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Defineix el que busques abans de començar a buscar pis:
De lloguer o de compra.

Característiques i serveis de l’immoble.

El primer que t’has de plantejar és si tens la suficient
capacitat econòmica per comprar un pis, i si la teva situació
laboral és prou estable.
Si et decideixes per l’habitatge de lloguer, pensa que el que
hi inverteixis no es revalora . Tingues en compte, també,
que els tràmits de llogar són més curts i ràpids, i si tries
malament, el lligam que hi estableixes és menor que en el
de compra.

El nombre d’habitacions, els metres quadrats, amb
ascensor o sense, amb terrassa o balcó, amb pàrquing o
sense...

Pis d’obra nova o de segona mà.
Un pis nou serà menys econòmic, però en un pis de segona
mà és possible que hi hagis de fer reformes.

El preu.
El lloguer o la quota mensual de la hipoteca no hauria de
ser més elevada d’un terç del teu sou.

Moblat o no.
Un pis moblat tindrà un cost més elevat, però les despeses
també augmenten si has de comprar el mobiliari. Si
prefereixes llogar un pis sense mobles, pensa en mobles
fàcils de transportar.

Les ajudes.
Informa’t de les ajudes que donen les institucions a l’hora
de llogar o comprar un pis.

?
!

!

La zona.
És important que identifiquis els serveis i equipaments del
barri i que t’informis del pla urbanístic per conèixer els
canvis que hi haurà a la zona. Fixa’t també en l’orientació,
l’aïllament tèrmic i la ubicació del pis per saber com són la
ventilació, la lluminositat, els sorolls, la vista, etc.

Compartir.
És una forma assequible de viure si el teu pressupost és
baix.
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El boca-orella.

Cartelleres.

Que els teus amics, familiars, companys de feina, coneguts...
sàpiguen que estàs buscant pis.

A Manresa pots trobar informació a les cartelleres de les
universitats, la UPC i la FUB. A la cartellera de la Biblioteca del
Casino i la BCUM (Biblioteca del Campus Universitari de
Manresa). També pots informar-te a la cartellera de
Publicitat Clarena, a la del casal de joves la Kampana i a la
cartellera del Punt d’Informació Juvenil de Manresa, el
Sapsk?.
Pots trobar les adreces a l’últim apartat d’adreces d’interès.

Agències immobiliàries.
És un recurs ràpid però car, ja que et cobren comissió. En el
cas del lloguer, normalment pagues la proporció a un mes de
lloguer. En el cas de compra, la comissió serà variable en
concepte de la gestió.
Trobaràs una llista d’agències immobiliàries de Manresa a
www.guiamanresa.com/guis/comerc/immobiliaries.htm

La premsa.
Cada dia pots trobar un espai al Regió 7, diari de la Catalunya
Central, amb anuncis de lloguers i venda de pisos. També
pots trobar-ne a les publicacions de distribució gratuïta com
el Divendres, el Tafaner, Tot oci , el Setmanari...

M

La borsa jove d’habitatge.
FORUMsa és l’oficina local d’habitatge que realitza el servei
de borsa jove d’habitatge a Manresa. Aquest servei gratuït et
posa a l’abast habitatges en condicions avantatjoses i
assessorament en el contracte d’arrendament.
Els requisits per accedir als pisos de la borsa jove d’habitatge
són:
- Tenir entre 18 i 35 anys

Anuncis al carrer.
Si ja saps el barri on vols anar a viure, passeja-hi i és possible
que trobis anuncis de propietaris o agències.

Internet.
Aquí tens alguns webs d’interès on pots trobar ofertes a
Manresa i a la comarca.
w w w. g u i a m a n r e s a . o r g , w w w. h a b i t a c l i a . c o m ,
www.lloguerjove.com, www.pisosparticulares.com,
www.manresaportal.com, www.portae.com
Pots trobar més pàgines web d’interés a:
www.jove.cat/habitatge < trobar pis per internet

- Tenir un salari que superi 1'5 vegades l'IPREM (Indicador
públic de renda d'efectes múltiples)
- En cas que sigui un/a estudiant sense ingressos o que
siguin inferiors a 1,5 vegades l'IPREM, es pot optar a la
Borsa si es disposa d'una fiança solidària
- El 30% de la suma dels ingressos determina el preu
màxim de lloguer al qual es pot accedir
A banda d’aquest servei, FORUMsa també ofereix
assessorament general sobre l’habitatge, la tramitació
d’ajuts i la gestió dels pisos amb protecció oficial de
Manresa.
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Hi ha dos ajuts, però són incompatibles: la renda bàsica d’emancipació i l’ajut al lloguer just.
RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ
Consisteix en una ajuda destinada als joves entre 22 i 30 anys,
a càrrec del Ministerio de Vivienda, i es pot sol·licitar en
qualsevol moment. Aquesta prestació econòmica és de 210 €
mensuals per als joves emancipats amb contracte de lloguer
vigent, que en data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, fa
més de tres mesos que l’han signat. Aquesta ajuda al
pagament del lloguer de l ‘habitatge té una durada màxima
de 4 anys, siguin o no consecutius o fins que el beneficiari
compleixi 30 anys.
Els joves que, en la data de presentació de la sol·licitud de
l’ajut, fa menys de tres mesos que l’han signat poden gaudir
dels 210 € mensuals, més 600 € de préstec sense interessos
per la fiança (caldrà retornar els diners al final de l’últim
contracte d’arrendament passats els 4 anys de reconeixement
de l’ajut o quan es deixi de rebre). I fins i tot 120 € per a
despeses de la tramitació d’un avalador privat si es necessita.
Els sol·licitants que encara no han formalitzat el contracte de
lloguer rebran una resolució provisional i tindran un termini
de tres mesos, a comptar des de la recepció de la comunicació
de resolució, per presentar una nova sol·licitud que
acompanyi la documentació corresponent.

