altra banda, s’obriran diferents alternatives en la decisió i 
gestió del procés a seguir a partir d’aquest moment, que dependran molt del sistema de 
promoció i el règim de tinença final dels habitatges/allotjaments projectats. No obstant 
això, i atesa la participació municipal en la promoció del projecte, sembla convenient 
que s’estableixin els mecanismes de control municipal sobre la realització del projecte i 
el compliment dels compromisos contrets. 

4.1.2 Apunts per a determinar la viabilitat de les promocions d’habitatges sènior 
i assistit 

Un cop presa la decisió de destinar el sòl disponible, o un edifici existent, a 
habitatge sènior o assistit, caldrà realitzar un estudi de viabilitat que, a partir dels 
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costos de promoció i de gestió, determini les quotes a abonar pels usuaris 
potencials, per saber si són assumibles -amb ajuts públics si és el cas- i, en 
darrera instància, per escometre la realització del projecte. 

En aquest apartat no s’entra en els aspectes socials o culturals que també poden 
condicionar la viabilitat del projecte, sinó exclusivament en els aspectes econòmics o 
financers. És evident que si el projecte és d’iniciativa pública i s’opta per la promoció per 
concertació publico-privada, amb o sense ànim de lucre, les possibilitats d’autogestió i 
per tant, la capacitat de crear un grup homogeni pel que fa a les seves característiques 
culturals o relacionals són menors que si la promoció es realitza per concertació publico-
social o, directament, des d’una cooperativa existent o impulsada des del mateix 
ajuntament.  

En tot cas, si el projecte es realitza per concertació publico-social o més 
concretament publico-cooperativa, sigui d’impuls municipal o d’un grup de 
persones impulsores, el més probable és que l’autogestió del projecte sigui un 
element clau que sí que condiciona la tipologia dels espais i serveis comuns i el 
cost de gestió. Com que aquest és el cas més freqüent en aquest tipus de promocions, 
és el que desenvoluparem en aquest apartat.  

 
4.1.2.1 Disseny funcional i estimació del volum de la promoció 

El primer element a considerar és el programa d’usos comuns de l’edifici. Pels 
exemples existents, es fa molt difícil establir un programa genèric detallat i, per 
tant, reduirem aquest programa a un percentatge de la superfície útil total del 
projecte, que fixem en un 15%. Rebaixar o ampliar aquest percentatge tindrà 
efectes directes en la quota mensual que hauran d’assumir els usuaris. 

Com hem vist en els apartats 3.5 i 3.6 anteriors, el programa funcional dels 
habitatges/allotjaments sènior i assistits és pràcticament idèntic. En ambdós 
casos es tracta que tinguin la consideració d’accessibles i adaptats, per permetre 
l’accés i circulació de persones amb mobilitat reduïda, i la única diferència seria 
que en una promoció d’habitatges/allotjaments assistits, caldria preveure que un 
determinat percentatge d’aquests habitatges/allotjaments comptin amb 
equipament medicalitzat fix (llit articulat, respiració assistida, ...) per atendre 
situacions d’emergència. En tot cas, cada projecte ha de decidir entre la previsió 
d’alguns elements amb aquestes característiques que fossin utilitzats 
permanentment (cosa que representaria trasllats provisionals temporals) o que 
els espais medicalitzats formin part dels espais comuns i, per tant, sempre 
estiguessin a disposició dels usuaris que ho necessitessin en un moment 
determinat. 

Pel que fa la resta de serveis i espais comuns, les diferències entre aquests dos 
tipus d’habitatges/allotjaments es recullen en els respectius quadres dels 
subapartats 3.5.2 i 3.6.2. 

Com s’ha dit anteriorment, la possibilitat de preveure el màxim d’espais i serveis 
comuns comporta destinar una superfície considerable del projecte a aquests 
usos i això comporta una inversió determinada que, alhora, afecta directament 
les quotes de lloguer, de dret d’ús o de dret de superfície/propietat temporal, 
sobretot durant el període d’amortització del préstec hipotecari emprat per 
finançar la promoció. El límit està situat en el punt en el que la repercussió del 
cost total de la part d’edificació destinada a espais i serveis comuns sumada a la 
repercussió del cost total de la part edificada destinada als 
habitatges/allotjaments iguala el valor màxim fixat pel lloguer -o dret d’ús- o el 
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preu màxim de venda en el cas dels habitatges/allotjaments en règim de dret de 
superfície/propietat temporal, dels habitatges protegits.  

La primera conclusió és evident: com més gran sigui la promoció, més 
possibilitats tindrà de disposar d’espais i serveis comuns. No obstant això, hi ha 
raons de tipus social, convivencial i organitzatiu que aconsellen limitar la 
grandària d’aquest tipus de promocions. Dels exemples analitzats, esmentats en 
els apartats 3.5 i 3.6, se’n desprèn que la dimensió òptima d’aquest tipus de 
promocions està situada entre 50 i 80 habitatges/allotjaments, que permeten 
disposar dels espais i serveis comuns que poden considerar-se necessaris per 
complir amb els objectius del projecte, per afavorir la convivència i sociabilització 
de tots els membres del grup, sense superar el 15% de la superfície total 
construïda i sense sobrepassar les quotes mensuals o el cost de transmissió fixat 
pels habitatges protegits. No obstant això, serà l’Estudi de Viabilitat de cada 
projecte el que ha d’ajustar aquests paràmetres, que poden variar en funció 
d’altres factors, com són el valor del sòl, les aportacions municipals de tipus 
financer o les subvencions que es poden obtenir en funció del tipus de projecte i 
el moment. 

La decisió sobre els usos d’aquests espais i quins han de ser els serveis comuns 
és la primera gran decisió a prendre pel col·lectiu interessat en formar part de la 
cooperativa que impulsi el projecte i és el primer element cohesionador/selector 
del grup. La participació municipal en aquesta decisió pot resultar fonamental per 
garantir el manteniment dels objectius social i econòmics del projecte. 

 
4.1.2.2 Estimació de la inversió inicial a realitzar 

Per tal d’establir el cost de la construcció de l’edifici, el mètode més exacte 
consisteix a determinar en el projecte tots els elements i amidaments que formen 
part del mateix, i aplicar a cadascun d’ells el preus de cost per tal de tenir el cost 
agregat total. Aquest mètode aporta molta precisió, però requereix de disposar 
d’un projecte molt elaborat i detallat que inclogui tots els elements i amidaments. 

Existeix un mètode molt més senzill, menys precís però prou fiable sobretot quan 
parlem de sistemes de construcció industrialitzats, que permet tenir una primera 
estimació del Pressupost d’Execució Material (PEM) i, a partir d’aquí, fer una 
estimació de tots els costos que formen part d’una promoció. Per a aquests tipus 
de promocions i considerant els paràmetres esmentats en el punt anterior 
(fonamentació superficial, construcció industrialitzada, 50/80 habitatges/ 
allotjaments de 40/45 m2 útils de mitjana, sense previsió de pàrquing en l’edifici, 
15% de la superfície total per a espais i serveis comuns), el rati de cost a aplicar 
a la superfície total a construir estaria situat, avui, entre els 1.100 i els 1.200 €/m2 
construït, que ens dona una primera dada que ens permetrà centrar la magnitud 
de la inversió a realitzar, però que caldrà concretar a partir de l’Estudi de Viabilitat 
que caldrà realitzar per a cada projecte concret. 

