Informacions sobre el lloguer turístic il·legal
de 13 pisos de diferents propietaris per un
mateix administrador al Casc Antic

Ciutat Vella
No Està En Venda
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0. Síntesi
Mitjançant aquest dossier, volem destapar i demostrar una xarxa de 13 pisos turístics il·legals al
barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Tretze pisos de diferents propietaris però administrats
per un mateix administrador professional.
Tal com demostrem, cap dels 13 pisos consta de llicència d'habitatge d'ús turístic (HUT) i tots estan
anunciats amb números de llicència usurpats d'altres pisos legals.
L'administrador professional, Mark Serra i Parés, és qui gestiona les reserves dels pisos i qui atén
els turistes a la seva arribada als pisos.
Estem, doncs, denunciant un entramat format per propietaris, administradors professionals i
plataformes virtuals per al lloguer turístic il·legal de 13 pisos que s'han eliminat furtivament del
parc d'habitatge de lloguer del barri i de la ciutat. Un entramat complexe amb els actors següents:
propietaris rendistes i cobdiciosos, administradors professionals/comissionistes àvids de diners i,
per descomptat, una plataforma que s'anuncia com la salvació social de la classe mitjana-baixa i en
canvi es dedica a lucrar-se mitjançant l'explotació màxima d'un dret bàsic com l'habitatge.
A continuació, mostrem un mapa i una taula amb els pisos il·legals destapats en aquest dossier:
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1. Perfl de l'amftrió a Airbnb
L'amfitrió es fa conèixer com a Mark al seu perfil del portal Airbnb.

Segons la informació filtrada a Airbnb, disposa de 13 pisos en oferta al portal, tots al barri de Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera. El mateix amfitrió es declara propietari dels pisos que té
anunciats.
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2. Propietats
2.1. Resum
Hem comprovat al registre les propietats de tots els immobles. Com mostrem a la taula, la propietat
coincideix en 5 dels immobles però és diferent en la resta:
Pis

Adreça

Propietat

1

C/Banys Vells, 17, 3r 2a

Damien Paul Harris

2

C/Brosolí, 2, 1r 2a

Mercedes Peitx Mateo i Jorge Viladomiu Valentí*

3

C/Canvis Nous, 6, 4t 4a

Frédéric Alexa Sudre

4

C/Canvis Vells, 3, 1r 1a

Teresa i Eliseu Vilaclara Ribas

5

C/Comerç, 33, Entresòl 2a

Concepción Escapé Artigas*

6

C/Comerç, 33, 2n 2a

Concepción Escapé Artigas*

7

C/Montcada, 1, 2n

RCJ Catalana d'Inversions, SL

8

C/Montcada, 9-11, 3r 1a

Miquel Brunells Cristià (67%), Berta Arévalo Brunells,
Caterina Arévalo Brunells, Feliciano Arévalo Morcillo*

9

C/Montcada, 13, 1r

Miquel Brunells Cristià*

10

C/Princesa, 22, Principal

Miquel Brunells Cristià*

11

C/Princesa, 22, 1r

Miquel Brunells Cristià*

12

C/Princesa, 24, Principal 1a

Miquel Brunells Cristià*

13 C/Princesa, 24, 3r 1a
*Finques de propietat vertical

Miquel Brunells Cristià*

2.2. Consideracions
Com podem veure, 6 dels 13 pisos són completament (5) o parcialment (1) propietat de Miquel
Brunells i Cristià. La finca de Montcada, 9-11, està participada també en un 33% per tres persones
més (11% cadascuna). Totes les finques amb pisos d'aquest propietari són de propietat vertical i es
troben agrupades a la cantonada dels carrers Princesa i Montcada.
A la finca de Princesa, 22, els baixos són ocupats per la Pastisseria Brunells, del mateix nom que la
propietat i probablement regentada per la família del propietari.
De la resta de propietats, podem destacar:
- Que dues finques més són de propietat vertical (Brosolí, 2 i Comerç, 33) però la resta estan
dividides horitzontalment.
- Que el propietari del pis del carrer dels Banys Vells, 17, que respon al nom de Damien Paul
Harris, és també l'administrador solidari d'una empresa anomenada Mini Car Tours SL. Aquesta
empresa és la que gestiona els coneguts ciclomotors GoCar, vehicles de lloguer per a turistes que es
passegen per la ciutat.
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- Que un dels pisos, el de Montcada 1, és propietat de l'empresa RCJ Catalana d'Inversions SL.
L'administrador únic d'aquesta empresa respon al nom de Carles Serra Parés.

