LLACUNA 39

Versió actualitzada a la 2a emissió de títols participatius

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE
Llacuna 39 és un projecte de cohabitatge que vol ajudar a omplir de veïns i veïnes el Poblenou.
Promou habitatge assequible i a preu de cost en règim de protecció oficial, format per 27 unitats de
convivència que impulsen aquest projecte on la gestió és col·lectiva, totes les persones residents en
són sòcies i, per tant, formen part d’una organització democràtica i participativa en un procés en què
participen totes les persones sòcies que viuran al projecte d’habitatge cooperatiu.
La implicació en el procés de creació del projecte d’habitatge cooperatiu fomenta la coresponsabilitat
entre totes les persones sòcies. A més, el proveir-se col·lectivament d’habitatge implica un procés
d’empoderament, ja que, en lloc de satisfer la necessitat d’habitatge individualment a través d’un
intercanvi econòmic, la cooperativa permet accedir a un habitatge de forma col·lectiva i en millors
condicions.
Fomentem l’arrelament de les persones i el projecte al barri. D’una banda, l’estabilitat de l’habitatge
permet que les persones residents del projecte d’habitatge cooperatiu s’impliquin i es relacionin en projectes i espais del barri. D’altra banda, els espais comunitaris els obrim al barri i poden afavorir les
relacions entre el veïnat i l’enfortiment de la xarxa comunitària
El projecte contempla la construcció d'un edifici de 27 habitatges, amb local comunitari i diverses zones
comunitàries dissenyades per les mateixes persones que viuran en elles on s’implementaran sistemes de
sostenibilitat i alta eficiència energètica.
El disseny arquitectònic es basa en criteris d’estalvi energètic i té cura de la salut interior dels habitatges
i de l’arquitectura sana
La promoció dels habitatges i local col·laboratiu tenen un cost de mes de cinc milions d'euros.

-

Antecedents
Una vegada constituïda formalment la cooperativa Cohousing Barcelona SCCL el mes de setembre
de 2016 i amb la entrada de noves persones sòcies, el mes de gener de 2017 es va decidir a quins
territoris es volia anar a viure, així doncs tot seguit ens vam posar en funcionament.
El mes de maig de 2017 vam localitzar un possible solar al carrer Llacuna 39 de Barcelona. Desprès
d’analitzar-lo en funció de les dades que coneixíem vam constatar que complia amb molts dels
requisits proposats i vam començar a parlar-ne amb la propietat, a la vegada que constituíem el
grup llavor per emprendre el projecte amb 25 persones sòcies que constituïen les 25 Unitats
econòmiques de Convivència.
Finalment al final del mes de novembre de 2017 vam arribar a concretar amb la propietat els termes
de la possible compra del solar. Acte seguit es va celebrar una assemblea a la cooperativa per
analitzar la proposta de viabilitat del projecte. Es va acordar signar la proposta d’acords on finalment
van ser 15 persones sòcies (UEC) qui van posar els primers diners i així poder iniciar el projecte.
Posteriorment el mes de gener de 2018 es va informar a les persones adscrites on es va omplir totes
les vacants produint-se a més a més una llista d’espera amb persones sòcies expectants.
L’acord amb la propietat va ser pagar 200.000.- € en forma d’arres i la resta del preu als 3 mesos de
l’aprovació de la modificació del PMU.
Mentrestant es va consolidar el grup i es van començar a prendre les decisions adients procurant
ajustar al màxim possible les necessitats de cada Unitat de Convivència amb la realitat del projecte.
Com a principals expectatives, vam acordar que seria un projecte a ser possible en Cessió d’ús, on
es compartissin tots els valors del cohabitatge i especialment que arquitectònicament es respectés
aquests valors i preveure espais col·laboratius per tal de fer possible la participació de les Unitats de
Convivència. És van crear 5 comissions de seguiment (Tècnica, Jurídica, Formació, Econòmica i Vida
en comú).
Tenim definides les bases del projectes en tots els seus aspectes, i confeccionat el projecte bàsic
que ens ajudaran a fonamentar i construir aquest nou model de convivència.
El projecte contempla la construcció d'un edifici de 27 habitatges, amb local comunitari i diverses
zones comunitàries dissenyades per les mateixes persones que viuran en elles on s’implementaran
sistemes de sostenibilitat i alta eficiència energètica.
El disseny arquitectònic es basa en criteris d’estalvi energètic i té cura de la salut interior dels
habitatges i de l’arquitectura sana.
Per finançar el projecte es va decidir fer-ho amb aportacions pròpies, amb finançament bancari i
amb l’emissió de Títols participatius.