Requisits:
- Disposar d’uns ingressos regulars que no superin els
22.000 €, ja sigui treballant per compte propi, per
compte d’altri, becari d’investigació o perceptors d’una
prestació social pública de caràcter periòdic.

- Acreditar una vida laboral de 6 mesos d’antiguitat com a
mínim, immediatament anteriors al moment de la
sol·licitud, o una durada prevista de la font d’ingressos,
d’almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol·licitud.
- Ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge
que es destini a domicili habitual i permanent.
L’habitatge no pot estar acollit a cap règim de protecció
pública.
- Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la UE
o de la EEE (Espai Econòmic Europeu). Els estrangers no
comunitaris han detenir residència legal i permanent a
l’Estat espanyol.
- No ser propietari d’un habitatge o, en cas de ser-ne, no
disposar dels drets legals, o que,el valor cadastral del
metre quadrat útil no superi un import específic segons
la localitat on estigui ubicat. Podeu consultar els imports
a: www.jove.cat>Habitatge>llogar>Ajuts al lloguer per
a joves.
- No tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis,
germans, cunyats i néts, tant del titular com de la seva
parella) amb l’arrendador de l’habitatge habitual.
Pots descarregar-te el formulari, o trobar més informació a:
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Ren
da_basica_emancipacio.jsp

) )

AJUT AL LLOGUER JUST

La Generalitat ofereix als joves fins a 35 anys, la possibilitat d’accedir a un ajut al pagament del lloguer de l’habitatge.
Aquesta prestació es pot sol·licitar dins dels terminis que les convocatòries anuals especifiquen.
La quantia de l’ajut es determina calculant la diferència entre el lloguer concertat (el lloguer que estableix el
contracte) i el lloguer just.
L’import del lloguer just no hauria d’excedir el 20% dels ingressos en una unitat de convivència amb ingressos
inferiors a 1 vegada l'IPREM, ni el 30% dels ingressos en una unitat de convivència amb ingressos entre 1 i 2,5 vegades
l'IPREM.
Per calcular el lloguer just entra a: www.gencat.cat/habitatge < ajuts

Requisits:
- Que els ingressos bruts anuals ponderats de la unitat de convivència no siguin superiors a 2,5
vegades l’IPREM. (Indicador públic de renda d'efectes múltiples).
- Tenir uns ingressos mínims de 5.500 € anuals
- Ser titular del contracte o bé que sigui supervisat, o bé que s'obtingui a través de Les Borse d'Habitatge Jove o
la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
- La renda que paguin sigui com a mínim de 90 €/mes
- No tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i néts) amb
l’arrendador de l’habitatge habitual.

) )

€

AJUTS PER A ACCEDIR
A L` HABITATGE PROTEGIT

preu màxim fixat per sota
Són habitatges que tenen un
has de tenir uns ingressos
el del mercat. Per accedir-hi,
eneralitat, i no pots ser
G
mínims establerts per la
bitatge. Hi ha dos tipus
propietari de cap altre ha
d’habitatge protegit:

De compra:

s baix que el del marcat, si
A banda de pagar un preu mé
otegit de compra, tindràs:
accedeixes a un habitatge pr
pot ser subsidat en
- Dret al préstec protegit, que
inistració abona a
alguns casos, és a dir, l’adm
de la quota d’amorl’entitat financera una part
període de temps
un
nt
tització del préstec dura
fixat.
a fons perdut, amb
- Pots obtenir subvencions
da
l’ajut directe de l’entra
M és info rm a c ió a :
ita tg e/ c at/ aj u ts _
w ww.g enc a t .c at/ e sp e cia l/ hab
Protegit_venda.htm

De lloguer:

per poder optar a un
Si compleixes els requisits
r el preu fixat serà molt més
habitatge protegit de llogue
baix al del mercat.
Mé s inf o r m a ció a:
a b itat g e /c at/ a juts _
ww w. g e n c at.c a t/e s p ec ial / h
Protegit_lloguer.htm

ALTRES AJUTS
AVALLOGUER

llogar habitatges de la
És una garantia pública per
is d’aportar cap garantia a
Generalitat que evita que hag
de dos mesos.
part de la fiança, d’un màxim
Més informació a:
www.gencat.cat/habitatge