2.3. Usurpació de llicències
Com hem demostrat anteriorment, tots els pisos anunciats consten amb número de llicència fals. La
persona que gestiona i publica els anuncis dels pisos, doncs, estaria usurpant llicències d'altres
propietaris. A la taula mostrem quines són aquestes llicències i la seva propietat real (dels
propietaris particulars només n'hem escrit les inicials):
Nº Llicència HUT

Adreça

Propietat

HUTB-001218

C/Trafalgar, 70, 4t C

L.J.T.T

HUTB-001220

C/Trafalgar, 13, principal

Eurocatalana SL

HUTB-001222

Ja no existeix

-

HUTB-001230

C/Trompetes, 4, 3r

Terrallar SL

HUTB-001240

C/Unió, 21, 4t 2a

Union 21 Activos Inmobiliarios SL

HUTB-001244

Ja no existeix

-

HUTB-001258

Rda. Universitat, 35, 3r 3a

Teixits Gonfaus, SA

HUTB-001265

Rda. Universitat, 11, 3r 1a B

Bon Ton SL

HUTB-001278

C/València, 183, entresòl 1a

I.S.

HUTB-001283

C/València, 347, 1r 2a

I.S.B.

HUTB-001341

C/València, 194, 1r 2a

VC Leisure Urban Investment SL

HUTB-001356

C/València, 423, 2n 1a

Acmar SL

HUTB-001362

C/València, 465, 2n 2a

J.H.C.

HUTB-001371

C/València, 469, 6è 3a

Proyectos Sort SL

HUTB-001392

C/València, 32, 4t 4a

2I Barca Properties SL
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3. Gestió del lloguer turístic
Un cop comprovades les diferents propietats dels 13 immobles, hem investigat qui hi ha darrere el
perfil de l'amfitrió “Mark” a Airbnb. És a dir, qui gestiona el lloguer turístic dels 13 pisos a través
de les plataformes virtuals.
A Airbnb hi ha poques senyals que permetin identificar qui hi ha darrere un perfil d'amfitrió, però
Booking dóna més informació. Així doncs, veient els anuncis a Booking de tots els pisos hem vist
que, en alguns casos, la informació de contacte remet a dues empreses: Donec Perficiam SL i
Go2Barcelona.
Hem buscat informació de Donec Perficiam SL i hem trobat el següent:
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L'empresa Donec Perficiam SL es constitueix el 10 de gener de 2014.

En la mateixa data, s'atorga el càrrec d'administrador únic a Mark Serra i Parés i, més tard,
d'apoderat solidari a Xavier Barba Marquez. El 10 d'octubre de 2016, Mark Serra i Parés deixa de
ser-ne l'administrador únic i és substituït en el càrrec per Xavier Barba Marquez:
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Així doncs, Mark Serra Parés deixa el càrrec com a administrador solidari. Al mateix temps, es
produeix el canvi de domicili social del carrer de Plegamans 4 al domicili actual, al carrer Cremat
Gran i Xic, 5-7. Publicació oficial al BORME nº194 (pàg. 44183) de dilluns 10 d'octubre de 2016:

Amb aquesta informació podem constatar que tots els pisos que a Booking refereixen a Donec
Perficiam SL són gestionats per aquesta empresa i concretament pels seus dos administradors, Mark
Serra Parés i Xavier Barba Marquez. El nom de l'amfitrió a Airbnb, “Mark”, sembla tenir sentit.
Tot i així, alguns anuncis de Booking no refereixen a Donec Perficiam SL sinó a una altra empresa
de nom Go2Barcelona. Investigant, no trobem informació de l'empresa perquè probablement no
està registrada, però sí que veiem coses interessants.
Primer, una captura de pantalla d'un web ja inexistent on hi apareix un mapa molt semblant o
idèntic al dels pisos que tenim localitzats de l'amfitrió “Mark”, i a més hi posa un número de
telèfon:
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A més, mitjançant el portal de lloguer d'apartaments Rentexpress, trobem informació sobre els que
són llogats per Go2Barcelona. Són exactament els mateixos que té penjats a Airbnb el perfil de
“Mark”:

Busquem el número de telèfon que apareix a l'antic web de Go2Barcelona i trobem això:

El número de telèfon coincideix amb el d'una empresa anomenada EAD Enfermeria i amb domicili
al carrer de Plegamans 4 que, casualment, és l'adreça del domicili de Donec Perficiam SL fins
l'octubre de 2016. No sembla casualitat, doncs, que el director d'aquesta empresa sigui el mateix
Xavier Barba Marquez, administrador únic de Donec Perficiam SL des de l'octubre de 2016:
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Com a últim apunt, el carrer de Plegamans 4 també és el domicili social de l'empresa RCJ Catalana
d'Inversions SL, propietària d'un dels pisos al carrer de Montcada, 1, i administrada per Carles Serra
Parés. Investigant una mica, descobrim que Carles Serra Parés és, de fet, la mateixa persona que
Mark Serra Parés. Aquest fet es pot comprovar en aquests dos enllaços, que fan referència al fet que
el mateix Mark Serra Parés es va presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2010
com a número 19 de la llista pel partit Solidaritat Catalana per la Independència amb el nom de
Carles o Carles Mark Serra Parés:
http://www.vilaweb.cat/noticia/3771686/20100904/strubell-lopez-bofill-segura-laporta-candidatssolidaritat-catalana.html
http://legislacion.derecho.com/edicte-26-octubre-2010-administracio-electoral-3023159
Un cop hem entrat al pis, hem trobat enganxat a la porta un cartell amb informació de l'empresa
Go2Barcelona que demostra encara més el vincle que hi ha entre aquests pisos i l'administrador
professional Mark Serra Parés. En aquest cartell, a més, hi apareix una adreça web que ja no està
operativa