Un cop calculat el PEM, cal tenir present que per a aixecar un edifici s’han de 
suportar altres costos a més del de la construcció (tot i que, evidentment, aquest 
és el més important). Efectivament, per a avaluar l’import total de la inversió a 
realitzar (i, per tant, la quantitat que cal finançar) cal tenir en compte també els 
costos per: 

• L’eventual pagament a fer al propietari del solar per a l’adquisició del dret del 
seu ús, sota la fórmula que sigui (import de la compra, cànon de dret de 
superfície, etc), durant la fase de promoció. 
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• Els honoraris dels tècnics que elaboren el projecte arquitectònic i que 
supervisen que l’execució de l’obra sigui conforme al projecte (Direcció 
Facultativa) 

• Les taxes i impostos per a l’obtenció de totes les llicències i permisos 
necessaris per a construir l’edifici i per a poder utilitzar-lo 

• Les despeses de notaria i registre per a la inscripció i legalització de l’edifici 

• La realització de les escomeses dels subministraments bàsics (aigua, gas, 
electricitat, clavegueram, fibra òptica), amb la construcció, si s’escau, 
d’estacions transformadores, i el lloguer dels comptadors provisionals per a 
poder utilitzar-los durant les obres 

• El control i la supervisió de l’evolució global del projecte i de les obres, que 
idealment no ha de correspondre ni a la Direcció Facultativa (arquitecte) ni 
al(s) constructor(s). Aquesta funció és molt important i és la que segons la 
Llei d’Ordenació de l’Edificació correspon al Promotor. En cas de promoció 
pública, els serveis municipals poden tenir els mitjans i el coneixement 
necessaris per a dur-la a terme. En un model cooperatiu, on els usuaris finals 
s’han de convertir en promotors, generalment no es dona aquesta 
circumstància de tenir el mitjans i el coneixement necessaris i, per tant, és 
necessari recórrer a professionals externs que facin aquesta funció.  

• El finançament de l’operació. Tant els costos de la formalització (comissió 
d’obertura de banc, notari, registre, ...) com els interessos meritats fins que 
les obres estiguin enllestides i s’entri a la fase d’explotació. 

• Les despeses imprevistes. Convé sempre fer una reserva per a 
contingències no previstes quan es fa la planificació d’una promoció. Com 
millor estigui feta aquesta, menor serà la necessitats de recórrer a aquesta 
reserva, però en cap cas fora prudent no tenir-la en compte. 

• L’IVA, en el casos en que sigui no recuperable, en no repercutir-se l’impost. 

 

4.1.2.3 Finançament de la inversió.  

A més de la determinació del nivell de la inversió a realitzar, en l’anàlisi de la 
viabilitat d’un edifici d’aquestes característiques convé establir el nivell de les 
quotes a pagar per cadascuna de les diferents tipologies d’habitatge que 
composen l’edifici, tant en la fase de promoció (autofinançament) com en la 
d’explotació (renda o quotes de cessió d’ús). 

Les fonts de finançament de la inversió per a la construcció de l’edifici són, a 
grans trets, les següents: 

• Les aportacions del(s) promotor(s), que es poden distribuir durant tot el 
període de promoció (generalment es fa una primera aportació més 
important i després unes aportacions periòdiques, però no hi ha cap 
obligació legal de fer-ho així). En principi, els mecanismes per a una 
eventual recuperació de les mateixes en cas de venda de l’immoble per 
part del propietari (en el cas de lloguer) o baixa del soci de la cooperativa 
(en el cas de cessió d’ús) no formen part de l’explotació i, per tant, les 
rendes o quotes de l’explotació no s’utilitzen per a retornar aquestes 
aportacions. 

• Les subvencions i aportacions públiques (ajuts per habitatges protegits, 
per eficiència energètica, altres,...). Generalment són a fons perdut 
(sempre i quan es mantinguin les condicions que hi van donar dret), per 
la qual cosa tampoc no cal preveure la seva devolució. 

• El finançament bancari, generalment en forma de préstec hipotecari. Per 
normativa legal pot cobrir com a màxim el 80% del valor de taxació, tot i 
que en alguns casos quan no es té la plena propietat sobre el terreny el 
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percentatge es limita al 70%. Aquest sí que cal tornar-lo, i les condicions 
amb les quals es tanca el préstec (durada i tipus d’interès), incideix de 
forma molt directa en la quantitat que s’ha de pagar cada mes al banc per 
a tornar-lo.  

• Altres fórmules alternatives de finançament, com els títols participatius de 
cooperatives. També s’han de retornar, però l’emissor (la cooperativa) és 
la que fixa les condicions (durada i tipus), i pot dissenyar-les de la forma 
que millor li convingui segons les previsions de les altres fonts. 
 

4.1.2.4 Simulació de l’explotació 

Un cop acabada la construcció i lliurats els habitatges als usuaris, aquests 
comencen a fer els pagaments mensuals per l’ús dels mateixos (com a llogaters 
o com a cessionaris del dret d’ús, segons el règim de tinença). Amb aquestes 
quantitats cobrades, s’han de sufragar, si s’escauen, el següents pagaments: 

• Els consums dels elements comuns 

• El manteniment de l’edifici 

• La gestió dels usuaris (cobrament de rebuts, resolució d’incidències, etc) 

• El cànon a pagar al propietari del sòl 

• El retorn dels préstecs bancaris 

• El retorn dels títols participatius  

En el cas d’ús de serveis comuns però on es possible identificar l’usuari és 
preferible establir un sistema de pagament per ús. 

D’altra banda, cal tenir en compte que en el cas de haver-se escollit un règim de 
tinença de lloguer o de cessió d’ús, i que a més estigui subjecte al règim de 
protecció oficial, els imports que han de pagar els usuaris en concepte de lloguer 
o de quota de cessió d’ús estan topats per la normativa (en funció de la superfície 
de l’habitatge i de la classificació del municipi on s’ubica l’edifici). 

L’equilibri de la viabilitat s’aconsegueix quan amb els imports cobrats als usuaris 
s’aconsegueixen cobrir tots els pagaments llistats anteriorment. Sempre serà 
possible trobar un preu que proporcioni aquest equilibri. Ara bé, caldrà verificar 
que aquest preu: 

a) És competitiu respecte a les condicions de mercat 
b) En cas de tractar-se d’una promoció en règim de protecció oficial, si el preu 

respecta el topall màxim establert legalment.    

És habitual que en la primera aproximació que es faci aquestes 2 condicions no 
s’acompleixin. Cal llavors ajustar els paràmetres per aconseguir un resultat 
satisfactori. I això es por fer de les següents maneres: 

a) Aconseguint ingressos suplementaris: per l’explotació d’altres elements de 
l’edifici (aparcaments, trasters, locals, ...) o per l’atorgament de subvencions 
d’explotació. 

b) Reduint les despeses.  
c) En el cas del règim de tinença en cessió d’ús, acordant el socis de fer 

aportacions suplementàries de capital cada mes. En tenir el caràcter de 
capital, serien recuperables pels socis en cas de separació de la cooperativa 
(sempre i quan un altre soci els substitueixi i reposi el capital del que marxa), 
i no computarien a efectes del topall del règim de protecció oficial.   