S

ABITATGE
AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’H

iona subvencions a fons
La Generalitat et proporc
cost de la rehabilitació en el
l
perdut d’un percentatge de
tegits.
teu edifici o pis i préstecs pro
Més informació a:
www.gencat.cat/habitatge

AL NUCLI
AJUDES DE REHABILITACIÓ
ANTIC

p er a la reh abi lit a ció
F OR U Msa of ere ix a jud es
ntic.
d’habitatges situats al nucli a

)
) )

)

,

LEGISLACIO LLOGUER
EL CONTRACTE DE LLOGUER

(o d’arrendament)

És el document escrit o un pacte oral que regeix les
condicions que determinaran la relació entre arrendador
(propietari) i arrendatari (llogater), ja que la persona
propietària de l’habitatge, en cedeix l’ús a una altra per un
temps establert.
El contracte consta de les clàusules o condicions següents:
% Dades dels elements personals
% Identificació i definició de l’habitatge
% Preu total i forma de pagament de la renda
La renda és el preu que paga l’arrendatari a
l’arrendador mensualment per la cessió de l’habitatge dins
dels set primers dies del mes.
Durant els 5 primers anys la renda s’actualitzarà segons l’IPC
(Índex de preus de consum)
% Preu i forma de pagament de les despeses de
l’habitatge
Els subministraments de gas, llum, aigua, telèfon...
hauran de ser assumits per l’arrendatari. Assegura’t abans de
signar el contracte que els comptadors estan donats d’alta, si
no, pot suposar-te una despesa elevada.
Les obres i les reparacions. En el cas d’obres
necessàries per a la conservació de l’habitatge habitable,
seran abonades pel propietari, i aquest no podrà repercutir
les despeses a la renda del llogater durant els 5 primers anys
de contracte.

El llogater és qui haurà de reparar els desperfectes causats
per l’ús de l’habitatge.
Si l’arrendatari vol fer obres, haurà de demanar permís al
propietari , i les despeses aniran a càrrec seu.
Si el propietari vol fer obres o reparacions està obligat avisar
el llogater amb 3 mesos d’antelació.
Si l’arrendatari no hi està d’acord, pot optar per;
- deixar l’habitatge en els dos mesos següents sense
pagar indemnització per trencar el contracte,
- cobrar indemnització per les despeses que les
obres li obliguin a efectuar, o
- pagar un lloguer més baix.
Les despeses de la comunitat. Si no s’indica el
contrari, en el contracte, tant les despeses de l’escala com les
derrames, van a càrrec del propietari. Quant a les reunions de
veïns, el llogater pot presenciar-les però la seva màxima
participació serà de veu però no de vot (si no és que el
propietari li doni permís).
L’IBI. És l’impost de béns immobles que assumeix el
propietari si no és que s’especifiqui el contrari al contracte.
% Import de la fiança
És la quantitat que l’arrendatari abona al propietari
per respondre als possibles danys a l’habitatge.
% Data d’inici i finalització del contracte.
% Drets i deures de l’arrendador i l’arrendatari
Consulta’ls al web: www.gencat.cat

% Causes de restricció del contracte
Quan una de les parts no compleix les seves
obligacions, l’altra part pot anul·lar el contracte.

Intenta que el cost de contractar l’assegurança el suporti el
propietari, perquè és el màxim interessat que l’immoble
estigui en un estat òptim.

% Data lloc i signatura

Assegurança d’impagaments o de caució.
És contractada pel propietari, cobreix l’impagament del
llogater entre 6 i 12 mesos i possibles destrosses a
l’habitatge produïdes en períodes en què l’habitatge està
desocupat.

ALTRES FACTORS A TENIR EN COMPTE
CÈDULA D’HABITABILITAT
És essencial que l’habitatge tingui la cèdula d’habitabilitat
vigent per acreditar que és un habitatge amb les condicions
suficients per ser habitat. Comprova-ho demanant-ho al
Col·legi d'Arquitectes o al d'Aparelladors.

CANVI D’ADREÇA

LA DECLARACIÓ DE RENDA
Per fer la declaració cal presentar el número de cadastre de
l’habitatge o el NIF del propietari.
Més informació a http://www.catastro.minhac.es/

INFORMACIÓ ÚTIL:

Cal fer el canvi de padró a l’ajuntament, així podràs gaudir
dels serveis de la zona on resideixes (sanitaris, electorals...)
Amb el padró actualitzat, has d’anar a comissaria a renovar el
DNI abans de tres mesos.
També hauràs de canviar altres documents com el passaport,
el carnet de conduir... i avisar a companyies de serveis,
enti ta ts, emp r e s es... q ue t’e nv ien corres p ondènci a
habitualment.m

En el cas que no estiguin
donats d’alta prèviament
aquí tens enllaços d’interès:
www.gasnatural.com
www.repsol-ypf.co
www.endessaonline.com
www.agbar.com, www.telefonica.es

ASSEGURANCES

El lloguer per a menors de 35 anys,
desgrava a la declaració de renda.
(inclosa la quantitat que es paga com a fiança).