VIDA COL·LABORATIVA
Des de Cohousing Barcelona apostem per un nou model d’habitatge potenciant la convivència entre
veïns i veïnes. Per això hem dissenyat un edifici que té en compte el sentit col·lectiu de l’habitatge
sense renunciar a disposar d’espais d’intimitat.
Seguint el model ANDEL en què ens hem inspirat i després de les diverses dinàmiques participatives
entre tots els membres de la cooperativa, reflexionarem sobre allò que veiem necessari en el nostre
edifici, el que és imprescindible i el que ens agradaria.
Amb aquest procés prioritzarem els usos dels espais
comuns adaptant-los amb la realitat normativa de
l’edifici, amb la realitat econòmica i amb la realitat de
les possibilitats i disponibilitats de totes les persones
sòcies.

S’han creat les següents comissions
 Comissió tècnica
• Objectiu
o Definició del projecte d’edificació
o Seguiment del projecte d’edificació i la seva execució
o Anàlisi i avaluació de la contractació de tècnics
o Seguiment dels treballs realitzats per tercers
o Anàlisi i avaluació de la empresa constructora
o Seguiment i control de l’execució de les obres
o Seguiment de la posada en funcionament de l’edifici.


Comissió Jurídica:
• Objectiu
o Definició del reglament i normes de la promoció



Comissió de formació:
• Objectiu
o Formació i tallers en matèria de
 Cooperativisme
 Manteniment de l’edifici
 Manteniment de la llar
 Estalvi energètic



Comissió vida en comú:
• Objectius
o Elaborar propostes de participació col·lectiva
o Elaborar propostes d’utilització dels espais col·lectius
o Resolució e conflictes.



Comissió econòmica
• Objectius
o Seguiment i control de l’execució del pressupost
o Control dels comptes bancaris. En aquest cas la signatura
dels comptes estarà conformada per un dels tres membres
escollits per les persones sòcies de cada fase amb un dels
dos membres representants del Consell Rector

SITUACIÓ GENERAL I CALENDARI

Desprès de mesos de negociació amb la propietat del solar el 19 de desembre de 2017 es van signar les
arres del solar amb les aportacions del grup promotor. En aquest moment la principal prioritat és fer
efectiva la compra del solar. El pagament de la resta estava condicional a la aprovació definitiva del PMU
que s’aprovat definitivament per l’Ajuntament de Barcelona el 23 de novembre de 2018 i s’ha publicat
al BOPB el 27 de desembre de 2018. A partir d’questa data tenim 3 mesos per fer front als compromisos
econòmics.
Calendari previst:
•

Octubre 2018
o Inici de redacció del reglament intern i altres acords vinculats amb la convivència

•

Novembre 2018
o Concreció inicial dels espais col·laboratius

•

Desembre 2018 –
o Pagament del solar a la propietat actual
o Elaboració projecte bàsic (Estem en fase d’avantprojecte)

•

Gener 2019 –
o Sol·licitud de qualificació provisional d’HPO
o Cerca de finançament per la construcció de l’edifici

•

Març 2019
o Pagament solar a la propietat
o Sol·licitud de llicència d’obres a l’Ajuntament

•

Juliol- Agost 2019
o Concessió llicència d’obres
o Concreció d’empresa constructora

•

Setembre 2019
o Inici obres

•

Abril-maig 2021
o Acabament de les obres de construcció

•

Juliol-agost 2021
o Les persones sòcies entren a viure

RESUM EXECUTIU PLA ECONÒMIC I FINANCER
El Pla de Finançament preparat pels assessors de Cohousing Barcelona SCCL conjuntament amb la
Comissió econòmica de la cooperativa i validat pel Consell Rector i posteriorment per les persones sòcies
de la fase Llacuna 39.
•