També hi apareix el nom de “Mark” i un número de telèfon diferent al que sortia a la captura de
l'antic web de l'empresa Go2Barcelona. Aquest número de telèfon coincideix amb el del propi
amfitrió a Airbnb, que un cop feta la reserva ja apareix al web com a “Mark Serra”. No hi ha
dubtes, doncs, que qui gestiona aquests 13 pisos és el propi Mark Serra i Parés.
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Amb aquesta informació queda demostrat el lligam de tots els pisos amb Mark Serra Parés i Xavier
Barba Marquez. Pel nom de l'amfitrió i per la informació aportada per les ressenyes dels pisos a
Airbnb, però, sembla que és Mark Serra i Parés qui s'encarrega més activament de la gestió dels 13
pisos turístics tal com hem comprovat, a més, durant l'entrada al pis reservat. En qualsevol cas, el
lligam entre ambdues persones és clar ja que, com demostrarem més endavant, Xavier Barba
Marquez és el marit de Mark Serra Parés. En aquesta taula resumim com podem relacionar tots els
pisos amb aquesta persona:

Pis Adreça

Referència Booking Llista Go2Barcelona

1

C/Banys Vells, 17, 3r 2a

Donec Perficiam SL

Sí

2

C/Brosolí, 2, 1r 2a

Go2Barcelona

Sí

3

C/Canvis Nous, 6, 4t 4a

Go2Barcelona

Sí

4

C/Canvis Vells, 3, 1r 1a

-

Sí

5

C/Comerç, 33, Entresòl 2a

Go2Barcelona

No

6

C/Comerç, 33, 2n 2a

Go2Barcelona

No

7

C/Montcada, 1, 2n*

Go2Barcelona

Sí

8

C/Montcada, 9-11, 3r 1a

Go2Barcelona

Sí

9

C/Montcada, 13, 1r

-

Sí

10

C/Princesa, 22, Principal

Donec Perficiam SL

Sí

11

C/Princesa, 22, 1r

Donec Perficiam SL

Sí

12

C/Princesa, 24, Principal 1a Go2Barcelona

Sí

13 C/Princesa, 24, 3r 1a
Go2Barcelona
Sí
*En aquest cas, el vincle és encara més clar perquè n'és directament el propietari
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3.1. Mark Serra Parés i el lloguer turístic
Un cop comprovat el fet que la gestió dels 13 pisos turístics va a càrrec de Mark Serra Parés, hem
investigat una mica la relació d'aquesta persona amb el lloguer turístic.
Mark Serra Parés s'ha posicionat públicament a favor del lloguer turístic en nombroses ocasions. De
fet, forma part o participa del “lobby” Plataforma Pro Viviendas Turísticas (PPVT), clara defensora
de la total desregulació del sector dels apartaments o pisos turístics. En aquesta fotografia extreta de
la pàgina web de la PPVT el veiem, durant la 2a assemblea de la Plataforma, al costat de la seva
presidenta Elizabeth Casañas i l'advocat Marc Pertíñez:

En alguna ocasió, ha negat ser propietari de cap pis turístic, fet que és fals tal i com demostrem en
aquest dossier:

En altres ocasions, però, ha reconegut que es dedica a la gestió de pisos turístics des de fa 15 anys i
que en pot arribar a guanyar fins a 3000€ mensuals per cada pis, tal com afirmava en aquesta
entrevista per la BBC durant l'estiu de 2016: http://www.bbc.co.uk/programmes/p040p1c7
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S'ha erigit com a defensor dels pisos turístics en nombroses ocasions. A més, també s'ha mostrat
clarament en contra de la regulació del preu dels lloguers, ja que segons ell un propietari ha de
poder llogar el seu pis pels diners que li doni la gana:

Ha discutit en diverses ocasions amb polítics de l'administració pel que fa a la regulació dels
apartaments turístics, mostrant-se clarament en contra d'una regulació restrictiva i mostrant-se
partidari a la desregulació del sector. Un exemple d'això és una conversa recent per Twitter amb la
regidora d'Unió Democràtica a l'ajuntament de Barcelona Sònia Recasens:
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Un cop hem entrat al pis, hem comprovat com, en el cas de l'edifici del carrer de la Princesa, 22,
Mark Serra Parés fa el possible per impedir les inspeccions de l'Ajuntament de Barcelona. A dins
del pis, ha enganxat un cartell en anglès advertint als turistes que “només la policia pot fer-vos
preguntes o demanar-vos documents” i que “l'Ajuntament de Barcelona fa inspeccions il·legals”. A
més, els convida a no obrir la porta a ningú i els intèrfons estan desconnectats i/o no funcionen:

Xavier Barba Marquez, actual administrador de Donec Perficiam SL i marit de Mark Serra, com
demostrem a continuació, fa sovint declaracions similars en la mateixa línia:
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El març de 2015 publicava un escrit defensant a les plataformes de lloguer turístic i afirmant que el
gremi d'hotels havia “pagat a veïns/es de la Barceloneta” durant les protestes de l'estiu de 2014. A
més, s'ha autodefinit en més d'una ocasió com a “petit empresari”:
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4. Oferta de pisos
4.1. Carrer dels Banys Vells, 17
En aquesta finca del carrer dels Banys Vells, 17, l'amfitrió té en oferta un pis a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:

De la informació del cadastre podem saber que es tracta d'una finca dividida horitzontalment.
Tal com demostrarem més endavant, el pis que ens interessa és el 3r 2a.
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4.1.1. Pis 1. 3r 2a

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 8 persones, amb 4
dormitoris i 6 llits, per 250€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 45€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint la tarifa de servei (53€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 413€ (+300€ de dipòsit de seguretat). Segons la
informació de l'anunci, el propietari respon al nom de Mark.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking tampoc ofereix la localització exacta del pis, o almenys la que hi apareix sembla
incorrecta. A la informació facilitada per l'amfitrió, per això, veiem com es menciona la localització
exacta al carrer dels Banys Vells, 17. Alhora, hi apareix el nom d'una empresa que sembla ser la que
duu a terme la gestió de les reserves i que respon al nom de Donec Perficiam, S.L.:

L'amfitrió fa constar, també, un número de llicència. Fent una cerca ràpida, podem comprovar com
aquest número de llicència no correspon a cap pis del carrer dels Banys Vells, 17 sinó al pis del
carrer València, 32, 4t 4a. L'amfitrió hi fa constar, doncs, un número de llicència que no
correspon al pis anunciat.
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Airbnb i Booking no ofereixen 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 aquesta primera fotografia hem pogut comprovar que es tracta d'un dels dos pisos de la 3a
planta. Pel balcó que es veu a la imatge es pot observar el revestiment superior de l'edifici del
davant, la qual cosa ens demostra que es tracta d'una de les plantes superiors de l'edifici. In situ,
hem comprovat que es tracta de la 3a planta.
Mitjançant les altres fotografies i la posició de la porta d'entrada i l'escala de l'edifici, hem pogut
saber que es tracta de l'ala esquerra de l'edifici i, per tant, del pis 3r 2a.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que uns tals Pol i Mark han estat els encarregats de rebre els hostes.
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4.2. Carrer del Brosolí, 2
En aquesta finca del carrer dels Banys Vells, 17, l'amfitrió té en oferta un pis a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:
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4.2.1. Pis 2. 1r 2a

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 16 persones, amb 3
dormitoris i 3 llits, per 250€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 40€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint la tarifa de servei (50€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 390€ (+300€ de dipòsit de seguretat). L'amfitrió
hi fa constar un número de llicència que no correspon amb el pis indicat, sinó amb un pis situat
al carrer de València, 465, 2n 2a.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking*:

El portal Booking ofereix la localització exacta de la finca. A la informació facilitada per l'amfitrió
veiem com es menciona la localització exacta al carrer del Brosolí, 2. Alhora, hi apareix el nom
d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al nom de
Go2Barcelona:

L'amfitrió fa constar, també, un número de llicència. Fent una cerca ràpida, podem comprovar com
aquest número de llicència no correspon a cap pis del carrer dels Banys Vells, 17 sinó al pis del
carrer València, 423, 2n 1a. L'amfitrió hi fa constar, doncs, un número de llicència que no
correspon al pis anunciat. Les llicències facilitades per l'amfitrió i pel mateix pis als portals
Airbnb i Booking són incorrectes i ni tan sols coincideixen entre elles.
*L'anunci de Booking és anterior a la reforma del pis, aquesta passada tardor. Les fotografies pot ser que no
coincideixin amb les de l'anunci d'Airbnb.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Anant a peu de façana i observant les fotografies amb vista de l'exterior, hem trobat similituds en la
façana de l'edfici del davant que ens han permès identificar la planta i l'ala del pis. L'adreça exacta
és, doncs, carrer del Brosolí, 2, 1r 2a.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes.
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4.3. Carrer dels Canvis Nous, 6
En aquesta finca del carrer dels Canvis Nous, 6, l'amfitrió té en oferta un pis a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:

De la informació del cadastre podem saber que es tracta d'una finca dividida horitzontalment.
Tal com demostrarem més endavant, el pis que ens interessa és el 4t 4a.
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4.3.1. Pis 3. 4t 4a

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 6 persones, amb 2
dormitoris i 5 llits, per 150€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 40€ per
nit en estades amb més de 2 hostes. Afegint la tarifa de servei (35€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 265€ (+300€ de dipòsit de seguretat).
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització exacta de la finca. A la informació facilitada per l'amfitrió
veiem com es menciona la localització exacta al carrer dels Canvis Nous, 6. Alhora, hi apareix el
nom d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al nom
de Go2Barcelona:

L'amfitrió fa constar, també, un número de llicència. Fent una cerca ràpida, podem comprovar com
aquest número de llicència no correspon a cap pis del carrer dels Canvis Nous, 6 sinó al pis del
carrer Trafalgar, 13, pral. L'amfitrió hi fa constar, doncs, un número de llicència que no correspon
al pis anunciat.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

El pis està situat en una finca molt gran que comprèn l'illa de cases situada entre els carrers dels
Canvis Nous, Consellers, Agullers i Arenes dels Canvis. Amb les fotografies hem pogut esbrinar
que la sortida del balcó del pis dóna al carrer dels Consellers i és un dúplex.

Entrant a l'escala de la finca, hem arribat a la conclusió que es tracta del pis 4t 4a.
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Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes.
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4.4. Carrer dels Canvis Vells, 3
En aquesta finca del carrer dels Canvis Vells, 3, l'amfitrió té en oferta un pis a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:

De la informació del cadastre podem saber que es tracta d'una finca dividida horitzontalment.
Tal com demostrarem més endavant, el pis que ens interessa és el 1r 1a.
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4.4.1. Pis 4. 1r 1a

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 6 persones, amb 2
dormitoris i 5 llits, per 150€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 40€ per
nit en estades amb més de 2 hostes. Afegint la tarifa de servei (35€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 265€ (+300€ de dipòsit de seguretat). Segons la
informació de l'anunci, el propietari respon al nom de Mark. L'amfitrió fa constar a l'anunci un
número de llicència que no correspon al pis anunciat sinó a un pis del carrer Trafalgar, 70.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització correcta de la finca. A la informació facilitada per
l'amfitrió veiem com es menciona la localització exacta al carrer dels Canvis Vells, 3.
A més, hi apareix també el mateix número de llicència fals que ja es mostrava a l'anunci d'Airbnb.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per la forma dels finestrals i el dibuix de la façana hem pogut esbrinar que es tracta de la planta pral
(al cadastre) corresponent al 1r 1a de l'intèrfon.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que uns tals Pol i Mark han estat els encarregats de rebre els hostes.
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4.5. Carrer del Comerç, 33
En aquesta finca del carrer del Comerç, 33, l'amfitrió té en oferta dos pisos a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:

De la informació del cadastre podem saber que es tracta d'una finca de propietat vertical.
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4.5.1. Pis 5. Entresòl 2a

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 12 persones, amb 3
dormitoris i 9 llits, per 330€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 50€ per
nit en estades amb més de 6 hostes. Afegint la tarifa de servei (73€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 573€ (+300€ de dipòsit de seguretat). L'amfitrió
fa constar a l'anunci un número de llicència que no correspon al pis anunciat sinó a un pis del
carrer de València, 194.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització correcta de la finca. A la informació facilitada per
l'amfitrió veiem com es menciona la localització exacta al carrer del Comerç, 33. Alhora, hi apareix
el nom d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al
nom de Go2Barcelona:

A més, hi apareix també un número de llicència fals que ni tan sols correspon al que es mostrava a
l'anunci d'Airbnb.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per la forma dels finestrals i el color de les cortines hem pogut esbrinar que es tracta del pis situat a
l'entresòl 2a.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tals Mark han estat l'encarregat de rebre els hostes. En una de les
ressenyes, veiem que ha experimentat problemes amb uns hostes, però el més rellevant és que
afirma que fa 15 anys que lloga pis il·legalment a turistes.
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4.5.2. Pis 6. 2n 2a

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 12 persones, amb 4
dormitoris i 10 llits, per 330€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 50€
per nit en estades amb més de 6 hostes. Afegint la tarifa de servei (73€), el preu de l'allotjament per
una sola persona i estada mínima de dues nits seria de 573€ (+300€ de dipòsit de seguretat).
L'amfitrió fa constar a l'anunci un número de llicència que no correspon al pis anunciat sinó a
un pis del carrer de València, 347.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització correcta de la finca. A la informació facilitada per
l'amfitrió veiem com es menciona la localització exacta al carrer del Comerç, 33. Alhora, hi apareix
el nom d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al
nom de Go2Barcelona. L'amfitrió fa constar, com a l'anunci d'Airbnb, el mateix número de
llicència que no correspon al pis anunciat.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per la situació elevada dels balcons i la seva posició respecte l'edifici del davant (estació de França)
hem pogut esbrinar que es tracta del pis situat al 2n 2a.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes.
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4.6. Carrer de Montcada, 1
En aquesta finca del carrer de Montcada, 1, l'amfitrió té en oferta un pis a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:

De la informació del cadastre podem saber que es tracta d'una finca dividida horitzontalment.
Tal com demostrarem més endavant, el pis que ens interessa és el 2n.
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4.6.1. Pis 7. 2n

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 6 persones, amb 2
dormitoris i 5 llits, per 150€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 40€ per
nit en estades amb més de 2 hostes. Afegint la tarifa de servei (35€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 265€ (+300€ de dipòsit de seguretat). L'amfitrió
fa constar a l'anunci un número de llicència que no correspon al pis anunciat i que ni tan sols
existeix actualment. Anteriorment corresponia a un pis del carrer de Trelawny, 2.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització exacta de la finca. A la informació facilitada per l'amfitrió
veiem com es menciona la localització exacta al carrer de Montcada, 1. Alhora, hi apareix el nom
d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al nom de
Go2Barcelona. El número de llicència que hi consta no correspon al pis com en el cas de l'anunci
d'Airbnb.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per l'aire acondicionat i les plantes del balcó de davant hem pogut esbrinar que es tracta del pis
situat al 2n.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes.
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4.7. Carrer de Montcada, 9-11
En aquesta finca del carrer de Montcada, 9-11, l'amfitrió té en oferta un pis a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:

La finca de Montcada 9-11 correspon, al cadastre, a la finca de Princesa 24. Com demostrarem més
endavant, el pis de l'amfitrió és el 3r 1a.
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4.7.1. Pis 8. 3r 1a

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 12 persones, amb 5
dormitoris i 11 llits, per 330€ per nit (amb una estada mínima de 3 nits) i amb un recàrrec de 50€
per nit en estades amb més de 6 hostes. Afegint la tarifa de servei (138€), el preu de l'allotjament
per una sola persona i estada mínima de tres nits seria de 1128€ (+300€ de dipòsit de seguretat).
L'amfitrió fa constar a l'anunci un número de llicència que no correspon al pis anunciat sinó a
un pis del carrer de la Unió, 21.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització exacta de la finca. A la informació facilitada per l'amfitrió
veiem com es menciona la localització exacta al carrer de Montcada, 9. Alhora, hi apareix el nom
d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al nom de
Go2Barcelona. El número de llicència que hi consta, com en l'anunci d'Airbnb, tampoc correspon al
pis anunciat.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per la forma del balcó i les estructures de la façana de l'edifici del davant podem deduir que es
tracta del pis situat al 3r 1a.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes.
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4.8. Carrer de Montcada, 13
En aquesta finca del carrer de Montcada, 13, l'amfitrió té en oferta un pis a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:

La finca de Montcada 13 no està dividida horitzontalment. Com demostrarem més endavant, el pis
de l'amfitrió és el 1r.
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4.8.1. Pis 9. 1r

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 10 persones, amb 3
dormitoris i 6 llits, per 250€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 45€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint la tarifa de servei (53€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 413€ (+300€ de dipòsit de seguretat). L'amfitrió
fa constar a l'anunci un número de llicència que no correspon al pis anunciat sinó a un pis del
carrer de les Trompetes, 4.

51

Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització exacta de la finca. A la informació facilitada per l'amfitrió
veiem com es menciona la localització exacta al carrer de Montcada, 13. El número de llicència que
hi consta, com en l'anunci d'Airbnb, tampoc correspon al pis anunciat.

52

Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per la forma de la façana del davant, hem pogut determinar que es tracta del pis 1r.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes.
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4.9. Carrer de la Princesa, 22
En aquesta finca del carrer de la Princesa, 22, l'amfitrió té en oferta dos pisos a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:

La finca de Princesa 22 no està dividida horitzontalment. Com demostrarem més endavant, els pisos
de l'amfitrió són el Principal i el 1r.
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4.9.1. Pis 10. Principal

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 9 persones, amb 3
dormitoris i 6 llits, per 250€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 45€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint la tarifa de servei (53€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 413€ (+300€ de dipòsit de seguretat). L'amfitrió
fa constar a l'anunci un número de llicència que no correspon al pis anunciat sinó a un pis de la
Ronda Universitat, 11.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització exacta de la finca. A la informació facilitada per l'amfitrió
veiem com es menciona la localització exacta al carrer de la Princesa, 22. Alhora, hi apareix el nom
d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al nom de
Donec Perficiam, SL. El número de llicència que hi consta, com en l'anunci d'Airbnb, tampoc
correspon al pis anunciat.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per la situació del balcó i la façana del davant hem pogut determinar que es tracta del pis Principal.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes. En una de les
revisions, a més, una usuària revela la relació d'aquest pis amb un altre que gestiona el mateix
amfitrió (al carrer de la Princesa, 24).
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4.9.2. Pis 11. 1r