Per tal d’abaixar els pagaments a realitzar, i aconseguir que els cobraments 
siguin suficients per a sufragar-los es pot actuar sobre els següents elements: 
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• Reduint la quantitat que s’ha de dedicar a retornar els préstecs bancaris. 
Això es pot aconseguir millorant les condicions (ampliar el termini i/o 
reduir el tipus d’interès) o reduint l’import del préstec, recorrent a altres 
fonts de finançament que no necessitin retorn: subvencions a la inversió 
(a càrrec dels ajuntaments o la Diputació, si obren línies en aquest sentit), 
o a majors aportacions per part de les promotores. 

• Reduint o eliminant el cànon a pagar al propietari del sòl (generalment 
l’Ajuntament), al menys durant el període en el qual s’està tornant el 
préstec. Com que la durada del dret de superfície és superior a la del 
préstec, un cop aquest ja ha estat totalment amortitzat sí que és factible 
assumir un cànon que pot arribar a ser significatiu. 

 

4.1.2.5 Sostenibilitat i capacitat d’autofinançament.  

A més de la determinació del nivell de la inversió a realitzar, en l’anàlisi de la 
viabilitat d’un edifici d’aquestes característiques convé establir si s’aconsegueix 
la massa crítica d’usuaris que permet com a mínim l’equilibri de tresoreria, és a 
dir que els cobraments obtinguts en la gestió superen el pagament de les 
despeses necessàries per a tenir el centre en funcionament. Si no s’arriba a 
aquesta massa crítica, es fa necessari establir fonts de finançament 
complementàries que permetin arribar a l’equilibri, o d’una altra manera es veurà 
abocada al fracàs i al tancament.  

Per als cobraments, es parteix del supòsit de que s’apliquen les quotes mensuals 
de lloguer/dret d’ús (o del preu màxim de venda aplicables a les promocions 
d’habitatges en règim de dret de superfície/propietat temporal) corresponents als 
habitatges protegits. 
 

4.1.3 Apunts per a determinar la viabilitat d’una Residència per a la gent gran  

Un cop presa la decisió de destinar el sòl disponible, o un edifici existent, a Residència 
per a la gent gran, caldrà realitzar un estudi de viabilitat que, a partir dels costos de 
promoció i de gestió, determini les quotes a abonar pels usuaris per saber si són 
assumibles pels usuaris potencials -amb ajuts públics si és el cas- i, en darrera instància, 
per escometre la realització del projecte. 

 
4.1.3.1 Disseny funcional modular i estimació de la superfície construïda  

El disseny funcional d’una residència es composa d’uns serveis centralitzats i 
administratius i d’una sèrie de mòduls residencials escalables que permeten 
optimitzar la gestió. La volumetria i edificabilitat de la parcel·la disponible 
establirà el nombre màxim de mòduls que es poden encabir en la mateixa, però 
per a disposar de la màxima flexibilitat, el disseny de l’edifici hauria de facilitar 
que no tots els mòduls s’hagin de construir en una única fase inicial, permetent 
ampliacions posteriors en funció de la consolidació de la demanda. Això facilita 
l’ajustament de la inversió inicial. 

Els serveis centralitzats i administratius inclouen tots aquells espais que són 
necessaris independentment del nombre de mòduls en funcionament: sales 
activitats i motricitat, perruqueria i altres serveis, gimnàs rehabilitació i zona 
aigües, cafeteria, cuina i rebost, vestidors personal, sales d’actes, cultes i vetlla, 
administració, atenció al client, RRHH, bugaderia, ...  Generalment ocupen entre 
2.500 i 3.000 m2 útils. 
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Els mòduls residencials permeten, a més d’una construcció i inversió 
progressiva, la sectorització de la residència (minimització del contacte d’usuaris 
i personal d’un mòdul amb els d’un altre), factor que s’ha revelat com a molt 
important en la lluita per a contenir l’expansió de la COVID a l’interior dels 
centres, en permetre aïllar els contagiats de la resta d’usuaris. També permeten 
una certa especialització per tipologies d’usuaris (graus de dependència). Tenint 
en compte la diferent dedicació dels recursos humans dels diferents perfils que 
han d’intervenir per tal de prestar atenció als usuaris (ratis), la capacitat òptima 
d’un mòdul es d’entre 30 i 36 llits residencials, que es complementen amb unes 
7 places no residencials (centre de dia). En el mòdul s’inclouen els espais 
d’estada i convivència habituals: habitacions, menjador, sala de visites, sales de 
fisioteràpia i activitats terapèutiques, mostrador de mòdul i àrees de magatzem i 
personal, ... En conjunt, es necessiten uns 25-27m2 útils per plaça residencial 
(800-900 m2 útils per mòdul). 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte el factor de correcció entre els m2 útils i 
els construïts, que en aquest tipus d’edificació està al voltant de 1,15. És a dir, 
que d’una forma simplificada, la superfície edificada d’una residència es pot 
calcular aplicant la següent equació: 

Superfície total = (Sup. Serveis Centralitzats + n * sup. Mòdul residencial) * 1,15 
 

4.1.3.2 Estimació de la inversió inicial a realitzar 

Per tal d’establir el cost de la construcció de l’edifici, el mètode més exacte 
consisteix a determinar en el projecte tots els elements i amidaments que formen 
part del mateix, i aplicar a cadascun d’ells el preus de cost per tal de tenir el cost 
agregat total. Aquest mètode aporta molta precisió, però requereix de disposar 
d’un projecte molt elaborat i detallat que inclogui tots els elements i amidaments. 
En l’Estudi de Viabilitat que s’hauria de realitzar a partir d’un avantprojecte 
arquitectònic, no es pot arribar a aquest nivell de concreció, però sí s’opta per un 
sistema de construcció industrialitzada el Pressupost d’Execució Material (PEM) 
que s’obtingui oferirà uns resultats prou fiables per decidir sobre la conveniència 
d’emprendre la promoció. 

Existeix un mètode molt més senzill, evidentment menys precís, però que permet 
tenir una primera estimació de la inversió a realitzar. Si a la superfície a construir 
se li aplica un rati de cost basta en experiències anteriors d’edificis similars, 
tindrem una primera dada que ens permetrà centrar la magnitud de la inversió a 
realitzar. 

 

4.1.3.3 Sostenibilitat i capacitat d’autofinançament. Simulació de l’explotació 

A més de la determinació del nivell de la inversió a realitzar, en l’anàlisi de la 
viabilitat d’un centre d’aquestes característiques convé establir si s’aconsegueix 
la massa crítica que permet com a mínim l’equilibri de tresoreria, és a dir que els 
cobraments obtinguts en la gestió superen el pagament de les despeses 
necessàries per a tenir el centre en funcionament. Si no s’arriba a aquesta massa 
crítica, es fa necessari establir fonts de finançament complementàries que 
permetin arribar a l’equilibri, o d’una altra manera es veurà abocada al fracàs i al 
tancament.  

Per als cobraments, es parteix del supòsit de que s’apliquen les tarifes 
residencials i de centre de dia de la cartera de serveis del decret 142/2010, d’11 
d’octubre, tant si es tracta de clients privats com de derivats pel sistema públic 
en règim de concert. En alguns territoris amb alta densitat i demanda d’aquests 
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tipus de serveis s’apliquen tarifes superiors als primers respecte dels segons. Val 
a dir, però, però la crisi generada per la pandèmia de la COVID ha comportat una 
reducció important de la demanda que posa en qüestió la viabilitat de centres 
que basen la seva explotació en places privades i no situades en zones amb alta 
densitat de població. 