S’ha posat especial èmfasi en els següents aspectes:
o
o
o
o

Treballar amb una suma d’escenaris conservadors.
Buscar un finançament equilibrat i assumible entres recursos propis (aportacions de
capital) i recursos aliens (intermediaris financers i entorn de la cooperativa).
Buscar un nivell d’implicació financera dels socis que s’adapti, per una part, a les
necessitats de la cooperativa en funció de les diverses fases del projecte d’habitatge i,
de l’altra, a la capacitat individual dels socis a assumir els pagaments necessaris.
Assegurar la viabilitat econòmica i financera de la fase que permeti fer front a totes les
obligacions (econòmiques, financeres, comptables, legals i fiscals) derivades de la
promoció i construcció dels habitatges.

PRINCIPALS PARÀMETRES DEL CÀLCUL DEL PLA D’INVERSIONS
DADES I NECESSITATS ECONOMIQUES
El principal element que fa viable aquest projecte sobre sòl privat és el cost d’adquisició, de 1.300.000 €,
que afegit al cost de cessió del 10% d’aprofitament mig a l’Ajuntament i les despeses d’infraestructures
i gestió i intermediació ens posen en un cost de 2.020.936,86.- € més el 21% d’IVA corresponent, el que
ens permet poder construir en règim de HPO - concertat. Aquest factor fa que considerem el projecte
molt competitiu doncs el cost final de l’habitatge està a la meitat del preu de mercat a la mateixa zona.
Les 27 unitats de convivència (27 UEC) aportaran en 3 fases 1.331.192,00
Plantegem assumir la compra del solar amb les aportacions de les Unitats de Convivència i amb la
col·laboració de la ciutadania, en forma d’adquisició de títols participatius. Aquesta emissió de títols té
un doble objectiu: d’una banda, reduir l’aportació de les persones usuàries i, de l’altra, visualitzar el
projecte i potenciar la seva dimensió transformadora.
El projecte compta amb un Pla Econòmic i Financer que confirma la viabilitat econòmica del projecte i
en el qual se sustenta aquesta emissió de títols (vegeu el resum executiu d’aquest pla mes endavant en
aquest document).
Un cop comprat el solar, el projecte es finançarà a través d’entitats financeres
•

Fase 1.- Adquisició del terreny – Total inversió 1.750.111,50 €
o Aquesta partida la composa el cost propi del solar, els agents intervinents en la
intermediació, i tots els impostos i despeses notarials.

•

Fase 2.- Obtenció llicència i pagament quotes urbanístiques a l’Ajuntament
o Pagament Ajuntament per cessió i infraestructures 572.082,72€

•

Fase 3: construcció dels habitatges
o Utilització préstec hipotecari a la construcció 4.326.168,00€

Pla de tresoreria resumit

CARACTERÌSTIQUES DE LA SEGONA EMISSIÓ DE TÍTOLS PARTICIPATIUS
A TRES ANYS DE LA FASE LLACUNA 39 DE COHOUSING BARCELONA SCCL
Període d’emissió: del 1 de gener de 2019 al 28 de febrer de 2019, amb possibilitat d’ampliació.
Valor nominal de cada títol: 100 €. En una sèrie de 200.000 € (2.000 títols).
Els títols participatius tenen caràcter nominatiu, estan destinats a persones físiques i jurídiques
i són de circulació restringida.
Remuneració:

5% anual, emissió a 3 anys amb liquidació d’interessos semestrals al número de compte
indicat.
Venciment. Els títols vencen als 3 anys.
Drets: Les persones que adquireixin els títols participatius tenen dret d’informació de la
cooperativa i de la seva situació financera, així com dret de participació en les assemblees del
projecte d’habitatge cooperatiu, amb veu però sense vot.
La subscripció de títols es realitzarà per ordre de sol·licitud i ingrés efectiu al compte fins a
completar l’emissió.

