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1. El per què d’aquest projecte i la nostra visió. 
 

� “Buscamos una forma de vida más humana, respetuosa, cooperativa y solidaria con las 
personas y con nuestro planeta. Nos gustaría conocer a nuestros vecinos, sentir que 
pertenecemos, ser una parte de algo que cuidamos y nos cuida. Por ello pensamos en un lugar 
ecológicamente sostenible, en un entorno ni demasiado urbano ni demasiado rural, simple y sin 
ánimo de lucro. Un lugar donde podamos cuidar la calidad de nuestra vida cotidiana y 
compartir el compromiso de nuestro crecimiento personal y de grupo, donde interactuemos en 
lo posible, local, social y culturalmente,  donde la toma de decisiones sea a través de un 
consenso que incluya verdaderamente a todas las voces y que nos permita un tipo de vida 
sano, responsable y natural.” 

 
� La convivència i l’habitatge és un apartat bàsic a la nostra vida. Aquest projecte té com a 

objectiu aprofundir en aquests aspectes per a buscar una millor qualitat de vida.  
 

� Les formes convencionals d'habitatge no sempre atenen a les necessitats de la major part de 
les persones. 

 
� A la nostra societat s'estan produint importants canvis socials, demogràfics, ambientals i 

econòmics, i la major part de  nosaltres comencem a sentir els efectes d'aquests fets  a les 
nostres vides;  fets que afecten al tipus d'hàbitat que necessitem. 

 
� Considerem que el co-habitatge aporta possibilitats de sostenibilitat econòmica, emocional i 

mediambiental en les nostres vides. 
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2.  Què és Eco-habitatge?     CO-HABITATGE? QUÈ ÉS CO-HABITATGE: 
 
Són els avantatges de la vivenda privada (privacitat) amb els avantatges de compartir el que es vulgui. 

Té com a objectiu compartir veïnatge per tal de poder optimitzar els recursos humans, fent xarxa; i 
compartir els recursos energètics i econòmics. Buscar un estil de vida més comunitari. 

Des de  tan sols les instal·lacions de calefacció  i jardí, fins el que les persones co-habitants projectin i 
vulguin; hort, cuina setmanal, biblioteca, sala de jocs,  sala de projeccions, projectes  amb l’entorn, 
festes, espais per a ús de co-habitants, espais per a compartir amb l’entorn i moltes altres possibilitats. 

Co-habitatge implica les ganes de pertànyer a un grup que vol compartir, rebre, donar i sentir-se 
recolzat. 

Obert a qualsevol persona i/o família interessada 

La natura i el verd han de ser a prop.  El respecte i l'amor per la natura, per l’entorn, ha d’estar 
presents. 

A Dinamarca funciona des de fa 60 anys. N'hi ha de molts tipus i mides, de rurals i d'urbans, de 6,12, 
20 i fins a 36 habitatges. N’hi ha que comparteixen  poc, n’hi ha que comparteixen molt. 

Co-habitatge implica participar en tot el projecte, des de la concepció fins a l’ús. 

El Co-habitatge té unes característiques que el connecten amb la llarga tradició i història del món 
comunitari. 

Tot allò que va començar com la cerca de compartir el treball, els àpats i la cura de nens entre joves 
parelles, ha madurat, i ara engloba diversos tipus de famílies: persones solteres, persones grans, 
parelles amb nens, famílies monoparentals, joves, etc. que comparteixen aspectes de les seves vides.   
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El Co-habitatge a vegades es veu com un ingredient del concepte d'Ecoaldea perquè el seu discurs 
tracta molts dels principis comunitaris, però el moviment d'Ecoaldees inclou un canvi molt més radical i 
conseqüentment en la nostra relació amb el planeta.  

En els Co-habitatges més tradicionals, hi ha habitatges individuals o familiars, solen estar a prop o als 
voltants d'una casa comunitària on es troben els espais compartits, un espai lliure de trànsit amb un 
ampli jardí comunitari i molts espais dissenyats per a facilitar la comunicació.  

En el Co-habitatge, alguns grups donen més importància als aspectes ecològics, altres als socials, 
altres dediquen més temps a aspectes individuals. Les prioritats moltes vegades canvien amb el pas 
del temps.  

Les cases varien de mida, localització, tipus de propietaris, disseny i prioritats, però comparteixen 
algunes característiques.  

 El procés és participatiu. Les futures persones residents participen a la planificació i disseny de la seva 
comunitat. Són responsables com a grup de la major part de les decisions finals i de les activitats de 
gestió i manteniment. 

