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1. HABITATGE DE LLOGUER                                                         
 
EL LLOGUER DE L'HABITATGE 

 
En el moment de llogar un habitatge hem de tenir en compte la normativa de referència i 
els drets i deures dels propietaris i llogaters. La llei de referència pel que fa al lloguer 
d'habitatges és la Llei d'arrendaments urbans (LAU, Llei 29/1994, de 24 de novembre), 
modificada per la Llei 4/2013 de 4 de juny, així com el Capítol 4 del Decret 13/2010 de 
dos de febrer del Pla per al dret de l’habitatge.  
 

Consideracions prèvies 
 

En primer lloc cal valorar les possibilitats econòmiques que es disposen. És 
recomanable que la renda mensual no superi una tercera part dels ingressos, incloent-hi 
les despeses que es generen. En segon lloc, cal considerar la seriositat i credibilitat del 
propietari o empresa intermediària i sempre s’han de llegir bé les condicions del 
contracte. En tercer lloc, es pot consultar la cèdula d'habitabilitat que és un document 
que certifica que l'habitatge té les condicions mínimes per a viure-hi. 
 

La renda o lloguer  
 

Consisteix en l’import mensual que el llogater ha de pagar a l'arrendador i que ha de ser 
pactada per totes dues parts. Després dels tres primers anys de contracte, l'actualització 
es regirà pel que s'acordi entre el llogater i el propietari. 
 
Durada del contracte 

 
 

El contracte d'arrendament es realitza entre el propietari i el llogater. La duració del 
contracte pot ser de 3 o de 5 anys. En cas de durades pactades inferiors es prorrogaran, 
per terminis anuals fins a arribar als 3 anys, llevat que alguna de les dues parts notifiqui 
a l’altre amb un mes d’antelació la voluntat de no renovar-lo. En tots els casos, un cop 
arribada la data de venciment, si cap de les dues parts no notifica la voluntat de rescindir 
el contracte, se seguiran fent pròrrogues anuals. Es pot finalitzar de manera anticipada 
el contracte per les dues parts quan es produeixin situacions que no facin possible l'ús 
de l'habitatge o quan es demostri un impagament del lloguer.  
 
Serveis de llum, aigua, gas i telèfon  
 
En relació als diferents servies de l’habitatge, s’acorda amb el propietari qui es farà 
càrrec de les despeses del canvi de domiciliació dels diferents rebuts. O bé qui pagarà 
l’alta dels serveis en cas que estiguin donats de baixa en el moment d’entrar-hi a viure.  

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555965&action=fitxa
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cedula-dhabitabilitat-de-segona-ocupacio-00002


Fiança 

 
La fiança consisteix en l'import d'una o dues mensualitats que s'ha d'entregar al 
propietari en el moment de formalitzar el contracte i que aquest ha d'ingressar a 
l'INCASOL abans de dos mesos de la formalització d'aquest.  
 

Es poden donar diverses situacions, per exemple, que l’habitatge no tingui mobles, en 
aquest cas se sol demanar una mensualitat. Per altra banda, si l’habitatge disposa de 
mobles, el propietari pot demanar dues mensualitats. Aquest import es retorna en el 
moment de finalitzar el contracte si les condicions de l'habitatge són les correctes i no es 
deixa a deure cap renda de lloguer ni subministres. En cas d’utilitzar una empresa 
intermediària com un administrador de finques, cal tenir en compte que els seus 
honoraris solen ser equivalents a un mes de renda, la qual no serà retornada.  
 
Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) 
 
El lloguer d’un habitatge està subjecte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses. És un impost 
modificat amb la reforma de la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. 
 
Aquest impost l’ha de pagar el llogater o la persona beneficiària de l’habitatge. El termini 
per pagar i presentar l’autoliquidació és d’un mes a comptar des de la data de signatura 
del contracte. La quantitat a pagar és el resultat d’aplicar el 0,5% sobre la base 
imposable de la renda de lloguer. Per pagar i presentar l’impost cal utilitzar el model 600 
d’autoliquidació (i seleccionar el codi de tarifa AUR), que es pot pagar i presentar 
presencialment i per via telemàtica.  
 
Trobareu més informació sobre l’impost aquí.  
 
Assegurança de l’immoble 
 
En casos de lloguer, la llei no obliga a assegurar l’habitatge a cap de les dues parts. Tot i 
així, és aconsellable, ja que el cost és relativament baix i aporta seguretat i estalvi de 
diners en reparacions o accidents. En cas de contractes signats a través de les Borses 
Joves d’Habitatge, l’assegurança és gratuïta durant el primer any.  
 