En efecte, la pandèmia ha provocat un triple efecte: d’una banda la reducció 
notable de la ocupació a causa de les persones que malauradament no han 
superat la malaltia; d’una altra de la “sensació d’alt risc” per als nous demandants 
de places que ha suposat l’impacte mediàtic de l’efecte del virus en aquelles 
residències en les que ha entrat amb força; i per una tercera la reducció de la 
capacitat econòmica d’usuàries i famílies com a conseqüència de la crisi 
econòmica que ha provocat la pandèmia, i que ha arribat en alguns casos a 
revertir la situació d’institucionalitat, tornant la usuària al càrrec del  seu cercle 
familiar.  

Un altre aspecte a tenir en compte en l’estimació dels ingressos és que cal 
establir un rati d’ocupació mitjà de les places, tants residencials com de centre 
de dia. Per molt alta que sigui la demanda, i molt ben dimensionat que estigui el 
centre, cal preveure un percentatge de vacants deguts a la rotació de les 
persones usuàries i a altres factors: manteniment de les instal·lacions, reserves 
de places per a persones que puntualment no les ocupen (ex. per 
hospitalitzacions, etc.). Aquests factors tenen més incidència en les places de 
Centre de Dia, per la qual cosa cal aplicar un rati d’ocupació inferior a aquestes 
darreres. 

Pel que fa als pagaments, cal tenir en compte que hi ha unes despeses fixes que 
s’han d’assumir independentment del nivell d’ocupació del centre: personal de 
direcció, administració i serveis auxiliars, despeses generals, amortització dels 
equipaments, finançament de l’explotació, etc. D’altres despeses són variables, 
i ajustables d’una manera més o menys proporcional i immediata a l’ocupació 
efectiva: personal d’atenció directa a les usuàries i alimentació d’aquestes. 

En aquesta anàlisi, i en una primera aproximació, no tindrem en compte els 
pagaments realitzats per a l’ús de l’edifici, atès que això serà objecte d’una 
tractament específic a l’apartat següent. 

Amb tots aquest elements, podem construir un model de simulació del resultat 
de tresoreria que es generaria amb la gestió corrent. Per exemple:  
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També podem veure l’impacte de construir més o menys mòduls, o que aquests 
tinguin més o menys places residencials: 

              

En aquest model, veiem com els resultats milloren en augmentar el nombre de 
mòduls, i també en augmentar el nombre de places per mòdul. Amb els 
paràmetres definits caldria construir d’entrada 3 mòduls per a aconseguir 
l’equilibri de tresoreria. Amb menys mòduls, caldria complementar l’explotació 
amb ingressos complementaris. 

Aquest simulador no pretén ser un estudi econòmic de viabilitat, el qual requereix 
evidentment d’una anàlisi molt més aprofundida i detallada, només pretén ser 
una eina senzilla que permeti enquadrar els debats al voltant d’una operació 
concreta.  

PARÀMETRES DE LA SIMULACIÓ

NOMBRE DE MÒDULS 3

PLACES RESIDENCIALS PER MÒDUL 32

PLACES CENTRE DE DIA PER MÒDUL 7

RATI OCUPACIÓ MITJÀ RESIDÈNCIA 95%

RATI OCUPACIÓ MITJÀ CENTRE DE DIA 75%

CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI

CAPACITAT PLACES RESIDÈNCIA 96

CAPACITAT PLACES CENTRE DE DIA 21

SUPERFÍCIE (M2) 5.856

INVERSIÓ EN LA PROMOCIO 7.173.355

OCUPACIÓ DIÀRIA MITJANA

RESIDÈNCIA 91

CENTRE DE DIA 16

SIMULACIÓ FINANCERA (SENSE AMORTITZACIÓ EDIFICI)

COBRAMENTS 2.079.632

RESIDÈNCIA 1.966.494

CENTRE DE DIA 113.138

PAGAMENTS 2.035.361

PERSONAL 1.191.323

ALIMENTACIÓ 260.738

ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ 506.100

AMORTITZACIÓ EQUIPAMENT 67.200

DESPESES FINANÇAMENT CORRENT EXPLOTACIÓ 10.000

SUPERAVIT/DÈFICIT DE TRESORERIA 44.271

SIMULADOR DE VIABILITAT DE RESIDENCIA 

MODULAR PER A GENT GRAN
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A més, cal tenir en compte el factor demanda. A priori, com més gran sigui  la 
residència més rendible és. Però cal tenir en compte que això serà així sempre i 
quan aquesta s’ompli, i que l’estudi de viabilitat ha d’anar acompanyat d’un estudi 
de mercat i demanda que permeti establir perspectives raonables d’ocupació. 

 

4.1.3.4 Finançament de la inversió   

Ja hem vist que l’objectiu mínim a assolir en l’explotació d’un edifici d’aquestes 
característiques és aconseguir l’equilibri de tresoreria, que faci que no es 
necessitin ingressos addicionals a la prestació de serveis de la cartera per tal de 
cobrir totes les despeses. 

Ara bé, si se supera aquest mínim, i s’assoleixen excedents de tresoreria, 
aquests poden aplicar-se al retorn d’un préstec hipotecari que cobreixi una part 
de la inversió inicial. D’aquesta manera, es reduiria la part de la inversió que 
s’hauria de finançar amb aportacions dels promotors del projecte. 

En l’exemple anterior, i aplicant les condicions financeres de la línia de 
finançament ICF Ecoverda, arribaríem a la següent situació: 

 

 

I si analitzem les diferents variants de nombre de mòduls i places per mòdul: 

 

             

PARÀMETRES DE LA SIMULACIÓ

NOMBRE DE MÒDULS 3

PLACES RESIDENCIALS PER MÒDUL 32

PLACES CENTRE DE DIA PER MÒDUL 7

RATI OCUPACIÓ MITJÀ RESIDÈNCIA 95%

RATI OCUPACIÓ MITJÀ CENTRE DE DIA 75%

CAPACITAT DE RETORN D'INVERSIÓ 44.271

HIPOTECA FINANÇABLE AMB SUPERÀVIT 658.644

APORTACIONS ADDICIONALS NECESSÀRIES PER 

A COBRIR INVERSIÓ 6.514.711



 
87 

Recordem que amb 1 o 2 mòduls no es generen excedents de tresoreria, per la 
qual cosa la totalitat de la inversió s’ha de finançar amb recursos propis. És a 
partir del tercer mòdul on pot entrar el finançament bancari, que teòricament 
podria arribar a cobrir la totalitat de la inversió amb 5 o 6 mòduls. 

 

4.2 Santa Maria de Palautordera 

 

El cas de Santa Maria de Palautordera es caracteritza per la voluntat municipal d’aportar 

sòl públic per a impulsar la promoció d’un edifici que resolgui les necessitats residencials 

de la gent gran del seu municipi i de la resta de municipis de la Vall alta de la Tordera -

Sant Esteve de Palautordera i Montseny-, però després d’un procés de debat participatiu 

ciutadà que ajudi a conèixer les necessitats reals, les diferents alternatives existents i 

les inversions necessàries. 