Es posa la intenció en crear un veïnat. La definició dels espais indueixen un fort sentit de comunitat. 

Solen disposar d'unes àmplies instal·lacions comuns, que són dissenyades per a l'ús diari com a 
suplement de les zones privades. 

Les persones residents són els que controlen i dirigeixen la seva pròpia comunitat prenent les decisions 
a les reunions.  

La presa de decisions és generalment consensuada.   

El nombre ideal per als co-habitatges és entre 12 i 36 unitats familiars. Els grups més petits poden 
funcionar però tenen els seus propis reptes. Alguns són massa íntims, tenen pocs recursos per als 
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espais comuns o no hi ha suficients persones per a compartir les tasques comunitàries. Altres són 
massa grans o massa complexes administrativament.  

A molts co-habitatges es decideixen compartir alguns àpats cada setmana. Això fa estalviar temps, 
diners i permet crear comunitat.  

Cada projecte o grup crea els seus nivells de participació en el procés. Alguns futurs residents volen 
tenir control total dels passos a seguir i altres simplement s'afegeixen a la part final del projecte.  

Aquesta forma d'habitatge proporciona a les persones residents col·laboració, ajuda i relació amb altres 
persones: en activitats, a l'entrar a la vellesa, en les tasques quotidianes (compra, àpats, jardineria...), 
en la cura dels infants o animals, etc. És una forma de viure on les persones tenen el seu propi espai 
però poden compartir tasques comuns, activitats i companyia.  

L'enfocament del co-habitatge es basa en la tolerància i la lliure elecció. Poden haver persones 
residents de totes les edats,  situacions i condicions i cadascú escull com i amb quina freqüència vol 
participar a les activitats comunitàries de lleure.  
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3. Objectius. 

Conèixer nostres veïns i veïnes, sentir que pertanyem a un lloc, ser una part d'alguna cosa de la qual 
tenim cura i ens cuida. 

Aquests són els elements de reconstruir sostenibilitat en el món que ens envolta. Això és actuar 
localment.  

Aconseguir un entorn segur, col·laborador i solidari que faciliti l'atenció a les persones.  

Afavorir les oportunitats per a relacionar-se sense perdre la privacitat.  

Compartir recursos (jardins, aparcaments, rentadores, tallers, hort, espai de jocs, espai de treball, 
biblioteca, etc.). 

Tenir en compte el respecte ecològic (més oportunitats per a reduir, reutilitzar i reciclar...). Més 
preservació de l'espai verd 

Reduir costos a l'habitatge i en la manera de viure.  

Estalviar temps (compartir àpats, compres, treballs de manteniment, etc.). 

Participar activament a la comunitat i a la presa de decisions (generalment consensuades). 

Afavorir la diversitat intergeneracional.  
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4. Arquitectura.  

La nostra idea en quant a l'arquitectura i disseny és que siguin ecològics i respectuosos amb el medi 
ambient. Amb aquest objectiu, s'utilitzaran sempre que sigui possible, materials naturals, i s'aprofitaran 
els recursos que ens ofereix la natura d'una manera sostenible.  

Ens agradaria construir habitatges energèticament eficients, utilitzant els principis de l'arquitectura 
bioclimàtica i una bona exposició solar al S/SE, amb materials naturals ecològics, sans i si és possible, 
locals.  

Aplicarem el mètode de disseny holístic i ecològic de la permacultura o altres que considerem 
convenients. 

Es preveu construir habitatges de diferents mides per a satisfer exigències diferents. Tindrem en 
compte el principi de reduir els espais necessaris per a cada família; i per això construirem espais 
multifuncionals compartits. Aquest fet, a més de reduir el cost per a comprar equipaments i per a la 
construcció dels habitatges particulars, incrementarà les oportunitats de socialització. Una de les idees 
que ens agradaria implementar és disposar d'un espai compartit, com a centre de la comunitat, on 
menjar, reunir-nos, jugar, llegir, treballar, etc.  

El disseny dels edificis haurà de respectar una arquitectura natural, creant espais sense barreres 
arquitectòniques per a persones grans o discapacitades, o nens petits, i mantenir els cotxes a l'exterior 
de la zona comunitària. La conservació i l'ús sostenible dels recursos locals hauran d'estar incorporats 
en el disseny, per la qual cosa es considerarà la recol·lecció i aprofitament de les aigües pluvials, i de 
totes aquelles energies que es donen naturalment en el lloc, com l'energia del sol, del vent i de la 
biomassa. Els residus produïts pel conjunt dels habitatges es tractaran in-situ i s'introduiran de nou en 
els cicles de materials i nutrients.  

