
DRETS I OBLIGACIONS EN UN PIS DE LLOGUER

Tant si ets un/a estudiant que marxes fora i llogues un pis per primer cop, 
com si comences l’aventura de viure tu sol lluny de la família, aquí tens 5 
drets i 5 obligacions a l’hora de llogar un pis que hauries de conèixer. Pren 
nota i estiguis al cas!

5 drets que té la persona que va a llogar el pis:

1. Negociar la quantitat de renda mensual del lloguer i la durada del 
contracte. Pensa que si no es diu res, un contracte de lloguer es pot 
prorrogar fins a 3 anys, exceptuant que el propietari o algun parent 
seu de primer grau el necessiti per viure-hi permanentment.
També has de tenir en compte que si vols marxar abans no finalitzi el
període de contracte, has d’aviar amb 30 dies d’antelació.

2. El/la llogater/a tindrà preferència a l’hora de comprar l’habitatge si 
l’arrendador/a el posa a la venda.

3. Demanar a l’arrendador/a que arregli l’habitatge. Si hi ha algun 
desperfecte o alguna anomalia li has de comunicar per a que ell/ella 
se’n faci càrrec. Tingues en compte, però, que no es farà càrrec dels 
desperfectes derivats de l’ús diari de l’habitatge ni dels desperfectes 
provocats pel teu mal ús.

4. Pots denunciar a l’arrendador si entra sense permís a l’habitatge. 
Un cop s’ha signat el contracte de lloguer, el propietari no pot 
accedir a l’immoble si no té el permís específic de l’inquilí/na. En cas
d’entrar sense permís, el pots denunciar per violació de la teva 
privacitat.

5. Recuperar la fiança en abandonar l’habitatge. Sempre que 
l’habitatge estigui en bones condicions i no hi hagi pagaments 
pendents, tens dret a recuperar la fiança que vas pagar en el primer 
moment.



5 obligacions de l’inquilí:

1. Pagar la fiança. Abans d’entrar a viure al que serà casa teva d’ara en 
endavant, et faran pagar una fiança.  Acostuma a ser per valor d’una 
mensualitat del lloguer. Aquesta fiança, te la tornaran quan marxis, 
sempre i quan l’habitatge estigui en bones condicions i no tinguis 
pagaments pendents.

2. Has de pagar cada mes el lloguer. En principi, s’acostuma a 
formalitzar el pagament dins els primers 7 dies de cada mes i el més 
habitual és que es faci via transferència bancària.

3. Deixa l’habitatge en les mateixes condicions que tenia quan vas 
entrar-hi a viure. Si no ho fas, no et tornaran la fiança.

4. Informa de les reparacions necessàries. Informa al propietari de les 
reformes o reparacions necessàries per tal que l’habitatge pugui 
mantenir ser habitable. Evidentment, en aquests casos hauràs de 
deixar entrar al propietari dins l’habitatge i al personal que l’hagi de 
reparar.

5. No pots realitzar obres ni activitats perilloses. No es poden realitzar
obres que provoquin inseguretat i inestabilitat a l’habitatge. Tampoc 
podràs fer-hi activitats molestes, il·legals, nocives o perilloses.

A l’Oficina Jove de l’Alt Camp et podem donar un cop de mà amb les 
teves primeres passes en el món de l’habitatge. Consulta’ns i nosaltres 
t’ajudarem!