La recomanable és l’assegurança multirisc, que protegeixi de possibles sinistres a 
l’habitatge, als béns que hi hagi dins i alguns danys que poguessin causar als veïns. Per 
exemple, pot cobrir incendis, actes vandàlics, tempestes, escapaments d’aigües, danys 
elèctrics, entre altres. 
 

PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 

 
Es tracta d'un programa de la Generalitat de Catalunya que promou el lloguer 
d'habitatges amb un preu per sota del mercat. De cara als propietaris, el programa 
proporciona diverses assegurances (multirisc i per impagaments) i assessorament 
jurídic. Aquest programa es duu a terme a través de les Borses de Mediació de 
Catalunya a les quals pertany la Borsa Comarcal d'Habitatge del Baix Penedès. 
 
Per fer ús de la borsa cal demanar cita prèvia al telèfon 977663289 o per correu 
electrònic al borsahabitatge@baixpenedes.cat 

http://www20.gencat.cat/portal/site/incasol/menuitem.413925b911d9792f58783210b0c0e1a0/?vgnextoid=2649d652c1fbd110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2649d652c1fbd110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=653535&language=ca_ES&textWords=Llei%25202%2F2014%2520de%2520mesures%2520fiscals%2C%2520administratives%2C%2520financeres%2520i%2520del%2520sector%2520p%25C3%25BAblic.&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=653535&language=ca_ES&textWords=Llei%25202%2F2014%2520de%2520mesures%2520fiscals%2C%2520administratives%2C%2520financeres%2520i%2520del%2520sector%2520p%25C3%25BAblic.&mode=single
http://etributs.gencat.cat/ca/programes_d_ajuda_models_i_formularis/models/impost_sobre_transmissions_patrimonials_i_actes_juridics_documentats/
http://etributs.gencat.cat/ca/programes_d_ajuda_models_i_formularis/models/impost_sobre_transmissions_patrimonials_i_actes_juridics_documentats/
http://etributs.gencat.cat/ca/guies/lloguer/
http://www.elvendrell.net/ajuntament/perfil-del-contractant/158-sp-344/infancia-i-joventut/1327-la-borsa-jove-dhabitatge-del-baix-penedes
http://www.elvendrell.net/ajuntament/perfil-del-contractant/158-sp-344/infancia-i-joventut/1327-la-borsa-jove-dhabitatge-del-baix-penedes
mailto:borsahabitatge@baixpenedes.cat


 
LLOGUER HPO 

 
Una opció a tenir en compte a l'hora de buscar pis de lloguer és l'habitatge amb 
qualificació de Protecció Oficial. Per cercar quins immobles tenen aquesta qualificació es 
pot consultar el Cercador d'habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que 
permet fer cerques per situació, preu o règim en què es troba l'habitatge (lloguer, lloguer 
amb dret a compra o compra). 
 
SUBVENCIONS EN RELACIÓ AL LLOGUER D'UN HABITATGE 

 
Existeixen tres tipus d'ajuts per a lloguer d'un habitatge: 
 

 Prestacions per al pagament del lloguer d'un habitatge 

Es tracta d'un ajut a fons perdut de la Generalitat de Catalunya per fer front al 
pagament de lloguer en unitats de convivència amb ingressos baixos. Les 
prestacions rebudes poden variar depenent dels ingressos i la situació de risc 
d'exclusió social dels beneficiaris. 
 
Actualment no es pot sol·licitar, ja que no hi ha cap convocatòria oberta, però sí 
que ho poden renovar de manera anual els usuaris que ja en són beneficiaris. 
L’última convocatòria va ser del 15 d’abril fins al 15 de juny de 2016. També es pot 
sol·licitar per a les prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius 
específics, en règim de concurrència competitiva, amb certes condicions. 
 
En trobareu més informació aquí 

 

 Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge 

Es tracta d'un ajut a fons perdut de la Generalitat de Catalunya per a persones 
que han contret deutes en relació amb el seu habitatge habitual, ja sigui pel 
pagament del lloguer o de la hipoteca. També va dirigit a persones que han perdut 
l'habitatge a causa d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària. Les 
quantitats dels ajuts depenen del deute contret i els beneficiaris han de complir 
certes condicions. 
 
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.  
 
En trobareu més informació aquí 
 

 Subvencions per al pagament de lloguer  
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència 
competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de 
lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.  
 

Actualment no es pot sol·licitar, ja que no hi ha cap convocatòria oberta. L’última 
convocatòria va ser del 15 d’abril fins al 15 de juny de 2016. 
 