Donada la crisi econòmica actual, la dificultat en la construcció i sobre tot  en la finançament i la 
precarietat d'algunes de les nostres economies, pensem també en altres opcions com són llogar un lloc 
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gran que sigui compartible de manera que respecti la privacitat o instal·lar-nos de lloguer o propietat en 
alguna població,  com a veïns, on podem viure i experimentar les característiques de co-habitatge i els 
nostres objectius.  

 
L’arquitectura com a eina per a facilitar el cohabitatge. 

    Crear espais de relació i trobada. 

    Crear espais per a l’autosuficiència. 

    L’arquitectura s’adapta a les diferents necessitats de les persones i famílies.  

 



NIUS text de la presentació  abr-2012 

  10/16 

1. ESPAIS PRIVATS   EXEMPLE SIMULACIÓ 

           HABITATGE PLURIFAMILIAR PER A 16 FAMÍLIES.  Pb + 2 

HABITATGES  DESCRIPCIÓ M2. 
construïts 

M2 
TOTALS 

1 i 2 Parella amb fills grans fora de casa  60 120 

3, 4 i 5  Parella jove sense fills/filles 70 210 

6, 7, 8, 9 i 10  Parella amb 1/2/3 fills/filles petits  80 240 

11 i 12 Monoparentals 1 fill/filla 60 120 

13 Parella amb 4 fills/filles 90 90 

14 Llar unipersonal  40 40 

16 Qualsevol altre possibilitat     

 
TOTAL M2 CONSTRUÏTS PRIVATS  1.130 m2  +  15%  270 m2 espais de circulació 
(vestíbuls,escala etc.). 
Aquesta  taula serveix a mode orientatiu per avançar amb el pressupost. 
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2. ESPAIS COMUNS  EXEMPLE DE SIMULACIÓ  (possibilitat d’autoconstrucció)      

ESPAIS COMUNS ( + ó - 30% de l'espai privat) TOTAL 370m2.  
• ESPAI POLIVALENT per a compartir amb l’entorn   200 m2 
• ESPAI PRIVAT PER A LA COMUNITAT (biblioteca, cuina, menjador, espais per a 

convidats, sala de projeccions, etc...) 110m2 
• ESPAI PRIVAT PER A LA COMUNITAT (taller, serveis, magatzem, ...)  60 m2 

 
Es pot plantejar construir amb sistemes  naturals de construcció com la palla, adob. 
(possibilitat d’autoconstrucció) 

 
ESPAIS SENSE CONSTRUCCIÓ 

• ESPAI VERD (Hort, jardí ...)   1000 m2 
• ESPAI LLIURE (Aparcament, bosc, circulació, per a possibles ampliacions,  etc.) 1000m2 

 
ESPAI TOTAL DESITJABLE MÍNIM   ½  HECTÀRIA (tant construït com no construït) 

L’hort o el jardí poden ser exemples d’espais “sense construcció” 
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5. Pressupost.   
 
EXEMPLE DE SIMULACIÓ 
Càlcul del preu m2 de construcció d’edifici plurifamiliar segons taules col·legi d’arquitectes (Setembre – 
2011): 
      850€/m2 l’edifici plurifamiliar  i 300€/m2 espai comú de les vivendes. 
      200€/m2 l’espai exterior.  300€/m2 edificis comunitaris. 
Per tant l’edificació costaria (1130x850)+(270x300) = 1.041.500€ 
Els edificis comunitaris                      370m2 x 300€ =    111.000€ 
L’espai exterior                                        1.000x200 =    200.000€ 
                                                                         Total = 1.352.500€   ( la construcció) 
Apart s’haurien d’afegir els costos següents: 
   Permisos de l’Ajuntament que poden ser del  3%. 
   Honoraris dels tècnics que poden ser del      10%. 
   Afegiríem un 10% d’imprevistos.                    10% 
   Evidentment el cost del solar. 
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6. Finançament.   

