AVALUACIÓ DE L’HABITATGE COOPERATIU
EN CESSIÓ D’ÚS A CATALUNYA

1 Tipus d’intervenció

Política pública

2 Descripció de la intervenció

L’habitatge en cessió d’ús és un model alternatiu d’accés i tinença
d’habitatge que es basa en la propietat col·lectiva d’un immoble per part
de la cooperativa i el pagament del dret d’ús per part de les usuàries
(socis i sòcies de la cooperativa). El model implica la participació activa de
les persones usuàries durant totes les fases per les quals passa el
projecte. L’avaluació ha estudiat cooperatives de tot l’àmbit català

3 Principals determinants
de la salut implicats

- Context físic: entorn construït – habitatge
- Context socioeconòmic: xarxes socials, participació comunitària
- Context socioeconòmic: entorn domèstic i familiar (treball no remunerat
i de cures)

4 Principals eixos de

Gènere, edat, país de naixement

desigualtat implicats
5 Tipus d’avaluació

Avaluació de resultats

6 Disseny d’avaluació

Estudi quasi-experimental pre-post amb grup de comparació
Estudi qualitatiu amb entrevistes en profunditat
Monitorització de la qualitat ambiental i el consum energètic

7 Resultats (outcomes)

Benestar, satisfacció i felicitat, salut mental, salut física, suport social,
confort tèrmic i consums energètics

8 Metodologia quantitativa,
qualitativa o mixta utilitzada

Metodologia quantitativa: qüestionari, monitorització de dades
ambientals a l'interior de l'habitatge i del seu consum energètic
Metodologia qualitativa: entrevistes en profunditat

9 Fase de l’avaluació
10 Principals resultats
de l’avaluació

En procés
Els resultats dels estudis finalitzats suggereixen que el model d’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús pot millorar la salut i la qualitat de vida de les
persones, principalment per la seguretat residencial vinculada a aquest
model d’habitatge i pels beneficis de la vida en comunitat, que redueix
l'aïllament i incrementa el suport social i la seguretat física, emocional i
econòmica. També pot reduir la demanda tèrmica de l'habitatge, tot
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reduint el consum energètic però mantenint uns bons nivells de confort
tèrmic
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12 Organismes implicats

Agència de Salut Pública de Barcelona, Fundació LaDinamo, Sostre Cívic,
Institut de Recerca d’Energia de Catalunya

