
Informacions sobre la propietat 
i el lloguer turístic de:

    - finca a Baixada de Santa Clara, 2
    - finca a C/Roc Boronat, 66
    - pis entresòl 2ª del C/Comercial 17
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 1. Perfil de l'amfitriona a Airbnb

L'amfitriona es fa conèixer com a Kelly al seu perfil del portal Airbnb.

Segons la informació filtrada a Airbnb, disposa de 12 pisos en oferta al portal, del quals 7 es troben 
al barri Gòtic, 4 al Poblenou i 1 a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
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2. Oferta de pisos

2.1. Barri Gòtic

Al Gòtic, l'amfitriona disposa de 7 pisos anunciats a Airbnb que, tal i com pretenem demostrar en 
aquest dossier, es troben agrupats dins d'un mateix edifici situat a la Bda. de Sta. Clara, 2. En aquest
cas, aquests pisos suposen la totalitat de pisos de l'edifici.

Informació cadastral de l'edifici:
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2.1.1. Gòtic. Anunci 1

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 7 persones, amb 2
dormitoris i 3 llits, per 250€ per nit (amb una estada mínima de 3 nits) i amb un recàrrec de 55€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint les despeses de neteja (100€) i la tarifa de servei(112€),
el preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de tres nits seria de 962€ (+400€ de
dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i 
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Observant les fotografies, doncs, hi ha evidències clares que es tracta del pis situat just a sobre dels
baixos de l'edifici on hi ha el bar “Buenas Migas” i, per tant, del pis Principal. Tant la situació dels
2 balcons (amb vistes a l'absis de la Catedral i a l'edifici de l'Arxiu de la Corona d'Aragó) com la
forma de les finestres neogòtiques, únicament presents en aquesta planta, en són proves evidents.
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Segons les múltiples revisions rebudes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar i verificar l'amfitrió)
per part dels hostes, es pot confirmar que aquest pis s'ha estat llogant a turistes com a mínim des del
juny de 2016. Segons es pot extreure de les valoracions, tant “Kelly” com una associada seva
anomenada “Fernanda” han estat les encarregades de rebre els hostes.
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2.1.2. Gòtic. Anunci 2

Aquest pis  s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 4 persones, amb 2 llits, per
129€ per nit (amb una estada mínima de 3 nits) i amb un recàrrec de 45€ per nit en estades amb més
de 2 hostes. Afegint les despeses de neteja (75€) i la tarifa de servei(49€), el preu de l'allotjament
per una sola persona i estada mínima de dues nits seria de 382€ (+300€ de dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i 
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

En aquest cas, la imatge des del balcó ja ens permet assegurar que la finestra/balcó està situada a la
banda de la Baixada de Sta.Clara, i la pròpia informació del pis ens indica que és una 4a planta, de
manera que es tracta del balcó encerclat a la imatge. Aquest balcó, a més, té una finestra quadrada a
la seva esquerra (visió carrer) el marge de la qual també es pot apreciar a la imatge superior de
l'interior de l'immoble.
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Segons les múltiples revisions rebudes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar i verificar l'amfitrió)
per part dels hostes, es pot confirmar que aquest pis s'ha estat llogant a turistes com a mínim des del
juny de 2016. Segons es pot extreure de les valoracions, tant “Kelly” com una associada seva
anomenada “Fernanda” i un associat seu anomenat “Baadai” han estat els encarregats de rebre els
hostes.
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2.1.3. Gòtic. Anunci 3

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 6 persones, amb 2
dormitoris i 3 llits, per 220€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 55€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint les despeses de neteja (95€) i la tarifa de servei (79€), el
preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de dues nits seria de 614€ (+450€ de
dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i 
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

En aquest cas, la similitud entre el balcó i finestra quadrada ens permeten deduir que es tracta del 
pis assenyalat a la imatge, a la 4a planta de l'edifici.
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Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes, es pot confirmar que aquest pis s'ha 
estat llogant a turistes com a mínim des del maig de 2016.
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2.1.4. Gòtic. Anunci 4

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 4 persones, amb 1
dormitori i 3 llits, per 129€ per nit (amb una estada mínima de 3 nits) i amb un recàrrec de 39€ per
nit en estades amb més de 2 hostes. Afegint les despeses de neteja (75€) i la tarifa de servei(49€), el
preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de tres nits seria de 384€ (+375€ de
dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i 
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.
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De les valoracions, altra vegada en podem treure que tant “Kelly” com “Fernanda” reben els hostes 
i que el pis es lloga com a mínim del del juny de 2016.
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2.1.5. Gòtic. Anunci 5

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 4 persones, amb 1
dormitori i 3 llits, per 129€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 39€ per
nit en estades amb més de 2 hostes. Afegint les despeses de neteja (75€) i la tarifa de servei (47€), el
preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de dues nits seria de 379€ (+300€ de
dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i 
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

En aquest cas, el pis és fàcilment identificable pel finestral llarg i perquè es troba a l'altura de les
gàrgoles de l'edifici de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Es tracta, doncs, de l'àtic de l'edifici assenyalat
a la imatge.
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Segons les valoracions, el pis es lloga com a mínim des d'octubre de 2015.

