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ShBasic: comercialització
Cerquem al millor llogater pel seu apartament1. 0

En la modalitat de comercialització cercarem i seleccionarem al millor arrendatari pel seu pis. ShBarcelona 
ofereix aquest servei sense cap cost i sense demanar exclusivitat de cap tipus.

Què inclou la gestió integral?

a. Gestió del dipòsit de fiances al INCASOL i de l’Aval Lloguer de la Generalitat,
b. Ens encarreguem de comprovar l’estat del pis i del seu inventari a l’entrada i sortida de l’inquilí, gestionant 
qualsevol compra o reparació necessària,
c. Canviarem de nom els subministres, domiciliació bancària i controlarem les lectures reals per assegurar el 
pagament just per a totes les parts,
d. Gestionarem totes les incidències que puguin tenir lloc al seu pis durant la vigència del contracte. Posarem 
a la seva disposició i a la del seu llogater, un telèfon d’emergència que estarà disponible les 24 hores tots els 
dies de l’any,
e. Seguiment del pagament de la renda de la seva vivenda,
f. Posarem a la seva disposició una intranet on podrà accedir a tota la informació, documentació i estat de 
l’apartament,
g. Ens encarreguem de la posada a punt del seu immoble just al moment que el seu llogater se’n vagi, 
mitjançant la neteja, la posada a punt i la immediata comercialització.
h. Gestió ShPremium: cost del 5% + IVA del lloguer mensual.

ShPremium: gestió integral 
Ens encarreguem de totes les gestions relacionades amb el lloguer

Què inclou la comercialització?

a. Realització d’un dossier fotogràfic i reportatge de vídeo professional,
b. Presència activa en els portals immobiliaris líders en el sector nacional i internacional,
c. Intensa participació en xarxes socials: Facebook, Twitter i Youtube,
d. Atenció personalitzada a les nostres oficines del carrer Bailen 200, baixos,
e. Realització de visites al seu pis de dilluns a divendres de 10:00 a 19:00,
f. Estudi de solvència del candidat i de l’empresa on treballa,
g. Formalització del contracte d’ús de vivenda i assessorament legal.

ShBarcelona li proposa un servei integral pel lloguer del seu pis. Un mateix gestor durant tota la vigència del 
contracte l’atendrà de forma personalitzada per resoldre els seus dubtes i gestionar totes les tasques 
relacionades amb el seu pis i el seu llogater, perquè pugui desentendre’s. La gestió integral té un cost del 5% 
+IVA del lloguer mensual.

2. 0



Documentació a presentar pel propietari3. 0

Documentació per formalitzar el contracte de lloguer (opció ShBasic i ShPremium)

a. Còpia de l’escriptura de l’immoble,
b. Còpia del NIF del propietari/a de l’immoble,
c. Còpia de la cèdula d’habitabilitat en vigor de l’immoble,
d. Certificat d’eficiència energètica,
e. Direcció permanent, telèfon i correu electrònic del propietari/a,
f. Compte bancari del propietari/a.

Documentació per formalitzar el contracte de lloguer (només per l'opció ShPremium)

a. Assegurança de la llar en vigor de l’immoble,
b. Dades de contacte de l’administrador de la finca,
c. Darreres factures dels subministres: aigua, llum i gas,
d. Inventari detallat del contingut de l’apartament i còpia de les garanties dels electrodomèstics, si nous,
e. Dos jocs de claus complets (entrada a la finca, porta del pis, bústia, terrasses, zones comunitàries, ...).

Estudi de solvència dels candidats4. 0

Documentació a presentar pels candidats

a. NIF, NIE o passaport, direcció permanent, telèfon de contacte i correu electrònic,
b. Compte bancari del titular,
c. Treballadors per compte aliè: contracte de treball, tres darreres nòmines, darrera declaració de la renda,
d. Autònoms: darrer rebut pagat d’autònoms, dues darreres declaracions trimestrals de IVA i IRPF, darrera 
declaració anual presentada de IVA i IRPF,
e. Carta d’admissió a la universitat o contractes inicials a les empreses que col·laboren amb ShBarcelona. Més 
informació sobre convenis establerts (ESADE, IESE, Elisava i altres),
f. És possible demanar de forma addicional un aval bancari o d’un afiançador.

Important
Els nostres gestors comprovaran tota aquesta documentació així com l’estat financer de l’empresa que paga les 
nòmines. També cercarem possibles casos de morositat en anteriors lloguers del client. Per demostrar una 
solvència suficient, considerarem que el sou o la suma d’ingressos han de ser com a mínim dues vegades i mitja 
superiors al preu de lloguer. 
Recordi que els preus que publica ShBarcelona són públics, així que han d’incloure despeses de comunitat i IBI.

Tots els pisos comercialitzats per ShBarcelona es lliuren amb els serveis d'Aigua, Llum i Gas donats d'alta i la caldera 
o escalfador revisats i en perfecte funcionament, en cas contrari el propietari es farà càrrec dels costos i revisions 
per deixar-los llestos a l'entrada del llogater.

Si no desitja ser molestat mentre cerquem inquilins pel seu apartament, li recomanem que ens entregui un joc de 
claus per a poder realitzar visites al nostre horari d’atenció al client. Una vegada vostè aprovi l’entrada d’un nou 
arrendatari al seu pis necessitarem que ens aporti la següent documentació per formalitzar el contracte de 
lloguer.

ShBarcelona es compromet que els seus llogaters presentin un perfil de contrastada solvència, estabilitat 
econòmica i serietat suficient com per conservar en bon estat la seva propietat i pagar sense retards el lloguer.
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