Per als pisos de lloguer n’hi ha dues de bàsiques:
Assegurança de danys de l’habitatge. És obligatòria per llei,
cobreix els béns immobles.
Assegurança multirisc. Cobreix sinistres, béns, danys als
veïns, incendis, explosions... Les dues parts poden decidir
contractar-la, i pagar-ne el cost alguna d’elles o a mitges.
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% Llibertat de càrregues de l’habitatge

Contracte d’arres.

% Data de formalització de l’escriptura i de lliurament
de les claus

Es lliura una quantitat de diners a compte per garantir al
comprador i al venedor que hi haurà una compravenda de
l’habitatge.

Contracte privat de compravenda.
És el pacte per escrit entre el venedor i el comprador de la
compravenda d’un habitatge, és el document que et farà
legalment propietari de l'habitatge. Després de signar el
contracte cal signar l'escriptura pública, davant notari. És
l'acte que et converteix en propietari legal de l'habitatge.
Quan hagis signat l'escriptura pública hauràs de liquidar els
impostos corresponents i portar l'escriptura al Registre de
la Propietat.
El contracte consta de les clàusules o condicions següents:

% Despeses i càrrecs a càrrec del comprador i a càrrec
del venedor
Els subministraments. A l’últim apartat de la guia
trobaràs adreces d’interès per donar d’alta el gas, la llum,
l’aigua, el telèfon, la calefacció, etc.

Les despeses de la comunitat. Tant les despeses de
l’escala com les derrames, van a càrrec del nou propietari.
L’IBI. És l’impost de béns immobles, que assumeix el
propietari, es cobra anualment i en funció del valor
cadastral assignat a la finca.
% Penalització en cas d’incompliment de les parts
% Data, lloc i signatura

% Dades dels elements personals
% Identificació i definició de l’habitatge
% Referència registral
Comprova la situació registral de l’ immoble:
recàrrecs, embargaments, etc.
Sol·licita una nota simple al Registre de la Propietat o
consulta-ho a: www.registradores.org
% Preu total i forma i data de pagament

HIPOTECA
És el préstec que una entitat financera et deixa per pagar
l’import de l'habitatge. Aquest import l’hauràs de retornar
amb interessos en quotes mensuals, variable o mixt, durant
tant temps com sigui necessari, que pot arribar a 25 anys,
30 o fins i tot 40.
Més informació a http://www.barcelonesjove.net/

FACTORS A TENIR EN COMPTE
DESPESES INICIALS
La taxació de l’habitatge. És la valoració del bé immoble
que necessitaràs com a objecte de garantia en demanar el
préstec a una entitat financera. La tarifa de taxació varia
segons la situació de l’habitatge, el barri, la ciutat,
l’antiguitat... però normalment oscil·len entre els 150 i els
205 euros.
Comprovació en el registre de la propietat per tal que el
banc tingui la seguretat que l'habitatge està lliure de
càrrecs abans de concedir la hipoteca. Aquesta verificació
de registre té un import que pot oscil·lar entre els 15 i 30
euros.
Despeses de l’escriptura de compravenda, que inclou els
pagaments d'impostos, notaria, gestoria, la inscripció al
Registre de la Propietat i l’assegurança d'incendis
obligatòria.
Depeses de constitució de la hipoteca, calculades d'acord
amb el préstec demanat.

CANVI D’ADREÇA
Explicat a l’apartat “Canvi d’adreça” del contracte de
lloguer.

ASSEGURANCES
Assegurança de danys de l'habitatge. És obligatòria per llei
una assegurança de cobertura sobre l'habitatge en cas de
contractar un préstec hipotecari. Cobreix solament el

continent. En cas de pèrdua total del bé immoble, la
companyia asseguradora liquidarà el deute pendent a
l'entitat financera, i la resta fins a l'import cobert el lliurarà
a l'assegurat. Aquesta és una assegurança obligatòria
bàsica que pot oscil·lar entre els 75 i els 100 euros per any.
Assegurança de multirisc de l'habitatge que inclou tant
l'estructura com els objectes que conté (des
d'electrodomèstics, joies, mobles..., fins a la responsabilitat
civil a tercers). Tot i que les quotes són molt diferents en
funció de cada cas i del valor assegurat, un preu orientatiu
pot oscil·lar sobre els 150 euros a l'any.
Assegurança de vida o d'amortització de préstec. Si bé
aquest tipus d'assegurança no resulta obligatòria, és
aconsellable, ja que cobreix les contingències de defunció,
invalidesa absoluta i invalidesa permanent, encara que,
normalment, no cobreix la invalidesa parcial. Pot costar
anualment uns 200 euros.
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ESA
COMPARTIR PIS A MANR

Pisos destinats als universitaris

Caixa Manresa ofereix a 16 estudiants la possibilitat de llogar
un pis compartit entre 4 joves per 180 € més IVA i més
despeses. El pis està moblat, amb electrodomèstics, ADSL, i
assistent de neteja un cop a la setmana per a les zones
comunes. Situat al carrer Roger de Flor.
(Inscripcions al juliol i al setembre)
Més informació a:

Oms i de Prat, 2 · Tel. 93 973 11 00
Http://www.caixamanresa.es

Residències d’estudiants
Residència d’estudiants Escola Joviat, destinada
principalment als seus alumnes, des dels 10 anys fins a
l’acabament dels estudis de batxillerat o cicle superior.
Obert de dilluns a divendres.
Més informació a:

Muralla Sant Francesc, 39
Tel. 93 875 41 78
http://www.joviat.cat/

Residència femenina Sagrat Cor de Jesús,
per a noies universitàries.
Obert només durant el curs escolar.
Més informació a: C/ Joc de la Pilota · Tel. 93 872 59 15

Alberg de joventut
Alberg de Joventut del Carme i residència d’estudiants.
Més informació a:

Plaça del Milcentenari, s/n
Tel. 93 875 03 96
www.xanascat.cat

Convivència intergeneracional

El programa viure i conviure sorgeix per donar solucions a la
necessitat d’allotjament per part d’estudiants i per ajudar a
mitigar la soledat en què es troben algunes persones grans.
Més informació a:
Http://www.caixacatalunya.es/viureiconviure

Compartir pis
Hi ha dues formes de compartir pis.
El lloguer parcial; consisteix a llogar una part d’un habitatge
al seu propietari, amb el qual conviuràs.
El sotsarrendament d’un habitatge és el fet de llogar una
part d’un habitatge que algú ha llogat prèviament tot sencer.
El preu del sotsarrendament no podrà excedir al que li
correspongui a l'arrendatari pel total de l'arrendament de
l’habitatge. I el llogater necessitarà el consentiment del
propietari per dur a terme el sotsarrendament.

RECOMANACIONS ÚTILS:
- Marqueu les normes de convivència ben
clares. Aclariu quin espai de l'habitatge és
destinat a l'ús particular de cadascú, quins són
els espais comuns, i amb quines condicions
s’utilitzaran.
- Pacteu com es repartiran les despeses de
llum, gas, aigua, el menjar (pot comú, cadascú
el seu…), la comunitat…
- Cal que siguis una persona flexible, tolerant i
que respectis la personalitat dels altres.
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ADRECES D` INTERES
Administració Local
AJUNTAMENT DE MANRESA

INFORMACIÓ

Plaça Major, 1.
Tel. 938 782 300
www.ajmanresa.cat

Plaça Major, 1.
Tel. 010

Administració Comarcal
OFICINA DE D’HABITATGE

INFORMACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA

C/ Muralla de St. Domènec 24.
Tel. 93 693 03 50 (Ext. 6)

Tel.012

Administració estatal
REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM. 2. COMARCA

REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM. 1. MANRESA

C/ de Carrió, 18, E
Tel. 938 721 922

Pg. de Pere III, 58, 1r Manresa
Tel. 938 745 75

Recursos Joves
FÒRUM, SA

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES (FUB)

Pl. Immaculada, 3, baixos
Tel.93 872 56 01 · www.forumsa.cat

Av. Universitària, 4-6. · Tel.93 877 41 74
www.fub.edu

SAPSK?
Av. Bases de Manresa, 51 (a l’entrada de Lacetània).
Tel. 93 877 13 60 · www.sapsk.info

UNIVERSTAT POLITÈCTICA DE CATALUNYA (UPC)
Av. Bases de Manresa, 61-73 · Tel. 93 877 72 00
http://www.epsem.upc.edu

LA KAMPANA

PUBLICITAT CLARENA

Pl. Icària
Tel. 93 872 92 37
Http://www.manresajove.cat/KAMPANA/index.html

C/ Urgell, 38
Tel. 93 872 43 86

Compartir pis a Manresa
PISOS CAIXA MANRESA

ALBERG DE JOVENTUT DEL CARME

C/Oms i de Prat, 2,
Tel. 93 973 11 00
http://www.caixamanresa.es

Pl. del Milcentenari, s/n
Tel.938 750 396
www.xanascat.cat

PROGRAMA VIURE I CONVIURE

RESIDÈNCIA ESCOLA JOVIAT

Obra Social Caixa Catalunya
www.caixacatalunya.es/viureiconviure

Muralla St. Francesc,39. Tel. 93 875 41 78
http://www.joviat.cat/

REDIDÈNCIA SAGRAT COR DE JESÚS
C/Joc de la Pilota.
Tel. 93 872 59 15

Companyies de Subministraments
AIGÜES DE MANRESA

CORREUS I TELÈGRAFS

Plana de l'Om, 6, 3r 3a.
Tel.938 725 522
www.aiguesmanresa.cat/

Pl. Espanya, 1.
Tel.938 731 730 · 938 731 823
www.correos.es

GAS NATURAL
Pg. de Pere III, 54 baixos.
Tel.938 733 463 · 900 760 760
www.gasnatural.com

FECSA
C/ Llussà, 9.
Tel. 902 507 750 · 900 770 077
www.fecsa.es

TELEFÒNICA
Pg. de Pere III, 21
Tel. 938 728 455
1003 · 1004
www.telefonica.es
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ADRECES D` INTERES
TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL

AJUNTAMENT DE MANRESA

Administració estatal

Administració Local
Plaça Major, 1.
Tel. 938 782 300 · www.ajmanresa.cat

C/ de Sant Fruitós, 1-3 Manresa
T. 93 874 88 50

INFORMACIÓ

INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Plaça Major, 1.
Tel. 010

C/ del Bruc, 140. Manresa
Tel. 938 720 333
Tel. 938 720 456

CENTRE D’INICIATIVES PER A L’OCUPACIÓ –CIOC/ de la Verge de l'Alba 5-7. Manresa
Tel. 938 776 490

UGT

Administració comarcal

Pg. Pere III, 60 - 62 08240 Manresa
Tel. 93 873 50 00

CCOO

c/Castelladral, 5-7. · Tel. 93 877 63 10
Polígon industrial els Dolors (Recinte Palau Firal)
cedem@ajmanresa.cat · www.cedem.cat

Sindicats

CEDEM

C/ passeig de Pere III, núm. 62, 2n pis 08241 Manresa.
Tel. 93 874 44 11

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT
C/ Muralla de St. Domènec 24.
Tel. 93 693 03 50 (Ext. 202)

CGT
C/ Circumval·lació, 77 08241 Manresa
Tel. 93 874 72 60

INFORMACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA
Tel.012

SERVEI D’OCUPACIÓ A CATALUNYA –SOCC/ Verge de l’Alba, 5-7 Manresa
Tel.: Centraleta 93 874 88 44
Demandes de feina: 93 874 88 43 · Fax: 93 874 58 28
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FEINA PER A
NOUVINGUTS

Si fa poc que ets a Catalunya, el primer que necessites
per trobar feina és el permís de residència i de treball. Si
només tens el permís de residència, hauràs de demanar
l’autorització del de treball a la subdelegació
corresponent del Govern de l’Estat a Catalunya.
Segurament, per accedir a una feina professional hauràs
d’homologar els estudis del teu país d’origen a la
legislació actual de Catalunya. Si el títol que vols
homologar és equivalent a la secundària o al batxillerat,
contacta amb la Generalitat de Catalunya trucant al 93
481 60 00; si vols homologar un títol universitari,
contacta amb el Ministeri d’Educació i Ciència trucant al
93 520 96 03

) )

TREBALLAR
A L` ESTRANGER

ATS
FEINA PER A DISCAPACIT
Per intentar millorar la integració laboral de les persones
discapacitades, el marc legislatiu marca dos tipus d’accions;
- Els incentius econòmics: ajudes, bonificacions i
subvencions a la contractació de persones discapacitades.
- Les empreses estan obligades a contractar com a mínim un
2% de treballadors discapacitats en el cas que la seva
plantilla iguali o superi els 50 treballadors.
http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/inde
x.html < drets i deures de l’empresa< treball i discapacitat<
guia treball i discapacitat. Inclou informació sobre la legislació
que han de seguir les empreses pel què fa a les persones
discapacitades.
A Manresa podem trobar una entitat que treballa per a la
integració laboral de les persones discapacitades:
AMPANS, ASSOCIACIÓ MANRESANA DE NENS SUBDOTATS
www.ampans.cat

Consulta la Guia de mobilitat editada l’any 2008, la
trobaràs al punt d’informació juvenil de Manresa.

SAPSK?.
Tel. 93 877 13 60 www.sapsk.info

,
RACIO
TREBALLAR A L` ADMINIST
Per accedir a treballar a les administracions públiques cal
passar unes proves de selecció de personal anomenades
“oposicions”.
Les oposicions consten d’una o més proves de caràcter
eliminatori. Un cop superades aquestes proves, els aspirants
queden classificats segons la suma total de les puntuacions
obtingudes. Només obtenen plaça aquells candidats que,
segons l’ordre de classificació, cobreixen les places
convocades.
Informa’t de les convocatòries a:
- Al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en el cas
de la Generalitat
- Al Boletín Oficial del Estado (BOE), en el cas de
l’Estat
- Al Butlletí Oficial de la Província respectiva (BOP),
en el cas de les administracions locals.
Pots trobar els temaris, tests i exercicis per preparar les
oposicions a:
- Llibreries de la Generalitat
- Biblioteques públiques
- internet: www.gencat.cat,
www.geocities.com/opositarhoy,
www.eltemario.com, www.oposicion.com,
www.oposicionesmusica.com,
www.opositest.com, www.temario-oposiciones.com,
www.informaciones-utiles.com,
www.eapc.es/publicacions/temaris/temaris.htm

Més informació a:
www.gencat.net/oposicions
Oposicions de la Generalitat de Catalunya
http://www.diba.es/rh/default.asp
Oferta pública de la Diputació de Barcelona
www.abconcursos.com
Convocatòries d’oposicions, beques i cursos
www.admiweb.org/oposiciones
Cercador d’oposicions i feina en el sector públic
www.buscaoposiciones.com
Cercador d’oposicions i feina en el sector públic
www.empleopublico.net
Portal d’oposicions i cursos
http://www.060.es
Convocatòries d’oposicions
www.oposicionesybecas.com
Convocatòries d’oposicions, beques i ajuts
www.opositor.com
Portal d’oposicions
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PRACTIQUES
LABORALS

