
Qui fa el 
cohabitatge 
a la ciutat?
El fan els veïns i veïnes associats en una 
cooperativa amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona. Les cooperatives 
poden desenvolupar el seu projecte en un solar 
propi o bé en algun dels solars municipals que 
el consistori cedeix per al desenvolupament de 
projectes de cohabitatge.

Com puc anar a viure   
a un cohabitatge?

Apunta’t a una cooperativa o impulsa-la! 
Consulta la llista de cooperatives actives a la 
ciutat o crea’n una de nova amb altres veïns i 
veïnes.

Redacteu un projecte
El projecte ha d’incloure aspectes 
arquitectònics, econòmics, comunitaris i 
mediambientals del futur immoble. A més, ha 
de preveure la creació d’espais comuns.

Informeu-vos dels solars públics 
disponibles 
L’assignació dels solars es fa mitjançant un 
conveni amb les entitats representatives del 
sector.

Construïu el vostre habitatge!
Un cop aconseguit el solar, la cooperativa pot 
començar a construir o rehabilitar l’edifici. Un cop 
acabat, els socis i sòcies ja poden gaudir de casa 
seva!

El 
cohabitatge,
un canvi

   de model

Més informació:
Xarxa d’O�cines de l’Habitatge de Barcelona, 
amb cita prèvia

www.habitatge.barcelona

Telèfon 010

Federació de Cooperatives d’Habitatge de 
Catalunya, a habicoop.cat

Sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 
de la XES, a xes.cat/comissions/habitatge
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Què és el cohabitatge?
El cohabitatge és una fórmula d’habitatge 
públic que permet a una comunitat de 
persones viure en un edi�ci sense ser-ne 
les persones propietàries o arrendadores, 
per un termini de temps d’entre 50 i 100 
anys i a un preu inferior al del mercat.

Plànol de les 
promocions de 
cohabitatge a 
Barcelona

Què aporta a la ciutat?
1. Garanteix l’accés a un habitatge digne  

i assequible als veïns i veïnes.
2. Manté la titularitat pública del sòl i 

n’evita la privatització.
3. Impedeix l’especulació amb l’habitatge.
4. Afavoreix l’estabilitat del veïnat a  

casa seva.
5. Fomenta la vida en comunitat.
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ESTAT DE LES PROMOCIONS: Reserva de sòl En projecte En construcció Finalitzat

Sants-
Montjuïc
1. La Domèstika
2. La Chalmeta
3. La Borda
4. Sotrac
5. Empriu
6. Gessamí, 11-13

Ciutat Vella
7. La Xarxaire
8. Princesa49

Nou Barris
9. Cirerers

Sarrià
10. Torrent Viu
11. Can 70
12. Vida Cooperativa

Sant Martí
13. La Balma
14. Abril Poblenou
 
Sant Andreu
15. Cohabitem 

Sant Andreu
16. La Regadora

Gràcia
17. Ruderal

Carmen, veïna de La Chalmeta:
“Conviure fa que, si tens 
qualsevol necessitat, 
comunitàriament 
ens podem ajudar 
a  resoldre-la. 
Mai et trobaràs sol.” 