En trobareu més informació aquí 

 
Tots els tràmits referents a aquestes subvencions es poden dur a terme a la Borsa 
d'Habitatge del Baix Penedès.   
 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/ca/ahc/web/serveis/ciutada/busquesPis
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer-lany-2015
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge
http://governacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=


2. HABITATGE DE COMPRA                                      
 
 
PROMOCIONS PÚBLIQUES D'HABITATGES 

 
Les promocions públiques d'habitatge es duen a terme, normalment finançades 
parcialment per les administracions, per tal de promoure la construcció d'habitatges a un 
preu limitat. La finalitat de les promocions públiques d'habitatge és facilitar-ne l'accés als 
ciutadans amb rendes més baixes. Hi ha diferents tipus d'habitatges de protecció oficial 
(general, especial, concertat i concertat català) i d'aquests dependrà tant el preu màxim 
que pot tenir l'habitatge com els ingressos màxims que poden tenir els interessats a 
accedir-hi. 
  
Els ciutadans que accedeixen a comprar un habitatge protegit gaudeixen d'una sèrie 
d'avantatges, com ara una reducció important del preu de compra i altres ajudes per a 
l'adquisició. En contrapartida, han de respectar certes condicions com ara destinar 
l'habitatge al seu domicili habitual i, en cas de voler-lo vendre, el preu hauria de fixar-se 
per part de l'administració i aquesta tindria preferència de compra.  
 
Per poder accedir a un habitatge protegit s'ha d'estar inscrit al Registre de sol·licitants 
d'HPO. Per a poder-se inscriure al registre s'han de complir certs requisits, com estar 
empadronat a algun municipi de Catalunya o tenir uns ingressos determinats. Els 
ciutadans es poden inscriure al registre a qualsevol de les entitats col·laboradores que hi 
ha per tot el territori català. 
 
 
LA COMPRA DE L'HABITATGE 

 
Abans de comprar un habitatge hem de conèixer els diferents tràmits legals que haurem 
de dur terme i els drets i deures que tenim com a compradors. 
 
És freqüent que el venedor demani una paga i senyal o contracte d'arres, que s'ha de 
formalitzar per escrit i fer-hi constar informacions com: la quantitat avançada, la 
descripció de l'habitatge o les dates de lliurament d'aquest. 
 
En el moment de la compra s'ha de realitzar un contracte de compravenda i escriptura 
pública. Aquests tràmits s'han de fer davant notari per tal que elevi el contracte a públic i 
registri el comprador com a nou propietari al registre de la propietat.  
 
Com a compradors tenim dret a demanar la documentació necessària a l'antic propietari 
per tal de conèixer l'estat i característiques de l'habitatge. Entre aquesta documentació hi 
podem trobar la cèdula d'habitabilitat, els estatuts i normes de la comunitat de veïns (si 
és que n'hi ha), el plànol de l'habitatge, la descripció dels materials emprats a la 
construcció, els contactes dels tècnics i professionals que s'han encarregat de la seva 
construcció, etc. Trobareu informació més detallada sobre aquest tema a l'apartat 
d'habitatge del web jove.cat 
 
 
 
 
 

http://www.registresolicitants.cat/registre/index.jsp
http://www.registresolicitants.cat/registre/index.jsp
http://www.registresolicitants.cat/registre/index.jsp
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.f598eea3d2e90df812d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f902428640e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f902428640e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


LA FORMALITZACIÓ DE LA HIPOTECA 

 
Abans de formalitzar una hipoteca estaria bé conèixer les modalitats més habituals que 
ens poden oferir els bancs i els passos que haurem de seguir durant tot el procés. 
 
Pel que fa a les modalitats d'hipoteques en podem trobar diverses depenent de si les 
quotes i els tipus d'interès són fixes o variables: 
 

 Hipoteca de tipus fix: estableix una quota fixa de pagament durant tota la 
hipoteca. El nombre d'anys és inferior al d'altres tipus i la quota més elevada. 
 

 Hipoteca de tipus variable: la quota mensual depèn d'un tipus d'interès que es 
revisa de manera periòdica, cada any o cada sis mesos. 

 

 Hipoteca d'interès mixt: combina períodes en què l'interès es manté fix i períodes 
en què és variable en funció del mercat. 

 

 Hipoteca de quota fixa: és una hipoteca d'interès variable però que té una quota 
d'amortització fixa.  

 
Quan pensem formalitzar un crèdit hipotecari hem de pensar que la majoria d'entitats 
bancàries no concedeixen el 100% del valor de l'habitatge i que, per tant, haurem 
d'avançar amb diners que tinguem estalviats aproximadament un 20% d'aquest valor.  
 

Un dels primers passos que fan les entitats bancàries és enviar un tècnic per fer la 
taxació de l'habitatge i així poder calcular la quantitat de diners que es poden prestar.  
 