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 9 persones, amb 3
dormitoris i 6 llits, per 250€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 45€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint la tarifa de servei (50€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 390€ (+300€ de dipòsit de seguretat). L'amfitrió
fa constar a l'anunci un número de llicència que no correspon al pis anunciat sinó a un pis del
carrer de València, 183.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització exacta de la finca. A la informació facilitada per l'amfitrió
veiem com es menciona la localització exacta al carrer de la Princesa, 22. Alhora, hi apareix el nom
d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al nom de
Donec Perficiam, SL. El número de llicència que hi consta, com en l'anunci d'Airbnb, tampoc
correspon al pis anunciat.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per la situació del balcó i la façana del davant hem pogut determinar que es tracta del pis 1r.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes.
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4.10. Carrer de la Princesa, 24
En aquesta finca del carrer de la Princesa, 24, l'amfitrió té en oferta dos pisos a Airbnb.
Informació cadastral de l'edifci:

La finca de Princesa 24 no està dividida horitzontalment. Com demostrarem més endavant, els pisos
de l'amfitrió són el Principal 1a i el 3r 1a.
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4.10.1. Pis 12. Principal 1a

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 10 persones, amb 3
dormitoris i 7 llits, per 250€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 45€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint la tarifa de servei (53€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 413€ (+300€ de dipòsit de seguretat). L'amfitrió
fa constar a l'anunci un número de llicència que no correspon al pis anunciat i que ni tan sols
existeix actualment. Anteriorment corresponia a un pis de la plaça de la Universitat, 9-10.
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització exacta de la finca. A la informació facilitada per l'amfitrió
veiem com es menciona la localització exacta al carrer de la Princesa, 24. Alhora, hi apareix el nom
d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al nom de
Go2Barcelona. El número de llicència que hi consta, com en l'anunci d'Airbnb, tampoc correspon al
pis anunciat.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per l'alçada dels balcons hem pogut determinar que es tracta del pis Principal 1a.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes.
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4.10.2. Pis 13. 3r 1a

Aquest pis s'oferta com un allotjament turístic amb capacitat màxima de 10 persones, amb 3
dormitoris i 7 llits, per 250€ per nit (amb una estada mínima de 2 nits) i amb un recàrrec de 45€ per
nit en estades amb més de 4 hostes. Afegint la tarifa de servei (53€), el preu de l'allotjament per una
sola persona i estada mínima de dues nits seria de 413€ (+300€ de dipòsit de seguretat).
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Fent una cerca per la xarxa, hem trobat el mateix pis anunciat al portal Booking:

El portal Booking ofereix la localització exacta de la finca. A la informació facilitada per l'amfitrió
veiem com es menciona la localització exacta al carrer de la Princesa, 24. Alhora, hi apareix el nom
d'una empresa que sembla ser la que duu a terme la gestió de les reserves i que respon al nom de
Go2Barcelona. El número de llicència que hi consta no correspon al pis anunciat sinó a un pis
situat a la Ronda Universitat, 35.
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Airbnb i Booking no ofereixen informació sobre la localització exacta (planta i pis) de l'immoble
però l'hem pogut deduir i identificar a través de les fotografies disponibles a l'anunci.

Per la forma de les finestres, hem pogut determinar que es tracta del pis 3r 1a.
Segons les múltiples revisions rebudes per part dels hostes (i que posteriorment ha hagut d'acceptar
i verificar l'amfitrió) sabem que un tal Mark ha estat l'encarregat de rebre els hostes.
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5. Comunicat

