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2. PRODUCCIÓ: BIOCOOPERATIVA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

LLEIS DE LA BIOCOOPERATIVA ACTIVITAT PRINCIPAL DE LA BIOCOOPERATIVA: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA per S.A.T.E:

1. Adhesió voluntària i oberta: les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces d’utilitzar-ne els serveis i disposades a acceptar les
responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.
2. Gestió democràtica per part dels socis: les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que tenen igualtat de drets i deures (una persona, 
un vot) i participen activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions. Els homes i les dones escollits per representar i gestionar les cooperatives en són 
responsables davant els socis.
3. Participació econòmica dels socis: els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Per ser soci d’una cooperativa cal 
realitzar una aportació de capital aprovada pels mateixos socis.
4. Una part dels excedents obtinguts s’ha de destinar al desenvolupament de la mateixa cooperativa, per tal d’assegurar-ne la viabilitat a llarg termini. Una altra part s’ha 
de destinar a la formació dels membres de la cooperativa i al suport a altres cooperatives. Aquestes reserves són de propietat col·lectiva, és a dir, no distribuïbles entre els 
cooperativistes. Finalment, una part dels excedents obtinguts es pot destinar a compensar la participació de les persones sòcies en l’activitat cooperativa.
5. Autonomia i independència: les cooperatives són organitzacions autònomes d’autoajuda gestionades pels seus socis. Si firmen acords amb altres organitzacions, governs 
inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic per part dels seus socis i mantinguin l’autonomia cooperativa.
6. Educació, formació i informació: les cooperatives han de destinar una part dels seus excedents a la formació de les persones membres de la cooperativa, per tal d’assegurar 
que totes elles entenen bé la complexitat i riquesa de les cooperatives i tenen les habilitats necessàries per dur a terme les seves responsabilitats amb eficàcia.
Les cooperatives se senten responsables d’informar i divulgar el cooperativisme.
7. Cooperació entre cooperatives: les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial mitjançant la col·laboració pràctica de les unes amb les altres, tant en l’àmbit local 
com en l’àmbit internacional.
8. Interès per a la comunitat: les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats en els àmbits econòmic, social, cultural i 
ecològic, mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.

L’Ajuntament de Santa Coloma, com ja s’ha comentat en una làmina anterior, ja va tenir una iniciativa d’activar un procés de rehabilitació energètica de les façanes del carrer Pirineus, fent de gestors del projecte, de 
manera que els usuaris que havien de rehabilitar els seus habitatges, podien pagar l’inversió d’una manera més còmoda.

El que es vol activar amb aquest nou format de projecte de rehabilitació energètica a través d’una cooperativa és, que els treballadors que faran la rehabilitació energètica són els mateixos veïns de Santa Coloma, 
que se’ls formarà prèviament per a poder dur a terme la rehabilitació de manera professional. D’aquesta manera, l’Ajuntament no ha de contractar una empresa externa al projecte ni al objecte, sinó que els usuaris o 
futurs usuaris dels biohabitatges seran els que, gràcies a un aprenentatge i a una tasca remunerada, es dignificaran i dignificaran el seu habitatge al empoderar-se del projecte.

Els socis tant poden desenvolupar-se en la rehabilitació energètica com en altres feines relacionades amb la gestió de la biocooperativa. D’aquesta manera, qualsevol soci que vulgui apuntar-se
a formar part de la borsa de biohabitatge, podrà si és soci comú o soci treballador, perque voldrà dir que ja està implicat en el projecte social d’una manera intensiva i passa a tenir dret al bio-habitatge.

Per a poder rehabilitar energèticament una façana d’un habitatge, es necessita formació prèvia i coneixements de l’obra que es durà a terme. Per això, la biocooperativa activa un taller al pavelló formatiu que 
instrueix als socis ensenyant-los la tècnica per a desenvolupar aquesta part de l’ofici.

S’utilitzen els productes de la casa FASSA BORTOLO®, ja que com a empresa, té un servei de cursos de formació per a altres grups que necessitin aprendre la seva instal.lació.

El curs de formació es du a terme de manera setmanal, segons convingui segons els socis alumnes que hi ha, i té lloc a les aules i taller del pavelló formatiu. El desenvolupament pràctic es du a terme amb la 
instal·lació del sistema a la paret mitgera de l’edifici que colinda amb el pavelló formatiu, per això aquesta mitgera té la seva superfície coberta amb una estructura de bastida que permet la instal·lació, on aquesta 
és la mitgera pilot del projecte. La pràctica setmanal, un cop la mitgera ja estigui rehabilitada, es fa a la planta baixa d’aquesta, on se situa el pati de ventilacions de l’edifici.

