16. Borsa Jove d’Habitatge per Compartir

Des de l’Oficina de Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès amb la col•laboració dels
ajuntaments de la comarca i la Secretaria de Joventut us presentem la web de la Borsa Jove d’Habitatge per
Compartir.
Aquesta web posa en contacte a joves que volen llogar una habitació i a propietaris que volen llogar
parcialment el seu habitatge, o bé joves que tenen llogat un pis i volen sotsarrendar una habitació a un altre
jove.
Per tal de poder accedir a totes les possibilitats que us oferim, cal que us enregistreu com a usuaris del servei.
És un servei totalment gratuït.
En el cas que esteu buscant un habitatge per compartir o una habitació per viure-hi, aquesta web us pot ser útil
si:
1. Sou joves que busqueu llogar una habitació en un pis que és propietat d’un altre persona i llavors conviureu
amb el propietari del pis (a partir d’ara lloguer parcial).
2. Sou joves que busqueu llogar una habitació en un pis que el té llogat un altre persona. Llavors conviureu amb
aquest llogater del pis (a partir d’ara sotsarrendament).
En el cas que oferiu un habitatge per compartir, aquesta web us pot ser útil si:
1. Sou propietari/a de l’habitatge i voleu llogar una part del vostre pis a un/a jove (aquesta fórmula es diu
lloguer parcial).
2. Sou una persona o grup de persones que teniu llogat un pis i que voleu sotsarrendar una part del pis (a partir
d’ara sotsarrendament).
L’adreça de la web és www.compartir-habitatge.net; funciona com un taulell d'anuncis, un cop enregistrats,
podeu publicar les vostres ofertes o demandes d'habitació. Dins dels serveis que s'ofereixen a través del web
compartir-habitatge.net, també us oferim el Servei de suport a la intermediació, que va néixer amb la
voluntat d'ajudar als ofertants i demandants d'habitació que utilitzeu la pàgina per compartir habitatge.
Podeu accediral servei, indicant-ho quan feu la inscripció de la vostra oferta i demanda. És senzill, només heu
de fer clic a l'opció que voleu que l'assessoria us ajudi a buscar habitació o company de pis. La nostra assessora
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d'habitatge compartit es posarà en contacte amb vosaltres i us ajudarà amb la recerca, tenint en compte les
vostres preferències i les vostres afinitats, per tal de trobar el company més adequat per vosaltres.
L'Assessora farà per vosaltres la tria i us posarà en contacte per tal de fer les presentacions i començar a parlar
dels termes de la compartició; aquest serà el moment d'examinar afinitats i consensuar petites normes de
convivència.
Si tot va bé, i la compartició arriba a bon port, si ho desitgeu, el servei us dóna l'oportunitat que pugueu
formalitzar la compartició mitjançant un contracte de lloguer d’habitació, opció aquesta que recomanem per
garantir una compartició tranquil·la i amb totes les garanties legals.
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