Partim de les següents premisses. 
Cost total de l’obra segons pressupost: 
1.352.500 € + 10%+3%+10% = 1.614.000€ 
Cost del terreny  ? 
Això és 1,6 milions  dividit entre 1.130 m2. és igual a 1.428€/m2, de repercussió per habitatge privat. 
Això vol dir què. sense el sòl, un habitatge de:  
                               100m2 costaria 142.800€          
                                 80m2 costaria 114.240€        
                                 60m2 costaria   85.680€   
                                 50m2 costaria   71.400€ 
 
Com es paga? 
Estudiem totes les opcions possibles 
 - Banca ètica.   (pendent de reunió) 
 - Coop. Sostre Cívic. (pendent de la seva proposta)  
 - Què proposa el finançament tradicional a 25/jul/2011: 
          25% del total com a entrada  
          75% de Finançament (Crèdit) 
 
Quadre indicatiu de quotes entre un màxim i un mínim  
segons la variació de la taxa d’interès. 
  Import   Anys  Interès    Quota mín.  Interès  Quota màx. 
   70.000    25    €u+0,5%      320€            6%        471€ 
   80.000    25    €u+0,5%      366€            6%        515€ 
 100.000    25    €u+0,5%      458€            6%        644€ 
Euribor =2,183 
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7. Dinàmica i Organització. 
 

• Presa de decisions,  consens, resolució de conflictes,  etc. 
• Com incorporar els nouvinguts al grup?.  En aquesta primera fase constituent es pot incorporar 

tothom que estigui interessat i comparteixi aquest dossier. 
• Cal homogeneïtzar aspectes entre el grup: aspectes econòmics, de col·lectivitat, d' implicació, 

de cooperació. 
• Què necessita el projecte de cadascun de nosaltres? Que n’espero del projecte Nius? 
• Dependrà del grup que s'hagi format, dels seus interessos i la seva disponibilitat. En cas que el 

grup sigui més gran es poden crear comissions organitzadores de treball de 4 o 5 persones 
que vagin avançant els temes. Les decisions finals o més importants es podran decidir a les 
assemblees generals.  

• Ens agradaria que les reunions i les assemblees fossin inclusives, participatives i resolutives.   
• Entenem el CONSENS com a un procés per a la presa de decisions que busca resoldre els 

conflictes de manera pacífica i desenvolupar de manera cooperativa decisions que totes les 
persones poden recolzar. La creença base és que cada persona té una part important de la 
veritat. Els valors, entre altres, són la participació, el respecte, la confiança, la no violència, la 
bona voluntat, la diversitat, la inclusió i la responsabilitat compartida.  
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8. Aspectes legals. 
    Les formes jurídiques d’organització poden ser diverses: 

- Comunitat de bens. 
- Cooperativa d’habitatges. 
- Cooperativa d’habitatges en cessió d’ús. 
- Societat privada. 
- I altres ... 

 
L'entitat “Sostre Cívic” www.sostrecivic.com proposa com a millor organització la “Cooperativa d’habitatges en 
cessió d’ús” (la resta de possibilitats estan pendents d’analitzar). La cooperativa Sostre Cívic que té com a objectiu 
la promoció i facilitació d’habitatges  sostenibles i no especulatius, ofereix un marc que podria ser un bon paraigües 
pel Projecte Nius. 

 

QUÈ ÉS “COOPERATIVA D’HABITATGES EN CESSIÓ D’ÚS” ? 

• Un sistema sense ànim de lucre (no especulatiu) on la propietat dels habitatges és sempre de la 
cooperativa i on els membres hi participen i gaudeixen del dret d’ús indefinit i traspassable (al 
descendents, hereus) de l’habitatge a través d’un dret d’ús assequible. 

• Model situat entre el lloguer convencional i la propietat. 

• El règim “cessió d’us” esta contemplat a l’actual llei de coop, a Espanya i Catalunya. 

• La propietat del sòl no és necessària per a desenvolupar el model (dret de superfície). 

• El dret d’ús s’adquireix amb una entrada inicial (retornable en cas de venda) i es manté amb un 
lloguer tou  

• mensual i amb tendència a la baixa.  

• Hi ha molts més punts,  però aquets són els mes importants. 
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9. Localització.  
 
 
 
10. Temporització. 

 1- Aquest esborrany/dossier acabat  30/10/2011. 

 2- Presentacions, modificacions fins al 30/01/2012. 

 3-  Definició de la localització  màxim 30/04/2012. 

 4- Constitució d’un mínim de 12  famílies amb aportació inicial (ex. 100€)  30/05/2012. 

 5- Cerca del terreny. 1 any. 30/04/2013. 

     Durant aquest any hi ha moltíssima feina: implicació de les administracions, ampliació del grup, 
estudis energètics, coneixement del grup, redacció  d’estatuts  i 100 etc……    

 6- Projecte i construcció. 

 
 
 
11. Bibliografia. 


