
GUIA D'HABITATGE
DEL BAIX PENEDÈS

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). A 
nivell general hem de tenir en compte els conceptes següents.

Durada del contracte

El contracte d'arrendament es realitza entre el propietari i el llogater i ha de ser per un  
mínim de 12 mesos. Si no s'especifica una durada diferent en el contracte, el llogater té  
el dret a efectuar pròrrogues consecutives de 12 mesos més, fins a un màxim de cinc 
anys. 

La finalització del contracte per part del llogater s'ha d'efectuar amb un més d'antelació a 
la  finalització  d'aquest  o  de  qualsevol  de  les  seves  pròrrogues.  Es  pot  finalitzar  de 
manera anticipada el contracte tant per part del propietari com per part de l llogater quan 
es produeixen situacions que no facin possible l'ús de l'habitatge o quan es demostri un 
impagament del lloguer. 

Fiança
La fiança consisteix en l'import d'una mensualitat 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.  Aquest  import  es  retorna en el  moment  de 
finalitzar el contracte si les condicions de l'habitatge són les correctes.

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
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:

– Renda bàsica d'emancipació (RBE)
És un ajut del Ministeri  de Foment adreçat a joves d'entre 22 i 30 anys per a 
ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.
Tot i tractar-se d'un ajut derogat pel Reial Decret-llei 20/2011 de 30 de desembre,  
cosa que fa que no es pugui sol·licitar actualment, si que els antics perceptors 
poden seguir reben l'ajut. La quantia de l'ajut és de 147 € i els beneficiaris actuals 
poden realitzar tràmits com la modificació de la seva situació, la renuncia a l'ajut,  
etc.
Trobareu la informació sobre aquest ajut aquí

– 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. 
Actualment no es pot sol·licitar per primera vegada, ja que actualment no hi ha 
cap  convocatòria  oberta,  però  si  que  el  poden  renovar  de  manera  anual  els 
usuaris que ja en són beneficiaris.
Les prestacions rebudes poden variar depenent dels ingressos i la situació de risc 
d'exclusió social dels beneficiaris.
Trobareu la informació sobre aquest ajut 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 siguin pel  
pagament del lloguer o de la hipoteca.
Les  quantitats  dels  ajuts  depenen  del  deute  contret  i  els  beneficiaris  han  de 
complir certes condicions.
Trobareu la informació sobre aquest ajut 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://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.e1e49320d2ba69c3aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=b289978e7779a310978e7779a3108d0c1e0aRCRD&vchannel=8d0d0103841bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.e1e49320d2ba69c3aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=bd58978e7779a310978e7779a3108d0c1e0aRCRD&vchannel=8d0d0103841bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.e1e49320d2ba69c3aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=bd58978e7779a310978e7779a3108d0c1e0aRCRD&vchannel=8d0d0103841bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD


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 la compara d'un habitatge protegit gaudeixen d'una serie  
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 ara 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 compra venda 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 i 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

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 

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


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 en 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'una 
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 ara 
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 aquí

http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/menuitem.b9c7fdd1d783e1b76167dd21b0c0e1a0/?vgnextoid=5a3d94e0223a9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5a3d94e0223a9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


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  garanties  com,  que  el  preu  del  lloguer  serà  just  per  les 
característiques de l'habitatge i que es reservarà el que es demani com a fiança per tal 
de poder-la 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,  està  pendent  d'iniciar-se  el  servei  Ofideute que  proporcionarà  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

mailto:borsahabitatge@baixpenedes.cat
http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/02_Sghp.jsp
http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/02_Sghp.jsp
http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ca/ahc/web/serveis/ciutada/ofideute
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.e1e49320d2ba69c3aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=b289978e7779a310978e7779a3108d0c1e0aRCRD&vchannel=8d0d0103841bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.e1e49320d2ba69c3aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=bd58978e7779a310978e7779a3108d0c1e0aRCRD&vchannel=8d0d0103841bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://jbp.baixpenedes.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=92:borsa-jove-dhabitatge-del-baix-penedes&catid=45:habitatge&Itemid=110


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