ORGANIGRAMA de la BIOCOOPERATIVA

Els estatus socials de la biocooperativa estableix diferents tipus de soci:
- Soci comú: Són els vinculats a una cooperativa mitjançant un vincle social de durada
indeterminada i que duen a terme l’activitat cooperativitzada.

- Soci treballador: En qualsevol cooperativa que no sigui de treball associat, és el soci 
que participa de la gestió i govern de la cooperativa i que aporta el seu treball a la 
cooperativa. S’assimila al soci treballador (soci comú de les cooperatives de treball as-
sociat) i ha de ser una persona física. 

- Soci col·laborador: Persona física o jurídica, pública o privada, que sense dur a terme 
l’activitat cooperativitzada principal, col·labora en la consecució de l’objecte social de 
la cooperativa. La col·laboració pot consistir en la participació en activitats de caràcter 
auxiliar, secundari, accessori o complementari a l’activitat principal o només a l’apor-
tació de capital. 

Soci que té com a objectiu principal entrar a la borsa de biohabitatge a 
canvi del seu temps invertit en formació i treball de rehabilitació energètica 
per la biocooperativa.
Soci que té com a objectiu principal entrar a la borsa de biohabitatge a 
canvi del seu temps invertit en altres tasques de treball per la biocoopera-
tiva, principalment vinculades a cuidar el cultiu dels horts i/o a gestionar la 
bogaderia i els pavellons.

Soci que té com a objectiu principal participar de la borsa de biohabitatge 
a canvi del seu temps invertit en altres tasques de treball per la biocoope-
rativa, principalment vinculades als tallers que es poden celebrar al pavelló 
formatiu, al pavelló alimentari o al pavelló domèstic.

COST INVERSIÓ EN REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

ASSEMBLEA GENERAL
SOCIS

Defineixen ESTATUTS
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Aprova plans i pressupostos i
fa d’òrgan comunicatiu amb

l’Ajuntament

CONSELL DE VIGILÀNCIA
Òrgan de control intern

COMITÈ DE FORMACIÓ
Òrgan encarregat d’organitzar, 
dinamitzar i compatibilitzar els 

tallers de
rehabilitació energètica amb

els externs

COMITÈ DE JARDINS
Òrgan encarregat de la gestió de 
la vegetació i neteja de l’entorn 

de la cooperativa

COMITÈ DE CULTIU
Òrgan encarregat de controlar, 
planificar i cuidar els horts així 
com l’espai de dins del pavelló 
destinat a aquestes funcions

COMITÈ DE CUINA
Òrgan encarregat de gestionar 

la cuina i menjador, així com els 
ingredients i aliments previs-
tos necessaris a tenir segons 

convingui

COMITÈ DE DOMÈSTICA
Òrgan encarregat de gestionar 
la zona de bogaderia, estesa de 

roba, vestuaris i sala neutra

COMITÈ
GESTIÓ BIOHABITATGE

Encarregat de gestionar la borsa 
dels biohabitatges, coneixedor 
del seu estat i dels seus usuaris/

propietaris

OBJECTIUS
ESTRATÈGIES
POLÍTIQUES

Código Unidad Importe

1
m 1,11

kg 6,70

m² 11,03

Ud 1,92

m² 1,58

m 2,14

m 1,47

LT 2,29

kg 5,54

33,78
2

h 1,84
h 1,67
h 11,03
h 10,02

24,56
3

% 1,17
59,51

m2 Sistema ETICS  FASSATHERM  de FASSA BORTOLO" de aislamiento térmico por el exterior de 
fachadas.

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas con el sistema FASSATHERM EPS "FASSA BORTOLO, con DITE 
07/0280, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido EPS100 DE FASSA BORTOLO, según UNE-EN 
13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte 
mediante mortero A50 o A96 de FASSA BORTOLO, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de 
expansión de polipropileno H3 DE FASSA BORTOLO; capa de regularización de mortero A50 o A96 de FASSA 
BORTOLO, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis FASSANET de 
FASSA BORTOLO , de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa 
superficial;revestimiento formado por  imprimación puente de union  FX526 de FASSA BORTOLO y mortero acrílico 
RTA 549 de FASSA BORTOLO.