22



2.1.6. Gòtic. Anunci 6

Aquest pis  s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 3 persones, amb 2 llits, per
109€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 39€ per nit en estades amb més
de 2 hostes. Afegint les despeses de neteja (65€) i la tarifa de servei (43€), el preu de l'allotjament
per una sola persona i estada mínima de dues nits seria de 328€ (+300€ de dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i 
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Aquest pis també és força fàcil d'identificar. Es tracta de l'únic pis que no té balcó, i per tant del pis 
assenyalat a la imatge inferior.
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Segons les valoracions, el pis es lloga com a mínim des de juny de 2016.
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2.1.7. Gòtic. Anunci 7

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 6 persones, amb 1
dormitori i 4 llits, per 208€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 49€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint les despeses de neteja (90€) i la tarifa de servei (75€), el
preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de dues nits seria de 581€ (+400€ de
dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i 
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Aquest pis fa cantonada i es pot identificar clarament per la forma i posició de les finestres, com 
indicat a la imatge.
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Segons les valoracions, el pis es lloga com a mínim des d'abril de 2016.
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2.2. Poblenou:

Al Poblenou, l'amfitriona disposa de 4 pisos anunciats a Airbnb que, tal i com pretenem demostrar 
en aquest dossier, es troben agrupats dins d'un mateix edifici situat al carrer de Roc Boronat, 66.

Informació cadastral de l'edifici:
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2.2.1. Poblenou. Anunci 1

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 6 persones, amb 2
dormitoris i 3 llits, per 189€ per nit (amb una estada mínima de 3 nits) i amb un recàrrec de 54€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint les despeses de neteja (95€) i la tarifa de servei(99€), el
preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de tres nits seria de 761€ (+400€ de
dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Aquest pis correspon a la primera planta de l'edifici, la única de les plantes que té el vidre de les
finestres subdividit en 5 espais. En aquest cas, per la situació de la porta d'entrada a les fotografies
del web, correspon a la finestra indicada a la imatge.
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Segons les valoracions, el pis es lloga com a mínim des de juny de 2016.
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2.2.2. Poblenou. Anunci 2

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 8 persones, amb 2
dormitoris i 3 llits, per 199€ per nit (amb una estada mínima de 3 nits) i amb un recàrrec de 59€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint les despeses de neteja (95€) i la tarifa de servei(100€),
el preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de tres nits seria de 792€ (+400€ de
dipòsit de seguretat).

33



Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Aquest pis correspon a la primera planta de l'edifici, la única de les plantes que té el vidre de les
finestres subdividit en 5 espais. En aquest cas, per la situació de la porta d'entrada a les fotografies
del web, correspon a la finestra indicada a la imatge.
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Segons les valoracions, el pis es lloga com a mínim des d'octubre de 2015.
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2.2.3. Poblenou. Anunci 3

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 6 persones, amb 2
dormitoris i 3 llits, per 199€ per nit (amb una estada mínima de 3 nits) i amb un recàrrec de 54€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint les despeses de neteja (95€) i la tarifa de servei (99€), el
preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de tres nits seria de 791€ (+400€ de
dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

En aquest cas, el pis anunciat correspon a la segona planta. Tenint en compte la porta d'entrada, el
pis correspon al de la finestra assenyalada a la imatge. 
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Segons les valoracions, el pis es lloga com a mínim des de juny de 2016.
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2.2.4. Poblenou. Anunci 4

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 8 persones, amb 2
dormitoris i 3 llits, per 199€ per nit (amb una estada mínima de 3 nits) i amb un recàrrec de 56€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint les despeses de neteja (95€) i la tarifa de servei(100€),
el preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de tres nits seria de 792€ (+400€ de
dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

En aquest cas, el pis anunciat correspon a la segona planta. Tenint en compte la porta d'entrada, el
pis correspon al de la finestra assenyalada a la imatge. 
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Segons les valoracions, el pis es lloga com a mínim des de maig de 2016.
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2.3. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

A Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, l'amfitriona disposa d'1 pis anunciat a Airbnb que, tal i com
pretenem demostrar en aquest dossier, es troba dins d'un edifici situat al carrer Comercial, 17.