 
4.2.1 Anàlisi de condicions i possibilitats del solar 

El solar proposat inicialment per l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a la 

possible ubicació del projecte que es pugui desenvolupar a partir d’aquest estudi és un 

solar qualificat com equipament comunitari pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 

qualificació que permet la construcció d’allotjament dotacional, prèvia tramitació d’un Pla 

Especial que determini els usos possibles en aquest solar i els paràmetres urbanístics 

aplicables, en aquest cas, a l’edifici residencial per a la gent gran que es decideixi 

construir. Si el planejament vigent no està adaptat al Decret Llei 17/2019, de 23 de 

desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge i, com sol passar al 

sòl que pertany al sistema urbanístic d’equipament comunitari, té el règim de 

domini públic, la forma d’utilització per a tercers és mitjançant la cessió del dret 

de superfície o la concessió administrativa. En el cas que tingui la consideració 

de patrimonial o formi part del Patrimoni públic de sòl i habitatge (PPSS), o a través 

de la modificació de planejament que determini els nous usos possibles, es modifiqui el 

règim jurídic d’aquest solar, es podrà cedir el dret de superfície. 

Aquest solar està situat en la confluència del Passeig de Vitamènia amb el carrer 
de l’Empordà, té una superfície de 3.080 m2 i, topogràficament, no presenta cap 
dificultat per ser edificat, més enllà del que pugui aportar l’estudi geotècnic.   
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La part disponible per a la nova edificació és la no edificada, amb una forma de “L” i 
confrontant amb els carrers ja esmentats. La centralitat urbana d’aquest solar el fa 
especialment adequat per al destí previst, ja que facilita l’accés a peu als 
principals serveis públics, comercials o culturals del municipi. 

L’edificabilitat permesa en sòl qualificat d’equipament comunitari -normalment d’1 
m2st/m2sòl- i, encara més, la possibilitat de destinar-lo a usos dotacionals d’habitatge -
amb una edificabilitat que comptabilitzaria com a complementària- per a col·lectius 
concrets que no tenen cobertes les seves necessitats residencials, facilita diverses 
solucions tipològiques que veurem més endavant. 

Per decidir sobre el sistema de promoció del projecte i de gestió posterior de 
l’edifici, és necessari saber la naturalesa jurídica i patrimonial del solar, que 
condicionarà si pot ser transmès via concessió administrativa o per cessió del 
dret de superfície. 

4.2.2 Elements per a la presa de decisions inicials 

En primer terme, és important remarcar que el Pla Local d’Habitatge de Santa Maria de 
Palautordera fa diverses referències explícites a objectius directament relacionats amb 
l’objecte d’aquest estudi i que serveixen per justificar sobradament aquesta actuació. En 
concret són: 

a. Actuació 2.3.7. Mesures de suport a iniciatives ciutadanes d’habitatge (pàg. 
166), amb l’objectiu de facilitar la promoció de polítiques d’habitatge des de la 
ciutadania d’interès general i a partir de les iniciatives ciutadanes existents.  

b. Actuació 2.3.1. Creació de la borsa municipal d’habitatge (pàg. 160) 
c. Actuació 2.3.6. Promoció d’habitatge de lloguer social (pàg. 165) 
d. Necessitats residencials de la gent gran: En el cas de la gent gran fa 

referència principalment a l’accessibilitat i la disponibilitat d’ascensors als 
edificis, i en alguns casos a les condicions d’habitabilitat d’habitatges que amb el 
temps han quedat obsolets (pàgina 125). 

En relació a l’actuació 2.3.7. cal esmentar l’existència de l’associació ISVAT (Associació 
Iniciatives Socials Vall Alta de la Tordera) que porta quatre anys treballant per impulsar 
la construcció d’una residència geriàtrica que doni resposta a la demanda existent en 
els diferents municipis de la Vall alta de la Tordera, de la que Santa Maria de 
Palautordera en forma part.  

4.2.3 Condicionants del projecte 

A continuació es reprodueixen i comenten, si cal, els articles -o extractes parcials d’ells- 
dels dos Decrets llei43 que emmarquen el desenvolupament de la proposta, atesa la 
incidència que tenen sobre les hipòtesis de treball del punt anterior. 

1. Els terrenys que el planejament urbanístic no adaptat a les determinacions 
d’aquest Decret Llei44 qualifica de sistema urbanístic d’equipaments comunitaris 
de titularitat pública, es poden destinar a l’ús d’allotjament dotacional de titularitat 

 
43 Derivats del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés 

a l’habitatge i del Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la 
promoció d’habitatges amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de 
lloguer 

 
44 Disposició transitòria novena del Decret Llei 17/2019 ja esmentat 
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pública, de conformitat amb el planejament urbanístic de desenvolupament que 
es formuli amb aquesta finalitat en les circumstàncies següents: 

a. Si el planejament no adaptat no en concreta l’ús, sempre que s’acrediti 
que no cal destinar-lo a un altre ús d’equipament públic. 

b. Si l’equipament de titularitat pública està construït, es pot ampliar... 
sempre que s’acrediti la compatibilitat de l’allotjament amb el programa 
funcional de l’equipament existent... 

2. Quan el planejament urbanístic no adaptat....no determina el règim d’accés...als 
habitatges de protecció pública, s’entén que ...poden accedir-hi de conformitat a 
qualsevol dels règims que es corresponen amb la seva qualificació genèrica. 

3. ....és equipament d’allotjament dotacional45 el que es destina a satisfer les 
necessitats temporals d’habitació de les persones, en règim d’ús compartit de 
tots o una part dels elements de l’allotjament amb altres usuaris, o en règim d’ús 
privatiu d’un habitatge complet, per raó de: 

a. Dificultat d’emancipació 
b. Requeriment d’acolliment, d’assistència sanitària o d’assistència social 
c. Feina o estudi 
d. Afectació per una actuació urbanística 

4. Els allotjaments dotacionals integrats en el sistema urbanístic d’equipaments 
comunitaris no computen com a sostre residencial a l’efecte del compliment dels 
estàndards de reserva mínima següents: 

a. D’habitatge de protecció pública,.... 
b. De sistemes urbanístics d’espais lliures públics i d’equipaments 

comunitaris,.... 
5. Perquè els particulars puguin promoure un equipament d’allotjament dotacional 

en terrenys qualificats de sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, es 
requereix46, entre d’altres coses que: 

a. Que aquesta Llei (la d’urbanisme) o el planejament urbanístic no exigeixin 
la titularitat pública de l’equipament 

b. ..... 
c. Que, a l’efecte d’acreditar l’interès públic o social de l’allotjament 

dotacional, concertin amb una Administració competent en matèria 
d’habitatge com a mínim: 

i. Els col·lectius concrets de persones a què es destina. 
ii. Els criteris de selecció dels usuaris, el règim d’ús temporal o 

rotatori de l’allotjament i el barem de preus que els usuaris han de 
satisfer com a màxim. 

iii. Les característiques fonamentals de l’allotjament, incloent-hi els 
serveis comuns o assistencials de què ha de disposar. 

iv. La constitució i inscripció en el Registre de la Propietat del dret de 
tanteig i retracte... 

d. Que el Pla especial urbanístic .....per desenvolupar l’equipament 
d’allotjament dotacional d’iniciativa privada en justifiqui l’interès públic o 
social i la idoneïtat de la localització i, amb caràcter normatiu, contingui 
els aspectes essencials de l’allotjament concertats amb l’Administració, 
així com la prohibició de dividir horitzontalment l’edificació afectada. 

