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Títol de la iniciativa :
IMPULS PER PROMOCIONAR ELS HABITATGES COL·LABORATIUS PER A LA PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE PERSONES MAJORS.
Contingut de la iniciativa :
A la darrera dècada ha sorgit el debat sobre els models d'habitatge actual. En bona part atès a la
manca d'habitatge assequible al nostre país, a conseqüència de les polítiques públiques i la
bombolla immobiliària. El debat està centrat especialment en l'accés a l'habitatge, especialment
per joves amb baix poder adquisitiu. Però en els darrers anys, i especialment arran de la
pandèmia causada per la Covid-19, també s'està posant en qüestió els actuals models
residencials per les persones majors, un dels col·lectius més agreujats per l'actual crisi.
Una de les alternatives de model que està agafant força, són les comunitats col·laboratives per
envellir amb amics, conegudes com a Habitatges col·laboratius per a la promoció de l’autonomia
personal i atenció a la dependència de persones majors (en endavant habitatges col·laboratius per
persones majors). Es presenta com un nou model per donar una resposta ajustada a les
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necessitats de les persones majors, i proposen viure de forma comunitària, però amb habitatges
independents, complementades per àrees comunes.
Un moviment que neix en els països nòrdics als anys vuitanta, i que actualment s'estén a la resta
de països d'Europa i dels Estats Units.
Una altra opció de vida, com a alternativa a les opcions tradicionals, i que està demostrat que són
molts els beneficis que comporta:

- Són molts els estudis que relacionen la soledat amb la mort prematura i amb problemes de salut
com pressió arterial alta i empitjorament del rendiment cognitiu, la pèrdua de memòria també.
- La soledat no desitjada és un mal habitual entre les persones majors que viuen soles.
- Un estudi realitzat a Finlàndia assegura que les persones majors que viuen soles tenen el doble
de possibilitats de desenvolupar demència. Segons, els investigadors, tenir una xarxa social activa
també es relaciona amb un menor risc de deteriorament cognitiu.
- L’habitatge col·laboratiu per persones majors per ajudar a desenvolupar relacions afectives,
especialment en casos de persones que no tenen família o parella. A més de ser més segur que
viure sol.
- Els veïnats sempre s'ajuden entre ells, i no s'han de preocupar per accidents domèstics i no
rebre ajuda.
No obstant aquestes comunitats tenen alguns inconvenients, atès a què aquestes no ofereixen el
mateix nivell de cures que una residència convencional. Si bé, l'aspecte comunitari significa que
els residents poden obtenir ajuda dels seus veïnats per necessitats petites, l'atenció no és la
mateixa que en un lloc especialitzat de cures, quan es produeixen complicacions agudes de la
salut o processos greus de dependència.
L’habitatge col·laboratiu per persones majors contempla habitatges privats, però amb una dotació
important de serveis comuns. Està planejada i gestionada pels seus residents, segons el model
que ells mateixos decideixen, cosa que permet definir el projecte segons les necessitats
específiques reals. Aquest model facilita la convivència i la cooperació entre els residents, així
com la centralització d'equipaments i serveis, el que acaba aportant beneficis socials, econòmics i
mediambientals.
Hi ha diferents formes de plantejar la propietat. La més comuna és la cooperativa amb cessió
d'ús, en la que la cooperativa és la propietària i les persones tenen dret d'ús indefinit. És un dret
que es pot transmetre per herència i es pot vendre a través de la cooperativa
El projecte es planteja com una comunitat veïnal que té a la seva disposició tota la infraestructura i
el personal que les necessitats i problemàtiques de l'edat pugui demanar, sense perdre la
independència, la intimitat i la llibertat.
A Espanya, aquesta modalitat està agafant força a comunitats autònomes com Catalunya,
Astúries, Cantàbria, Andalusia. A les Illes Balears, coneixem 4 “grups llavor”: dos a Mallorca, i dos
a Menorca, en un estat inicial del projecte.
Per altra banda, en el nostre ordenament jurídic, el Decret 83/2010, de 25 de juny, estableix els
principis generals del procediment pel reconeixement del dret a serveis i les prestacions del
Sistema per l'Autonomía i l'Atenció a la Dependència, la intensitat de protecció i el règim de
compatibilitats dels serveis i les prestacions, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la dependència
de les Illes Balears. Però, no contempla aquesta modalitat i per tant, necessita una revisió que
adeqüi aquesta nova realitat.
Per tot l'exposat els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent PROPOSICIÓ
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NO DE LLEI
1.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure
l’habitatge col·laboratiu per persones majors com una modalitat de convivència
alternativa i possible, de manera coordinada amb el conjunt de totes les Institucions
públiques i amb tots els agents implicats: consells insulars, ajuntaments, i entitats del
Tercer Sector Social.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar el
decret 83/2010 per incloure aquesta nova modalitat d'habitatge: habitatge col·laboratiu
per a la promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència de persones
majors per delimitar els diferents serveis i equipaments que s'han de preveure. Així
com, contemplar facilitats per aquelles entitats d'iniciativa privada, i sense d'ànim de
lucre que vulguin apostar per aquest tipus de vivenda col·laborativa.

Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
Assabentament grup,

Cristina MAYOR I ABAD
Assabentament grup,

Pilar COSTA I SERRA

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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