També haurem de tenir en compte totes les despeses que genera la compra d'un 
habitatge que també haurem de pagar a banda de la hipoteca: taxació, despeses 
notarials, comissió de l'entitat bancària... 
 
També és interessant conèixer quins són els criteris que segueixen els bancs a l'hora de 
decidir si concedeixen una hipoteca: capacitat d'estalvi, altres crèdits o targetes de 
crèdit, estabilitat laboral... 
 
També haurem de vigilar que l'immoble no tingui associades altres càrregues com per 
exemple altres hipoteques, ja que, llavors ens hauríem de fer càrrec d'aquestes en el 
moment de comprar-lo. 
 
SUBVENCIONS EN RELACIÓ A LA COMPRA D'UN HABITATGE 

 

 Ajuts per a la compra d'habitatge de protecció oficial 
Podem trobar ajuts per a la compra d'habitatges qualificats com HPO de nova adquisició. 
Aquests ajuts són concedits per la Generalitat de Catalunya i consisteixen en la 
possibilitat d'optar a un préstec convingut per a la compra de l'habitatge. 
 

 Préstec convingut per la compra d'un habitatge usat 
També podem optar a la possibilitat d'accedir a un préstec convingut en el cas de 
comprar un habitatge usat. En aquest cas, l'habitatge pot ser protegit o lliure.  
 
Trobareu més informació d'aquestes subvencions clicant aquí 

http://territori.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/index.html?tipus=7763719a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&perfil=&sector=&category=74a785a2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


3. BORSA COMARCAL D'HABITATGE DEL BAIX PENEDÈS 

 
 
La Borsa d'Habitatge del Baix Penedès està situada al Centre cívic l'Estació del Vendrell 
i presta diferents serveis en relació al lloguer d'habitatges. 
 
La seva funció principal és gestionar una borsa d'habitatge de lloguer per tal d'assegurar 
les bones relacions entre llogaters i propietaris pel que fa a la relació que estableixen en 
llogar un habitatge i així promoure que es lloguin habitatges, que d'una altra manera 
estarien buits amb preus assequibles i ajustats a les característiques de l'habitatge en 
qüestió. 
 
La borsa realitza una tasca de captació de propietaris interessats a llogar un habitatge 
de la seva propietat al preu que negociï amb la borsa, a canvi d'obtenir un seguiment del 
contracte de lloguer i diverses assegurances: de defensa jurídica, per impagament i 
multirisc. 
 
Els interessats a llogar un habitatge poden consultar els que hi ha disponibles al web del 
Consell Comarcal del Baix Penedès o al facebook de la Borsa d'Habitatge del Baix 
Penedès. Obtindran certes garanties: el preu del lloguer serà just per les 
característiques de l'habitatge i es reservarà el que es demani com a fiança per tal de 
poder-ho retornar en cas de finalització del contracte.  
 
A la Borsa Comarcal d'Habitatge també es poden tramitar els ajuts al lloguer i les 
prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge.  
 
A més, també es pot demanar suport a Ofideute, servei de l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya, que proporciona informació i assessorament a les famílies amb dificultat per 
a atendre els pagaments de préstecs hipotecaris i que es troben en risc de perdre el seu 
habitatge. 
 
Finalment, a la borsa també es pot gestionar la inscripció a Registre únic d'Habitatge 
de Protecció Oficial, requisit imprescindible per poder accedir a les promocions 
públiques d'habitatge protegit. 
 
 
Per fer ús de la borsa cal demanar cita prèvia al telèfon 977663289 o per correu 
electrònic al borsahabitatge@baixpenedes.cat 
 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ca/ahc/web/serveis/ciutada/ofideute
http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/02_Sghp.jsp
http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/02_Sghp.jsp
mailto:borsahabitatge@baixpenedes.cat


4. ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS 

 
 
Borsa d'Habitatge del Baix Penedès 

C. Josep Carner, 1 

43700 El Vendrell 
977665817 

 

borsahabitatge@baixpenedes.cat 

 

 

Borsa Habitatge Baix Penedès 

 
 

www.ccbp.cat/habitatge 
 

 
Registre de sol·licitants d'HPO 

 
www.registresolicitants.cat 
 

 
Apartat d'habitatge del web jove.cat 

 
www.jove.cat/habitatge 

www www 

www 

www 

mailto:borsahabitatge@baixpenedes.cat
http://es-la.facebook.com/borsahabitatge.baixpenedes
http://www.ccbp.cat/index.php/serveis/serveis-al-ciutada/habitatge
http://www.registresolicitants.cat/registre/
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f4c91d27f01e1110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f4c91d27f01e1110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