6. El càlcul de la superfície útil dels espais comuns complementaris que s’atribueix 
a cada habitatge o allotjament s’ha de fer de forma proporcional a la superfície 
útil dels habitatges de l’edifici, o al grup al qual s’atribueix aquell espai (s’ha de 
fer constar a la cèdula d’habitabilitat) 

 
45 Article 11.2 del Decret Llei 17/2019 ja esmentat 
46 Article 11.3 del mateix decret 
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7. La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala 
d’estar, menjador i cuina, ....no pot ser inferior a 4 m2 per persona....amb un 
mínim de 20 m2 per habitatge. 

8. En el cas d’allotjaments dotacionals amb espais comuns complementaris, l’espai 
privatiu de cada allotjament ha de tenir una superfície útil interior no inferior a 24 
m2 i els espais comuns complementaris...de 6 m2 per allotjament...el sumatori 
d’ambdues superfícies útils no pot ser inferior a 36 m2.47 

9. ...es poden repercutir proporcionalment sobre les superfícies privatives la 
superfície dels espais comuns complementaris amb les limitacions següents: 

a. En el cas dels allotjaments, la suma de la superfície privativa i la 
repercussió de la superfície dels espais comuns complementaris no pot 
superar el doble de la superfície privativa. 

b. En el cas dels habitatges, la suma de la superfície privativa i la 
repercussió de la superfície dels espais comuns complementaris no pot 
superar els 90 m2. 
 

4.2.4 Models residencials preferents 

Del Pla Local d’Habitatge es desprèn que, a nivell local, no hi ha -o no hi havia en el 
moment de la recopilació de dades, l’any 2016- un col·lectiu o grup social que destaqués 
especialment, en relació als altres, com a demandant d’habitatge o amb una necessitat 
residencial important i/o immediata. El mateix pla quantifica els diferents tipus de 
demanda i apunta diferents línies d’actuació per atendre-la amb recursos propis o de 
l’Oficina d’habitatge de la subcomarca.  

És precisament per l’existència d’ISVAT i la seva petició als municipis de la Vall Alta de 
la Tordera d’obtenir un sòl per a destinar-lo a cobrir la demanda residencial de la gent 
gran que es planteja la possibilitat de destinar aquest solar a aquesta finalitat.  

Tal com hem vist en aquest estudi, la resposta a aquest tipus de demanda es dona 
a partir de tres models residencials: l’habitatge sènior, l’assistit i la residència 
geriàtrica. O, quan hi ha diversitat en la demanda, sobretot a nivell de dependència 
funcional, i quan hi ha possibilitats, principalment en la capacitat edificatòria del solar i a 
nivell econòmic, existeix l’alternativa del model integral i integrat de residències 
obertes, unitats de convivència i habitatges amb serveis, amb un centre de serveis 
integrats, oberts a la comunitat.  

Abans de decidir-se per una solució o una altra, és imprescindible conèixer les 
característiques de la demanda i la seva intensitat, per determinar el nombre 
d’habitatges/places residencials que cal cobrir a curt i mitjà termini. S’imposa, per 
tant, la realització d’un estudi de demanda que determini no només el que ja es pot 
saber a partir de l’anàlisi del cens de població (que s’està actualitzant durant aquest 
2021) sinó, sobretot, a partir de la voluntat, o desig, de canviar d’habitatge davant una 
possible oferta d’aquests nous models residencials i, encara més, per conèixer la 
disposició a cedir la gestió de l’habitatge actual a la Borsa municipal d’habitatge com a 
base del sistema de finançament del nou habitatge i dels serveis associats. 

En tot cas, i a partir de les dades del Pla Local d’Habitatge i de l’enquesta realitzada, 
l’any 2018, per ISVAT, la demanda quantitativament més important prové de la gent 
gran i l’enquesta esmentada senyala que la majoria d’aquest grup d’edat troba a faltar 
una residència i centre de dia. És possible que la pandèmia de la COVID-19 hagi 
introduir un biaix en aquesta visió, però el progressiu envelliment de la població i 
l’allargament de l’esperança de vida consoliden que la demanda més important 
d’habitatge adequat prové de la gent gran. Ara potser caldria que una enquesta 
semblant servís per conèixer la demanda que podrien tenir nous models 

 
47 Resum de l’article 2.6 del mateix decret anterior 
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d’habitatge i de residència com els que s’han contemplat en aquest estudi i que 
permeti conèixer la renda disponible i la renda patrimonial dels interessats, tot respectant 
la confidencialitat de les dades. 
 

4.2.5 Bases de l’estudi de viabilitat 

Prenent com a referència els condicionants del projecte derivats de la pertinença del sòl 
al sistema urbanístic d’equipaments públics i les condicions fixades per als habitatges 
protegits (HPO) per a la zona C, a la que pertany aquest municipi, o els preus d’una 
plaça pública en el model de residència, i un cop coneguts els resultats de l’estudi de 
demanda i, per tant, concretat el perfil dels usuaris, caldrà conèixer la viabilitat del 
projecte a partir de fixar unes determinades hipòtesis de treball que, a partir de la 
informació disponible ja esmentada -Pla Local d’Habitatge i enquesta d’ISVAT- i de les 
possibilitats del solar proposat, es basarien en els punts següents: 

1. Complex residencial integral, amb un centre de serveis comuns per a un 
edifici/ala d’edifici d’habitatges sènior, un altre d’habitatges assistits i un altre de 
residència oberta, amb Centre de Dia d’ús per a residents i no residents. 

2. Els preus màxim per a l’usuari s’han d’ajustar als límits fixats per la normativa 
aplicable als habitatges protegits o a les places públiques de residència. Com a 
referència, les aplicables durant l’any 2021 són: 

a. Preu màxim de lloguer/dret d’ús mensual (any 2021):  6,43 €/m2útil  

b. Preu màxim de venda/dret superfície/prop.temp. (any 2021): 1.714,67 €/ 

m2útil 

c. Preu màxim plaça pública en residència assistida, amb caràcter temporal 

o permanent (any 202148): 

i. Gent gran amb risc social. Grau 1: 1.384,88 €/mes 

ii. Grau II: 1.595,06 €/mes 

iii. Grau III: 1.869,41 €/mes  

3. Un cop definit el sistema de transmissió del sòl -concessió administrativa o  
cessió del dret de superfície- l’estudi de viabilitat ha de determinar si, amb els 
preus màxims descrits, la transmissió ha de ser a títol gratuït o pot ser onerosa 
i, en aquest cas, determinar el cànon econòmic anual o els elements que es 
podrien assignar a l’administració municipal de valor equivalent al cànon 
econòmic. 

4. Constitució d’una entitat publico-social que assumeixi la promoció -i la gestió 
posterior- del complex residencial a partir de l’aportació municipal del sòl, a títol 
gratuït o a canvi d’un cànon anual reduït, de les aportacions inicials dels 
associats de l’entitat social, de la constitució d’un préstec hipotecari que pugui 
ser amortitzat per les diferents modalitats de quotes i per l’obtenció dels ajuts, 
públics o privats, i de les subvencions possibles en cada moment.  

L’objectiu de l’Estudi de viabilitat seria verificar les hipòtesis de partida o plantejar 
alternatives justificades que les millorin, a partir de redactar un avantprojecte 
arquitectònic que:  

a. Proposi els diferents models d’habitatge de cada tipologia, així com els espais 
comuns específics de cadascuna de les tipologies. 

b. Proposi el programa funcional i distribució dels serveis comuns de tot el complex. 
c. Solucioni l’articulació entre els diferents tipus residencials i entre cadascun 

d’aquests i el nucli de serveis comuns. 
d. Prevegi la construcció per fases. 
e. Plantegi un sistema de construcció industrialitzada o mixta. 