,
C,REACIO
D EMPRESES
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ASICS
CONCEPTES B
El Salari.
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La retribució econòmica que reps per la teva feina ha de ser
com a mínim la que estipula el conveni col·lectiu del teu
sector, a més de les pagues extres proporcionals al temps
treballat. Et poden ser abonades amb la nòmina mensual o al
final del contracte.
Per veure el teu conveni col·lectiu entra a:
http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/
negociacio/cercador/index.html

BC

IRPF (impost de la renda sobre les persones físiques).
Tal com es defineix al web www.jove.cat/treball < conceptes
bàsics < retenció de l’IRPF, és un tribut estatal de caràcter
personal i directe, basat en els principis de capacitat
econòmica de les persones, justícia, generalitat, igualtat,
equitat i progressivitat. Això vol dir que l'import d'aquest
impost equival a un percentatge de la renda que varia segons
els ingressos de les persones i, que permet l’aplicació de
deduccions segons les circumstàncies personals, familiars i
laborals de cadascú.

Els horaris.
La jornada laboral no pot ser superior a 40 hores setmanals i
tens dret a un descans setmanal de 12 hores com a mínim.

El contracte.
És l’acord per escrit entre el treballador i l’empresari, en el
qual s’estableixen els drets i els deures de les dues parts. Hi
ha diversos tipus de contractes: indefinits, temporals, a
temps parcial, formatius... Més informació a:
www.joves.net/campanyes/de-l-estudi-al-treball/web-deltreball/tipus-de-contractes

La declaració de la renda.
Document que informa Hisenda dels ingressos o rendiments
del treball o de les activitats professionals i empresarials
fetes durant l’any anterior, de les deduccions a les quals
tenim dret i, sobretot, de la quantitat de diners que
tenim pendent d’abonar si no hem arribat a cobrir l’import
de l’IRPF.
Www.aeat.es < ciudadanos< renta 2008< manual práctico
de la renta< guia de renta. Web de l’Agència Tributària on, a
part de la guia de la renda, pots utilitzar el programa PADRE
per ajudar-te a fer-la.
www.jove.cat, web que inclou informació sobre la declaració
de la renda: què és, qui l’ha de fer i com l’ha de fer.

Els teus drets i deures.
El drets i deures establerts per l'Estatut dels Treballadors. Els
pots trobar consultant a:
www.gencat.cat/treball/doc/doc_83784893_1.pdf

La Seguretat Social.
Abans de començar a treballar, has d’inscriure’t a la
Seguretat Social, on cotitzes, és a dir, et retenen un tant per
cent del sou perquè l’Estat pugui garantir unes condicions
econòmiques, socials i sanitàries bàsiques per a tothom.
http://www.seg-social.es/

Programa IPI. (Itineraris personals d’inserció).
És un programa subvencionat pel SOC i el Fons Social
Europeu que et proporciona eines, orientació i recursos
amb la finalitat que els joves entre 16 i 25 anys inscrits
com a demandants d’ocupació a les Oficines de Treball
assoleixin una inserció laboral adequada al seu perfil
professional.
ipimanresa@gedi.org

Centre d’iniciatives per a l’Ocupació. (CIO)
És un equipament del Servei d’Ocupació, Formació i
Economia Social de l’Ajuntament de Manresa. L’objectiu
del CIO és la dinamització, motivació i millora de
l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, i
d’aquelles que desitgen canviar de lloc de treball.
Paral·lelament ofereix suport al teixit empresarial local a
l’hora de cobrir vacants laborals, formalitzar plans de
formació, etc.
www.ciomanresa.cat

Programa Operatiu per Immigrants de Creu Roja.
Porten a terme el club de la feina, orientació, formació i
altres iniciatives per afavorir la inserció sociolaboral de
persones immigrades no comunitàries.
www.creurojamanresa.org

IOC, Institut Obert de Catalunya.

•Sindicats
CCOO. Comissions obreres disposa d’una tècnica
d’ocupació que duu a terme l’ASSOC, l’assessorament
per a afiliats i familiars de 1r grau, i el programa IPI.
www.conc.es
UGT. La Unió General de Treballadors, compta amb una
tècnica d’inserció laboral que ofereix cursos de
formació, club de la feina, xaloc, recerca, orientació,
xerrades als instituts i tallers ocupacionals. A més té una
tècnica en el programa IPI.
www.ugt.es

•Universitats
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Consta
d’una borsa de treball pública on podràs trobar anuncis
de feines relacionades amb les titulacions que
s’imparteixen en aquesta universitat.
http://borsa.epsem.upc.edu/ofertes-de-treball
Fundació Universitària del Bages (FUB) on les
empreses demandants de personal pengen els seus
anuncis per als alumnes universitaris i titulats.
http://borsa.fub.edu/

Inclou un servei d’ofertes de treball, on les empreses
pengen les seves demandes.
http://ioc.xtec.cat

A
ON ANAR A BUSCAR FEIN
El boca-orella.
Assegura’t que la gent que t’envolta sàpiga que estàs
buscant feina. La majoria d’empreses recorren als seus
contactes com a primer recurs.