Informació cadastral de l'edifici:
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2.3.1. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Anunci 1

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 6 persones, amb 2
dormitoris i 3 llits, per 199€ per nit (amb una estada mínima de 3 nits) i amb un recàrrec de 55€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint les despeses de neteja (95€) i la tarifa de servei (104€),
el preu de l'allotjament per una sola persona i estada mínima de tres nits seria de 797€ (+400€ de
dipòsit de seguretat).
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Airbnb no ofereix informació sobre la localització exacta de l'immoble però l'hem pogut deduir i
identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Amb les fotografies de les finestres des de l'interior i l'exterior podem determinar que el pis
anunciat és un principal.
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Segons les valoracions, el pis es lloga com a mínim des de juliol de 2016.
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3. Informació proporcionada per l'amfitriona

3.1. Informació relativa a l'immoble

A la carta de benvinguda rebuda un cop feta la reserva, l'amfitriona confirma la direcció exacta del
pis (Bda. De Sta. Clara, 2) i dóna informació relativa al Check-in/Check-out. Remarca, a més, que
hauran de fotografiar obligatòriament un document d'identitat alegant que és per la policia.
L'amfitriona també adjunta un enllaç al web dels apartaments (www.districtloftsbarcelona.com).
Quan hi accedim resulta que conté informació sobre tots els apartaments que Kelly té anunciats a
Airbnb, confirmant la hipòtesi que l'amfitriona gestiona els pisos a través d'una empresa de lloguer
anomenada District Lofts Barcelona.
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Pàgina principal del web: Com a informació destacable, el fet que la web indica que els 
apartaments  es lloguen per intervals de curta durada de com a mínim 31 dies, contradient així els 
anuncis d'Airbnb.

A la part inferior de la pàgina principal, si entrem a l'enllaç “Quién somos”, ens apareix una
descripció dels immobles i dels propietaris. Els tenidors es fan conèixer com a Salvador i Kelly.
Com a informació rellevant, s'hi afirma que l'edifici del Gòtic s'utilitza com a lloguer turístic des de
fa 17 anys i que l'edifici del Poblenou correspon als mateixos propietaris, que el van adquirir més
tard amb l'objectiu de fer-hi pisos turístics que es lloguen des del 2012. 
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En aquest web, hi ha agrupats els 12 apartaments anunciats per “Kelly” a Airbnb, amb informació 
sobre cada un d'ells i un mapa de localització molt esquemàtic. Tampoc s'hi troba la localització 
exacta dels immobles.
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3.2. Contracte de lloguer

L'amfitriona fa arribar, adjunt a la carta de benvinguda, el següent contracte de lloguer.

El contracte que ens fa arribar és un model de contracte per omplir. Com a curiositat, s'especifica la
durada del contracte en nombre de nits i no en nombre de dies, mesos o anys com seria el normal en
un contracte de lloguer. El fet que el nombre de nits estigui en blanc fa pensar en la hipòtesi  que
potser maquillen els dies que la gent s'hi està per tal d'arribar als 31 dies mínims legals.
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4. Propietat

Tot i tenir indicis i proves clares de la propietat compartida dels tres edificis (Gòtic, Poblenou,
Born) hem accedit al registre de la propietat per comprovar la hipòtesi. Un cop hem tingut els
documents oficials del registre de la propietat, que adjuntem a continuació, hem pogut comprovar
que:

1. El propietari de l'edifici del barri Gòtic, situat a la Baixada de Santa Clara, 2 és conegut
com a Salvador Emilio                                     . Va adquirir la propietat de l'edifici l'any
1975.
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2. El propietari del pis d'el Born, situat al carrer Comercial, 17, entresol 2a és conegut amb
el nom de Salvador Emilio 
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3. La propietària de l'edifici del Poblenou, situat al carrer de Roc Boronat, 66 és una societat 
coneguda com a Santa Clara Art S.L. Va adquirir la propietat de l'edifici l'any 2002.
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Amb això, es confirma que l'edifici del Gòtic i el pis del Born són del mateix propietari. Pel que fa a
la propietat de l'edifici del Poblenou, decidim investigar una mica més sobre quina o quines
persones hi ha darrer la societat Santa Clara Art S.L. Amb una cerca simple a internet ja podem
comprovar com el propietari de la societat coincideix amb el propietari esmentant anteriorment i
conegut com a Salvador Emilio                                   . Així doncs, es confirma que les tres
propietats són del mateix tenidor.
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