 
48 Es manté igual des de l’any 2011 
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f. Dissenyi un sistema energètic que permeti definir l’edifici com energèticament 
neutre o positiu, si és possible. 

g. Formuli el pressupost d’execució material (PEM) com a objectiu de pressupost 
real i, per tant, com a pressupost de màxims. 

h. Plantegi un cronograma de l’etapa de projectes i de la d’execució d’obres. 

L’Estudi de viabilitat ha d’anar acompanyat d’un Estudi econòmic i financer que, a partir 
del PEM definit, plantegi el pressupost total de la promoció i formuli els comptes 
d’explotació i tresoreria per comprovar la viabilitat econòmica i financera de la promoció 
a partir de les hipòtesis de partida o, si és el cas, proposi les alternatives existents.  
 

4.2.6 Procés a seguir per a realitzar el projecte 

El punt 4.1 precedent defineix la metodologia a seguir per a disposar de tota la 
informació necessària per a facilitar la presa de decisions per part municipal. 

 

4.3 Sant Martí de Tous 

 

El cas de Sant Martí de Tous té unes característiques molt diferents a l’anterior, però 
amb uns objectius molt semblants. En tot cas, es mantindrà el mateix esquema i objectiu: 
posar les bases de l’estudi de viabilitat i dibuixar el procés a seguir per realitzar el 
projecte. 

4.3.1 Anàlisi de condicions i possibilitats del solar i l’edifici existent 

El solar proposat per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous és, actualment, de propietat 
privada i està qualificat de Verd privat (Vp) en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) vigent. 

El solar té una superfície de 5.842 m2, segons el cadastre, amb un cos principal 
d’edificació de 276 m2 destinats a habitatge i de 427 m2 destinats a magatzem, a part 
d’un altre edifici, aïllat, de 69 m2.  

La intenció municipal és la seva adquisició per passar-lo al Patrimoni públic de sòl i 
habitatge (PPSH) i impulsar la redacció d’un Pla Especial que permeti integrar-lo al 
sistema d’equipaments comunitaris i permetre la construcció d’allotjaments dotacionals. 
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Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament està elaborant una hipòtesi de treball que contempla 
la reutilització de l’edifici existent, destinant-lo a espais i serveis comuns -amb un petit 
número de places residencials- d’un complex integrat per un nombre inicial de 26 
habitatges sènior, amb una superfície construïda de 72 m2/habitatge (61 m2 útils). 

Sense superar l’edificabilitat habitual de les zones d’equipaments comunitaris, les 
possibilitats edificatòries del solar, ja qualificat com a tal, podrien ser molt superiors. 
 

4.3.2 Elements per a la presa de decisions inicials 

L’evolució demogràfica de la població i un índex elevat d’envelliment, fan que la voluntat 

municipal sigui atreure nova població que busca marxar de la ciutat per viure en un 

entorn rural, natural, una tendència que s’ha incrementat durant la pandèmia de la 

COVID-19 i que tots els indicadors senyalen que es mantindrà en els propers anys. 

No es tracta, per tant, de cobrir una necessitat residencial de la gent gran resident al 

municipi, sinó d’atreure nous habitants.  

Com ja s’ha dit, el primer element que condicionarà la decisió inicial serà la possibilitat 

d’adquisició de la finca per part de l’ajuntament i la seguretat de poder aconseguir el 

canvi de qualificació urbanística de verd privat al sistema d’equipaments comunitaris, 

una condició necessària per a poder destinar el solar a habitatge dotacional, amb serveis 

comuns d’ús obert al conjunt de la població del municipi. 

El segon element que condicionarà la viabilitat del projecte, en termes econòmics, és la 

repercussió, sobre els habitatges, del cost d’adequar els edificis existents, sense que 

aquesta repercussió representi superar el cost màxim mensual del dret d’ús permès per 

als habitatges dotacionals o comporti una aportació inicial desmesurada per part dels 

futurs usuaris.  
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4.3.3 Condicionants del projecte 

A continuació es reprodueixen i comenten, si cal, els articles -o extractes parcials d’ells- 
dels dos Decrets llei49 que emmarquen el desenvolupament de la proposta, atesa la 
incidència que tenen sobre les hipòtesis de treball del punt anterior. 

10. Els terrenys que el planejament urbanístic no adaptat a les determinacions 
d’aquest Decret Llei50 qualifica de sistema urbanístic d’equipaments comunitaris 
de titularitat pública, es poden destinar a l’ús d’allotjament dotacional de titularitat 
pública, de conformitat amb el planejament urbanístic de desenvolupament que 
es formuli amb aquesta finalitat en les circumstàncies següents: 

a. Si el planejament no adaptat no en concreta l’ús, sempre que s’acrediti 
que no cal destinar-lo a un altre ús d’equipament públic. 

b. Si l’equipament de titularitat pública està construït, es pot ampliar... 
sempre que s’acrediti la compatibilitat de l’allotjament amb el programa 
funcional de l’equipament existent... 

11. Quan el planejament urbanístic no adaptat....no determina el règim d’accés...als 
habitatges de protecció pública, s’entén que ...poden accedir-hi de conformitat a 
qualsevol dels règims que es corresponen amb la seva qualificació genèrica. 

12. ....és equipament d’allotjament dotacional51 el que es destina a satisfer les 
necessitats temporals d’habitació de les persones, en règim d’ús compartit de 
tots o una part dels elements de l’allotjament amb altres usuaris, o en règim d’ús 
privatiu d’un habitatge complet, per raó de: 

a. Dificultat d’emancipació 
b. Requeriment d’acolliment, d’assistència sanitària o d’assistència social 
c. Feina o estudi 
d. Afectació per una actuació urbanística 

13. Els allotjaments dotacionals integrats en el sistema urbanístic d’equipaments 
comunitaris no computen com a sostre residencial a l’efecte del compliment dels 
estàndards de reserva mínima següents: 

a. D’habitatge de protecció pública,.... 
b. De sistemes urbanístics d’espais lliures públics i d’equipaments 

comunitaris,.... 
14. Perquè els particulars puguin promoure un equipament d’allotjament dotacional 

en terrenys qualificats de sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, es 
requereix52, entre d’altres coses que: 

a. Que aquesta Llei (la d’urbanisme) o el planejament urbanístic no exigeixin 
la titularitat pública de l’equipament 

b. ..... 
c. Que, a l’efecte d’acreditar l’interès públic o social de l’allotjament 

dotacional, concertin amb una Administració competent en matèria 
d’habitatge com a mínim: 

i. Els col·lectius concrets de persones a què es destina. 
ii. Els criteris de selecció dels usuaris, el règim d’ús temporal o 

rotatori de l’allotjament i el barem de preus que els usuaris han de 
satisfer com a màxim. 

 
49 Derivats del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés 

a l’habitatge i del Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la 
promoció d’habitatges amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de 
lloguer 

 
50 Disposició transitòria novena del Decret Llei 17/2019 ja esmentat 
51 Article 11.2 del Decret Llei 17/2019 ja esmentat 
52 Article 11.3 del mateix decret 
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iii. Les característiques fonamentals de l’allotjament, incloent-hi els 
serveis comuns o assistencials de què ha de disposar. 

iv. La constitució i inscripció en el Registre de la Propietat del dret de 
tanteig i retracte... 

d. Que el Pla especial urbanístic .....per desenvolupar l’equipament 
d’allotjament dotacional d’iniciativa privada en justifiqui l’interès públic o 
social i la idoneïtat de la localització i, amb caràcter normatiu, contingui 
els aspectes essencials de l’allotjament concertats amb l’Administració, 
així com la prohibició de dividir horitzontalment l’edificació afectada. 