Devolució anticipada: En podrà demanar l’amortització anticipada dels títols en qualsevol
moment. Això comportarà la pèrdua de la remuneració durant el periode en curs.
Garantia:
Edifici a enderrocar que s’ubica al carrer de la Llacuna número 39 de la ciutat Barcelona corresponent

a la referència cadastral 3236109DF3833E0001FT. I taxat per la “Col·lectius d’Arquitectes Taxadors SA”
CATSA, per un valor de 1.847.073,60 €.

NATURALESA DELS TÍTOLS
1- Es tracta de títols participatius de caràcter nominatiu, destinats a persones físiques i jurídiques, que
tenen una circulació restringida, ja que per ser transmesos, necessiten la concurrència del cedent, del
cessionari i el vist i plau de l’obligat en el títol.
2- La transmissió dels títols es podrà produir per “mortis causa” i per “actes inter-vivos”. En aquest últim
cas, en qualsevol moment de la vigència del títol, la persona titular podrà transmetre el(s) seu(s) títol(s)
a un tercer adquirent, sempre que comuniqui la seva intenció al Consell Rector de la Cooperativa
emissora del títol, amb trenta dies hàbils d’antelació a la data en que hagi de ser efectiva, indicant la
identitat de la persona adquirent, i les condicions de la transmissió, que necessàriament s’haurà
d’efectuar pel mateix import, que els havia adquirit el cedent.
Un cop la cooperativa hagi donat conformitat a l’operació, i aquesta s’hagi fet efectiva d’acord amb les
formalitats corresponents, la cooperativa inclourà al nou adquirent en el Quadre de Registre de Titulars
dels títols, de la present emissió.
3- Els títols han estat configurats per part del projecte d’habitatge cooperatiu que els emet, com un
passiu de caràcter subordinat, és a dir, que en la prelació de crèdits determinada en situacions de
desequilibri patrimonial greu, aquests se situen després dels creditors comuns del projecte i abans dels
socis assignats al projecte. Tota responsabilitat en relació a aquesta emissió de títols participatius
quedarà únicament i exclusivament exhaurida amb els recursos i patrimoni del projecte d’habitatge
cooperatiu i d’acord amb l’article 126 de la Llei 12/2015 de Cooperatives que estableix l’existència de
fases, amb autonomia de gestió i patrimonis separats.

OBJECTIU DEL FINANÇAMENT
L’emissió dels títols es justifica per complementar les necessitats de finançament del “Projecte
d’habitatge cooperatiu (fase) de Cohousing Barcelona SCCL que s’ubica al carrer de la Llacuna número
39 de la ciutat Barcelona corresponent a la referència cadastral 3236109DF3833E0001FT.

EL VENCIMENT
El termini de venciment dels títols es fixa tres (3) anys a comptar des de la seva adquisició.

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA
Es podrà demanar l’amortització anticipada dels títols en qualsevol moment, tenint en
compte que la suma dels títols a amortitzar del total de les subscripcions no podrà superar del 20% del
saldo de títols d’aquell any. Això comportarà la pèrdua de la remuneració durant l’any en curs.
Això sens perjudici de l’opció de recuperar l’import del títol, a través de transmissió d’aquest a un 3er tal
com preveu els termes del present acord.

DRET D’INFORMACIÓ
Les persones posseïdores dels títols participatius durant la vida útil d’aquests, disposaran del dret
d’informació de l’activitat de la cooperativa i la seva situació financera. També tindran dret d’assistència
i de veu però no de vot a les assemblees ordinàries i extraordinàries del projecte d’habitatge cooperatiu
(fase). Així mateix, també podran ser convidades a assistir a altres assemblees i espais informatius en els
quals es tractin punts vinculats a l’evolució de la cooperativa i el projecte d’habitatge cooperatiu en
qüestió, d’interès per a les persones posseïdores de títols participatius.

RESUM DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC

Contacte:

info@llacuna39.cat
info@cohousingbcn.cat
https://cohousingbarcelona.cat/llacuna39/
https://llacuna39.cat/com-pots-participar/

