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Tenir la capacitat econòmica suficient per a viure pel seu compte fora de la llar familiar és                 

una de les grans dificultats a les quals el jovent s'enfronta. Per això, una opció per a dur una                   

vida independent a la dels pares és conviure amb altres persones en un mateix habitatge.               

Compartir pis s’ha convertit en una forma habitual per als joves i les joves de viure amb                 

altres persones. 

 

 

Aquí tens uns consells pràctics i legals que s’han de tenir en compte a l’hora de compartir                 

pis. 

 

A. CONSELLS PRÀCTICS 
 

B. CONSELLS LEGALS 
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A.CONSELLS PRÀCTICS 
 

 

1. Has de tenir clar amb quanta gent vols conviure. Segons la teva personalitat, tal vegada                

vulguis viure només amb un company o una companya, si et consideres una persona              

tranquil·la que valores el silenci, la calma, etc. Si pel contrari ets una persona sociable i                

conversadora, no t’importarà conviure amb més persones i que els teus amics i les teves               

amigues passin temps a ca teva (visites, dinars...). 

 

 

 

És important deixar clar als teus companys i companyes de pis els teus costums, les teves                

preferències, les manies, els horaris, a fi de garantir que la futura convivència sigui cordial. 
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2. S’ha de recordar que la convivència és temporal.         

Esdevé dins un període vital concret. Res dura per sempre          

i és possible que durant la teva estada al pis compartit, els            

companys i les companyes vagin canviant. Quan entris a         

viure en un pis compartit has de deixar clar el temps que            

tens previst quedar-hi a fi que la resta de companys i           

companyes de pis puguin tenir temps suficient per a         

cercar alguna persona quan te’n vagis. 

 

Quan un company o companya deixi el pis, has de saber           

bé quin tipus de persona necessitau per a ocupar-ne la          

plaça disponible segons les vostres preferències. Si       

l’experiència amb l’anterior company o companya no ha        

estat bona és adient cercar una persona diferent en la          

mesura en què sigui possible. 

 

 

3. Una de las normes principals de convivència és         

respectar la privacitat de les habitacions que pertanyen a         

cadascuna de les persones que comparteixen el pis. Una         

altra norma és mostrar respecte i ordre als espais         

comuns: el menjador, la cuina, el bany, la terrassa… 

 

 

4. El pagament del lloguer i les despeses de consum són           

qüestions molt importants que totes les persones       

integrants d’un pis compartit han de tenir clares abans         

d’iniciar la convivència. Habitualment el pagament de la        

renda es fa a parts iguals entre els companys i les           

companyes de pis. En ocasions, hi pot haver factors que          

facin que qualque membre pagui més o menys doblers         

que la resta: per exemple, la dimensió o les         

característiques de l’habitació, que la fan menys       

confortable (com habitació sense finestra, per exemple). 

 

També és important determinar la forma de pagament: la         

renda s’haurà de pagar d'una vegada al propietari o         

propietària. Després, els integrants del pis han de        

pactar-ne la fórmula de pagament: un recapta els doblers         
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i els ingressa al propietari o a la propietària, o es té un compte bancari comú des d’on fer els                    

pagaments... No és possible pagar una renda de forma separada per cada habitació que              

s’ocupa (més endavant, a “Consells legals” concretarem aquest aspecte segons la forma del             

contracte de lloguer). 

 

En el mateix sentit, és important decidir com s’assumeixen les despeses de llum, aigua, gas,               

Internet... i les de menjar, productes de neteja, i la forma de pagament entre els integrants                

del pis compartit. 
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B) CONSELLS LEGALS 
 

És recomanable que, en entrar a viure en un pis compartit, firmis un contracte de lloguer, el                 

qual n’ha d’establir la durada, la renda per a pagar de forma mensual, les despeses que                

assumeixes (consums, impostos...), les causes d'incompliment, etc. En tot el que no es             

preveu al contracte, s’aplicarà el que estableixi la Llei. 

 

 
 
TIPUS DE CONTRACTES 
 

El contracte que es firma en compartir pis es pot acollir a formes diverses: 

 

1. Contracte de lloguer d’habitatge 

 

Quan al contracte de lloguer que es firma amb el propietari o propietària, apareixes com a                

cotitular juntament amb els teus companys o companyes de pis, en la teva condició              

d’arrendatari/tària o inquilí/lina. És a dir, és el contracte de lloguer en el qual apareix una                

pluralitat de persones inquilines. Totes tindran l'obligació de complir amb els deures d’un             

inquilí o inquilina i respondran davant el propietari o la propietària de forma solidària pels               

incompliments del contracte que es puguin produir. 
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2. Contracte de lloguer parcial de l’habitatge (subarrendament) 

 

El subarrendament es dona en la situació en què firmes el contracte de lloguer amb l’inquilí                

o la inquilina del pis. 

 

○ Únicament es permet el subarrendament parcial d’un pis. Està prohibit que una             

persona inquilina pugui subarrendar totalment el pis a una tercera persona. 

 

○ El subarrendament parcial ha d’estar autoritzat pel propietari o la propietària al            

contracte de lloguer. En el cas en què no es reculli expressament al contracte, se               

n’ha de demanar autorització al propietari o la propietària del pis. 

 

○ El preu del subarrendament no pot ser superior a la renda pactada en el contracte               

inicial d'arrendament. 

 

○ La durada del contracte de subarrendament ha de ser la mateixa que la que resti per                

a complir al contracte de arrendament i, per tant, l’extinció del contracte            

d’arrendament suposa també l’extinció del contracte de subarrendament. 

 

 

3. Contracte d’habitació 

 

És el contracte de lloguer subscrit amb el propietari o la propietària d’un habitatge, que hi                

habita, per l’ús d’una habitació en aquest, de forma privativa, i amb el dret d’utilitzar-ne en                

forma compartida, no en exclusiva, altres dependències, les quals són simultàniament           

usades per la resta d’ocupants de l’habitatge. 

 

És recomanable que firmis un contracte en el qual s’estableixi de forma clara: 

 

○ L’habitació que es lloga i l’habitatge en què es troba. 

 

○ La durada del contracte. 

 

○ L’import i la forma de pagament de la renda o el lloguer que haurà de pagar                

l’arrendatari o l’arrendatària. 

 

○ Drets, obligacions i responsabilitats que emanen del contracte per a cadascuna de            

les parts. 
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