15. El càlcul de la superfície útil dels espais comuns complementaris que s’atribueix 
a cada habitatge o allotjament s’ha de fer de forma proporcional a la superfície 
útil dels habitatges de l’edifici, o al grup al qual s’atribueix aquell espai (s’ha de 
fer constar a la cèdula d’habitabilitat) 

16. La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala 
d’estar, menjador i cuina, ....no pot ser inferior a 4 m2 per persona....amb un 
mínim de 20 m2 per habitatge. 

17. En el cas d’allotjaments dotacionals amb espais comuns complementaris, l’espai 
privatiu de cada allotjament ha de tenir una superfície útil interior no inferior a 24 
m2 i els espais comuns complementaris...de 6 m2 per allotjament...el sumatori 
d’ambdues superfícies útils no pot ser inferior a 36 m2.53 

18. ...es poden repercutir proporcionalment sobre les superfícies privatives la 
superfície dels espais comuns complementaris amb les limitacions següents: 

a. En el cas dels allotjaments, la suma de la superfície privativa i la 
repercussió de la superfície dels espais comuns complementaris no pot 
superar el doble de la superfície privativa. 

b. En el cas dels habitatges, la suma de la superfície privativa i la 
repercussió de la superfície dels espais comuns complementaris no pot 
superar els 90 m2. 

 
4.3.4 Models residencials preferents 

Atesa la voluntat municipal i la inexistència d’una demanda interna al municipi suficient 

per a plantejar-se models residencials diferents al d’habitatge sènior amb espais i 

serveis compartits, en aquest estudi només es contempla aquesta possibilitat.  

Tal com s’ha plantejat en els apartats 2.2, 2.3 i 2.6 d’aquest estudi, es parteix del règim 

de cessió del dret d’ús com el més adequat per a una promoció d’habitatge sènior i, en 

tot cas, es plantegen dues alternatives pel sistema de promoció i finançament. la 

concertació publico-social-cooperativa i la promoció cooperativa d’impuls municipal. 

Ambdues són fórmules que impliquen la participació municipal i, per tant, ajuden a 

justificar el canvi de qualificació urbanística a equipament de caràcter dotacional. 

 

4.3.5 Bases de l’estudi de viabilitat 

Prenent com a referència els condicionants del projecte derivats de la pertinença del sòl 
al sistema urbanístic d’equipaments públics, un cop aprovat el planejament especial que 
justifiqui el canvi de qualificació urbanística, i l es condicions fixades per als habitatges 
protegits (HPO) per a la zona C, a la que pertany aquest municipi, caldrà conèixer la 
viabilitat del projecte a partir de fixar unes determinades hipòtesis de treball que, 
a partir de les possibilitats del solar proposat, es basarien en els punts següents: 

5. Conjunt d’habitatges sènior, amb l’adequació de l’edificació existent per a espais 
i serveis comuns, amb possible consideració de Centre de Dia i la possibilitat de 

 
53 Resum de l’article 2.6 del mateix decret anterior 
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destinar una part d’aquesta edificació a places residencials d’ús temporal o 
permanent.  

6. Els preus màxim per a l’usuari s’han d’ajustar als límits fixats per la normativa 
aplicable als habitatges protegits o a les places públiques de residència. Com a 
referència, les aplicables durant l’any 2021 són: 

a. Preu màxim de lloguer/dret d’ús mensual (any 2021):  6,43 €/m2útil  

b. Preu màxim de venda/dret superfície/prop.temp. (any 2021): 1.714,67 €/ 

m2útil 

c. Preu màxim plaça pública en residència assistida, amb caràcter temporal 

o permanent (any 202154): 

i. Gent gran amb risc social. Grau 1: 1.384,88 €/mes 

ii. Grau II: 1.595,06 €/mes 

iii. Grau III: 1.869,41 €/mes  

7. Un cop definit el sistema de transmissió del sòl -concessió administrativa o  
cessió del dret de superfície- l’estudi de viabilitat ha de determinar si, amb els 
preus màxims descrits, la transmissió ha de ser a títol gratuït o pot ser onerosa 
i, en aquest cas, determinar el cànon econòmic anual o els elements que es 
podrien assignar a l’administració municipal de valor equivalent al cànon 
econòmic. 

8. Constitució d’una entitat publico-social-cooperativa que assumeixi la promoció, i 
la gestió posterior, del conjunt residencial a partir de l’aportació municipal del sòl, 
a títol gratuït o a canvi d’un cànon anual reduït, de les aportacions inicials dels 
associats de l’entitat social, de la constitució d’un préstec hipotecari que pugui 
ser amortitzat per les diferents modalitats de quotes i per l’obtenció dels ajuts, 
públics o privats, i de les subvencions possibles en cada moment.  

L’objectiu de l’Estudi de viabilitat seria verificar les hipòtesis de partida o plantejar 
alternatives justificades que les millorin, a partir de redactar un avantprojecte 
arquitectònic que:  

i. Proposi els diferents models d’habitatge usuals en la tipologia d’habitatges sènior 
(d’un o dos dormitoris). 

j. Proposi el programa funcional i distribució dels serveis comuns en l’edificació 
existent i en l’espai exterior, que pot ser comunitari o obert al conjunt de la 
població. 

k. Plantegi una proposta oberta del nombre total d’habitatges55 a construir, ja que 
la viabilitat econòmica de l’operació dependrà, sobretot, de la repercussió dels 
espais i serveis comuns sobre cada habitatge. 

l. Plantegi un sistema de construcció industrialitzada o mixta. 
m. Dissenyi un sistema energètic que permeti definir l’edifici com energèticament 

neutre o positiu, si és possible. 
n. Formuli el pressupost d’execució material (PEM) com a objectiu de pressupost 

real i, per tant, com a pressupost de màxims. 
o. Plantegi un cronograma de l’etapa de projectes i de la d’execució d’obres. 

L’Estudi de viabilitat ha d’anar acompanyat d’un Estudi econòmic i financer que, a partir 
del PEM definit, plantegi el pressupost total de la promoció i formuli els comptes 
d’explotació i tresoreria per comprovar la viabilitat econòmica i financera de la promoció 
a partir de les hipòtesis de partida o, si és el cas, proposi les alternatives existents.  

 
54 Es manté igual des de l’any 2011 
55 Si es pretenen fer habitatges d’uns 60 m2 útils d’ús privatiu, la repercussió màxima dels espais 
per serveis comuns complementaris no poden superar els 30 m2 útils. Atès que la superfície dels 
edificis existents és d’uns 700 m2 útils, el nombre mínim d’habitatges de la promoció hauria de 
ser d’un mínim de 23, atenent exclusivament a aquest punt. 
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4.3.6 Procés a seguir per a realitzar el projecte 

El punt 4.1 precedent defineix la metodologia a seguir per a disposar de tota la 
informació necessària per a facilitar la presa de decisions per part municipal. 

 

Barcelona, a tres de juny de 2021. 
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