Descripción Rendimiento
Precio

unitario
Materiales
Perfil de arranque FASSA BORTOLO de aluminio, de 60 mm 
de anchura, con goterón, para nivelación y soporte de los 
paneles aislantes de los sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior sobre la línea de zócalo; incluso p/p de kit de fijación 

0,170 6,50

Mortero A96 FASSA BORTOLO, aplicado manualmente, 
impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y 
no propagador de la llama, para adherir los paneles aislantes y 
como capa base para embutir malla de refuerzo.

10,000 0,67

Panel rígido de poliestireno expandido, EPS 100 de FASSA 
BORTOLO, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de 
espesor, permeable al vapor de agua y resistente al 
envejecimiento, resistencia térmica 1,70 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego.

1,050 10,50

Taco de expansión de polipropileno H3 de FASSA BORTOLO, 
de 115 mm de longitud, para fijación de placas aislantes.

6,000 0,32

Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, FASSANET de FASSA 
BORTOLO, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de 
espesor, de 160 g/m² de masa superficial y de 1x50 m.

1,100 1,44

Perfil  goterón de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis 
de FASSA BORTOLO

0,170 12,60

Perfil de esquina de PVC con malla de FASSA BORTOLO, 
para refuerzo de cantos.

0,350 4,20

Fondeo puente de unión acril-siloxanico FX526 de FASSA 
BORTOLO", compuesto por polimeros especilaes en 
dispersión, dioxido de titanio, y pigmentos y aditivos 
especiales para mejorar la adhesión y la aplicabilidad, 
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 
aplicable con brocha, rodillo o pistola, para incrementar la 
adherencia de morteros acrílicos.

0,500 4,58

Mortero acrílico RTA 549 de FASSA BORTOLO,  
revesitimento de acabado en pasta compuesto de particulares 
ligantes acrilicos inertes cálcareos y siliceos seleccionados , 
antimoho y antiverdín, permeable al vapor de agua y resistente 
al envejecimiento, a la contaminación urbana y a los rayos UV, 

2,200 2,52

Subtotal materiales:
Mano de obra
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,101 18,20
Ayudante montador de aislamientos. 0,101 16,53
Oficial 1ª revocador. 0,606 18,20
Ayudante revocador. 0,606 16,53

Subtotal mano de obra:

Costes directos (1+2+3):

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2,000 58,34

DETALL CONSTRUCTIU DE FAÇANA REHABILITADA AMB S.A.T.E (E 1/5)

MUR DE SOPORT 

MORTER ADHESIU

PANELL AILLANT TÈRMIC

ESPIGA DE FIXACIÓ MECÀNICA

MORTER DE REGULARITZACIÓ

SÒCOL

PENDENTS

FORJAT

MITGERA PILOT ON S’ACTIVARÀ EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENREGÈTICA

PLACA PER SÒCOL BASETHERM

PROYECTO

SISTEMA S.A.T.E. - FASSATHERM

DESCRIPCIÓN

FECHA

ESCALA

ARRANQUE A NIVEL DEL SUELO
HOJA

A 4 -

MAR - 2016

1 - Muro de soporte

2 - Mortero adhesivo

3 - Panel aislante térmico

4 - Espiga de fijación mecánica

5 - Placa para zócalo BASETHERM

6 - Mortero de regularización

7 - Rodapié

8 - Pavimento (i ≥ 1%)

9 - Elemento de hormigón

1. POLÍTIQUES DE
NO ESPECULACIÓ

2. PRODUCCIÓ
(COOPERATIVA)

4. ATRACCIÓ
(ESPAI LLIURE NATURAL)

3.REPRODUCCIÓ
(EDIFICI COL·LECTIU)

Evitar la gentrificació i l’especulació 
del parc d’habitatges per part dels 

grans tenidors i bancs a partir 
d’unes polítiques d’habitatge

Rehabilitació energètica del
parc habitatges existent com a 
activitat productiva principal de 
la bio-cooperativa a través de la 
formació dels propis socis veïns.

Espai lliure natural i col·lectiu 
que millora la qualitat del barri 
amb programa especialment 

pensat per aconseguir una millor 
relació entre els seus ciutadans.

Dignificació de la vida social en 
col·lectiu, fent a tots els socis totals 
partíceps de les tasques i gestió de 
la bio-cooperativa pels seus drets i 

deures.
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