La premsa.
Al Regió7, diari de la Catalunya central, cada cap de
setmana hi ha una secció amb ofertes de treball.
També pots trobar-ne a les publicacions de distribució
gratuïta com El Divendres, Tot Oci, El setmanari...

Les cartelleres.
A Manresa pots trobar informació a les cartelleres de les
universitats, la UPC i la FUB. A la cartellera de la Biblioteca
del Casino i la BCUM (Biblioteca del Campus Universitari de
Manresa). També pots informar-te a la cartellera de
Publicitat Clarena, la del casal la Kampana, la del CAE i a la
cartellera del punt d’informació juvenil de Manresa, el
SAPSK?.
Pots trobar les adreces a l’últim apartat d’adreces d’interès.

Empreses de Treball Temporal.
Les ETT contracten treballadors per després cedir-los a les
empreses sol·licitants de personal. Així doncs, treballes per
una altre empresa però la facultat disciplinària és dirigida
per l’ ETT.
Trobaràs una llista d’ETT als webs de:
www.guiamanresa.com i
www.paginasamarillas.es/ett-empresas-de-trabajotemporal_manresa_229_321.htlm

Empreses de selecció de personal.

Aquestes empreses posen en contacte les empreses
demandants de personal amb els treballadors que
anteriorment han passat un procés de selecció.

Internet.
Aquí tens alguns webs d’interès, on pots trobar ofertes a
Manresa i comarca. www.ajmanresa.cat; on podràs trobar
l’oferta pública d’ocupació, www.infofeina.com,
www.comarcalia.com i www.treballateca.com; on trobaràs
ofertes de feina a nivell de Catalunya,
www.diaridemanresa.com; amb ofertes de Manresa,
www.diaridemanresa.com, web del SOC, Servei d’Ocupació
a Catalunya, i a www.jove.cat/treball trobaràs més pàgines
webs d’interès.

Borses de treball:
• Serveis d’ocupació
Oficina Jove de Treball de la Secretaria de Joventut.
A banda d’una borsa de treball, el web consta
d’assessorament laboral, orientació en l’autoocupació i per
treballar a l’estranger.
www.gencat.cat/joventut inici<àmbits temàtics<
treball<oficina jove de treball< borsa de treball.

Servei d’Ocupació de Catalunya. (SOC)
La Generalitat et posa a l’abast un servei que et permet
contactar amb les ofertes de la base de dades del SOC que
corresponen al teu perfil professional.
www.oficinatreball.net

, AR A BUSCAR FEINA
COM COMENC

?

Per accedir a una feina, en primer lloc cal redactar el CURRÍCULUM, on has d’esmentar
les teves dades personals, la formació rebuda, l’experiència professional i altres
dades importants que puguin interessar al destinatari, sense excedir-se en els
aspectes irrellevants.
Per enriquir el currículum, pot ser útil una CARTA DE PRESENTACIÓ, on remarquis els
teus punts forts relacionats amb el lloc de treball al qual vols accedir. La carta de
presentació, és el document que també hauràs de fer a l’hora de respondre un anunci.
Si el currículum i/o la carta de presentació assoleixen el seu objectiu, el pas següent és
el procés de selecció, que consta d’una entrevista i/o proves de selecció.

L’ENTREVISTA és el diàleg per aprofundir en la informació del currículum, i perquè tant
l’entrevistador com el candidat, comprovin si es tracta de la persona o la feina adient.
En algunes empreses, per conèixer les aptituds dels candidats a la feina, fan PROVES DE SELECCIÓ. Aquestes
consten de testos psicotècnics, proves d’aptitud professional, proves pràctiques, dinàmiques de coneixement,
etc.

WEBS D’INTERÈS:
www.oficinadetreball.cat/ ciutadania< orientació per trobar feina
Web del SOC, Servei d’Ocupació a Catalunya, que inclou informació per fer el teu currículum personalitzat, consells per
fer la carta de presentació i l’entrevista, i orientació en les proves de selecció.
www.gencat.cat/joventut inici< àmbits temàtics< treball < oficina jove de treball < documents útils
Web de la Generalitat; inclou una plantilla de currículum i dos exemples, el CV cronològic i CV europeu, a més de dos
exemples de carta de presentació, un d’autocandidatura i l’altre de resposta a un anunci.
També pots consultar les possibles preguntes de l’entrevista i fer l’exemple d’un test psicotècnic.
Www.psicoactiva.com; inclou testos psicotècnics gratuïts sense necessitat de registrar-te.
http://www.viajoven.com/tests/principal.asp; registra’t gratuïtament i podràs fer testos psicotècnics d’ortografia,
comprensió oral, sinònims i antònims, etc.
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