#DesmuntantAirbnb
2ª acció #UNFairbnb
pel dret a l'habitatge,
contra Airbnb, Booking
i Homeaway
Avui estem aquí per denunciar el lloguer turístic il·legal de 13 habitatges en aquest barri, que es basa en
una trama composada per un fals amfitrió, en realitat administrador professional, 8 propietaris rendistes i
les plataformes Airbnb, Booking, Homeaway, etc.
Fa sis mesos vam portar a terme la primera acció #UNFairbnb pel dret a l'habitatge i contra Airbnb: vam
reservar un pis turístic i des de dins vam denunciar el cas. 7 pisos a una finca del Barri Gòtic, 5 a una altra
del Poblenou i un més al Born, tots d'un mateix propietari, que els havia buidat de la seva funció social i
destinat al lloguer turístic il·legal mitjançant la plataforma Airbnb. Fruit d'aquella acció, tots 12 anuncis han
desaparegut del web d'Airbnb i als del Gòtic no ha tornat a haver-hi activitat. El procés administratiu de
sanció i tancament segueix el seu curs. En lamentem la lentitud i el caràcter excessivament protector amb la
propietat.
Avui denunciem un cas més complex, que explica millor el model d'explotació turística d'un dret bàsic com
l'habitatge per part d'Airbnb i altres plataformes amb la complicitat d'especuladors professionals. Us parlem
de:
- aquest pis i altres 12 al mateix barri, anunciats a Airbnb no per un amfitrió sinó per un administrador
professional (Mark Serra i Parés)
- el fet que cap dels 13 pisos té llicència d'HUT (habitatge d'ús turístic)
- els 8 propietaris són rendistes, la qual cosa desmenteix el mite 'social' promogut per l'empresa Airbnb
sobre la classe mitjana/baixa que no arriba a final de mes
- les plataformes Airbnb, Booking, Homeaway i d'altres, com a beneficiàries, instigadores i còmplices
necessàries en la trama
- la usurpació, als webs de les plataformes, de llicències d'altres HUTs legals per enganyar l'administració i
els clients
- l'enginyeria financera de les plataformes, que els permet tributar a paradisos fiscals; en el cas d'Airbnb,
Irlanda.
El Sr. Mark Serra i Parès és propietari d'un d'aquests pisos, i administrador del lloguer turístic dels 13, sigui
personalment o mitjançant l'empresa Donec Perfíciam, S.L. D'aquesta ha sigut administrador únic fins al
passat mes d'octubre, càrrec que ara ostenta el seu marit Xavier Barba Márquez. El Sr. Serra és una de les
cares més visibles del lobby Plataforma Pro Viviendas Turísticas (PPVT), defensora de la total
liberalització en explotació turística de l'habitatge, i afirma realitzar aquesta activitat des de fa 15 anys...
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La complicitat dels propietaris és necessària en aquesta trama, ja que no és creïble que el Sr. Brunells, un
dels propietaris implicats, no sigui conscient de l'activitat portada a terme als 5 pisos a situats sobre la
Pastisseria que regenta. Un altre dels propietaris resulta ser el gerent d'un negoci turístic tan conegut com els
cotxes turístics Go-Cars.
El lloguer turístic de tots 13 pisos és il·legal, malgrat anunciar-se a Airbnb i Booking amb números de
llicència d'HUT. Les plataformes prefereixen no comprovar el registre públic de la Generalitat, que confirma
que els 13 pisos estan usurpant números de llicència de tercers. El 2016 Booking s'havia compromès a no
anunciar pisos sense llicència d'HUT.
Airbnb és un model de negoci complex que utilitza persones, màrqueting i un discurs pseudo-social per
assegurar el màxim profit del seu 15% de comissió (que tributa a Irlanda). Fa servir com a coartada per
legitimar-se a les persones que «lloguen casa seva per pagar la hipoteca». L'objectiu de les nostres accions
pel dret a l'habitatge no són aquest col·lectiu sinó el de terratinents, administradors professionals i
comissionistes. Hi ha una clara diferència de classe entre tots dos:
- als petits amfitrions correspon una ocupació i una tarifa més baixa per pernoctació. La seva funció és
donar coartada social al negoci, i són els més vulnerables a sancions, per manca de recursos jurídics i
econòmics, i els primers a retirar anuncis per por a multes
- els professionals, en canvi, contracten tantes nits l'any com poden, cobren tarifes més altes i la seva funció
és fer caixa (tant pròpia com per a Airbnb). Amb un lloguer molt diversificat i grans recursos jurídics i
econòmics, defensen cada expedient sancionador i, si cal, assumeixen la multa, una minúcia davant els seus
guanys.
El mateix algoritme d'Airbnb reforça aquesta diferència, afavorint els anunciants més poderosos i reforçant
aquesta diferència entre qui dóna coartada i qui s'enriqueix. Una vegada més, ens trobem davant un escenari
de rics explotant pobres.
Aquest desplaçament d'ús residencial a turístic es dóna en un context d'emergència habitacional: manca de
parc de lloguer, preus de lloguer impossibles, onades successives de gentrificació del centre cap en fora,
mobbying, matonisme, etc. La conseqüència directa és la destrucció del teixit veïnal i comercial.
No és demagògia: parlem de 13 pisos al Born, un barri cruelment buidat de veïnat. 13 pisos que podrien ser
casa de més de 50 persones. Una vegada més, gent sense cases i cases sense gent. No s'entén. Imaginem ara
què podria significar per al parc de lloguer de Ciutat Vella que hi tornessin els prop de 2.000 pisos sencers
ofertats al districte només a Airbnb.
Des de Ciutat Vella No Està En Venda i l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)
continuarem lluitant pel dret a un habitatge digne i assequible, contra la hipocresia i el cinisme de
companyies tan poderoses com Airbnb, Booking, Homeaway i altres, de propietaris i comissionistes
cobdiciosos, de partits polítics i institucions que els defensen.
#DesmuntantAirbnb
Turisme massiu i especulació #NoEnsFaranFora!!
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