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PLA ESTRATÈGIC DE SOSTENIBILITAT 2022 DEL GHB 
 
Partint dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i enfocant-nos en les indicacions 

de l’Ajuntament de Barcelona, el Gremi d’Hotels de Barcelona proposa el següent pla d’acció per l’any 2022. 

1. Desenvolupament dels següents eixos d’acció. 

1.1 Eficiència energètica 

 

- A través de l’entitat Escandinava de Electricidad els establiments agremiats podran contribuir en la 

reducció d’energia. 

Com funciona? 

Es realitzarà un estudi sense cost ni compromís a partir d’una factura que els hi proporcioneu per tal de 

quantificar l’estalvi i els beneficis d’aquest.  

Per aquesta empresa, la sostenibilitat forma part del seu ADN: creuen que les energies renovables són el 

camí per garantir el futur del planeta. Per això, la seva companyia treballa per fomentar l’ús d’energia 

100% verda i difondre els seus beneficis. 

 

1.2 Economia circular 

 

- A través del projecte BCN comparteix el menjar de l’organització Nutrició sense fronteres, els establiments 

agremiats poden fer donacions d’excedent alimentari que serviran per proveir d’aliments a les entitats 

socials. 

Com funciona? 

1. Es realitza un diagnòstic personalitzat per prevenir el malbaratament alimentari. 

2. L’organització recull els aliments degudament envasats i etiquetats. Un cop recollits es 

distribueixen en transport frigorífic segons el protocol d’actuació. 

3. Lliurament a les entitats socials beneficiàries. 

4. Formacions específiques per capacitar en higiene i manipulació dels aliments, i en planificació 

alimentària. 

 

- A través de l’entitat Formació i Treball (Càritas), els establiments agremiats poden fer donació de roba que 

ja no es fa servir (tovalloles, roba de llit, cortines,...) així com mobles. 

 

 

 

 

https://escandinavaelectricidad.es/ca/
http://www.nutricionsinfronteras.org/bcn-comparteix-el-menjar/
https://www.formacioitreball.org/
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Com funciona? 

 

En referència a les donacions de roba, els tèxtils que estan en bones condicions es destinen a programes 

d’entrega social i a la venda a través de canals solidaris de comercialització. Els beneficis obtinguts seran 

invertits íntegrament en programes d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió ateses per la seva 

ONG. 

 

D’altra banda, a l’hora de fer donacions de mobiliari, l’entitat demana com a requisit imprescindible que 

estiguin en bones condicions per ser reutilitzats en una llar, adequant-se a les necessitats del programa. La 

recollida de mobles és gratuïta sempre i quan compleixin els requisits generals establerts.  

- A través de l’empresa CIRCOOLAR els establiment tenen l’oportunitat d’adquirir vestuari laboral, parament 

de taula, etc. respectuós amb el medi ambient i amb impacte social. 

 

Com funciona? 

 

 Reciclat: Tots els seus productes estan elaborats a partir de polièster 100% procedent d'ampolles PET 

reciclades, cotó orgànic i regenerat i residu tèxtil evitat.   

 Reciclable: Com a valor afegit i per tal d’evitar residus, els seus productes estan eco-dissenyats per 

adaptar-se a les necessitats particulars de cadascun i facilitant el posterior reciclatge de les peces. 

 Impacte Social: Els productes es confeccionen en tallers locals d'inserció social. 

 Zero Residu: amb un servei de recollida de les peces després de la seva vida útil per garantir la seva 

entrega en gestor de residus i generar així residu zero. 

Impacte positiu generat i negatiu evitat durant 4 mesos d’activitat: 
 

. De les peces realitzades amb polièster 100% reciclat procedent d’ampolles de PET: 

- Ampolles: 10.000 aproximadament 

 

. De les peces realitzades amb cotó orgànic: 

- 62% estalvi consum d’energia 

- 92% estalvi consum d’aigua 

- Reducció petjada de carboni: 24% 

 

. De la confecció d’ambdós tipus de peces en tallers socials:  

- 35 dones empoderades. 

 

. De totes les peces, donat el seu eco-disseny i servei de recollida desprès la seva vida útil: 

- Residu tèxtil generat: 0 

 

 

https://circoolar.es/
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- El projecte REVOLTA http://tarpunacoop.org/es/blog/revolta/ de la cooperativa d’iniciatives TARPUNA, és 

una proposta d'economia circular adaptada als residus orgànics i l'agricultura que vol recuperar i adaptar el 

que ja es feia fa molts anys.  

 

Actualment en la majoria de ciutats fem recollida selectiva i tenim plantes de compostatge. 

Els residus orgànics es recullen i es composten en grans plantes industrials. Però a Catalunya es recull 

només el 38% de les escombraries, i s'obté un compost de poca qualitat, ple de plàstics i altres impropis, la 

qual cosa comporta una concentració en metalls pesants elevada 

 

Com funciona? 

 

 Es tracta d'un sistema perquè l'agricultor ecològic de proximitat pugui recollir directament el residu 

dels clients i utilitzar-lo a la seva pròpia finca com a abonament orgànic. 

 

 Per a facilitar el procés s'han utilitzat pre-compostadores electromecànics que redueixen el volum 

de residu, higienitzen i acceleren una primera descomposició de la matèria orgànica. 

Posteriorment, el residu tractat madura en una pila en la finca del productor afegint material llenyós 

estructurant.  Aquest sistema té els següents avantatges: 

 
 Facilitat d'ús: la màquina és automàtica, no és més complicat que posar el residu en el 

contenidor. 

 Reducció de costos de transport: redueix el pes del residu en un 80% en una setmana i es 

pot recollir una vegada al mes. 

 Higienitza el residus i, per tant, permet incloure la carn i el peix en el procés. 

 

1.3 Inclusió social i laboral de persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social 

 

- A través de l’entitat Aura Fundació, els establiments agremiats poden contractar a persones amb diversitat 

funcional o risc d’exclusió social.  

 

Com funciona?  

 

Les persones amb diversitat funcional segueixen un pla de formació individualitzat per aprendre a ser més 

autònoms, millorar les seves habilitats socials, conèixer el programa i tenir una actitud adequada envers el 

treball.   

http://tarpunacoop.org/es/blog/revolta/
https://www.aurafundacio.org/
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Durant els primers mesos, estaran acompanyats d’un preparador laboral d’Aura Fundació fins que s’adapti 

al seu lloc de treball i podran contractar-los segons les condicions legals establertes.  

- A través de l’entitat Formació i Treball (Càritas), els establiments agremiats poden contractar a persones en 

situació de risc d’exclusió social. 

Com funciona? 

 

Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar, i poden tenir necessitats 

diverses en relació a la inserció laboral. Els processos d’inserció laboral es fonamenten en uns 

coneixements previs i en l’assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com 

en la presència d’actituds positives davant les exigències de les relacions laborals. 

1.4 Reducció del plàstic de gran impacte 

 

- A través de les entitats Ocean52 i Auara, els establiments agremiats poden contribuir a la reducció de 

l’excés de plàstic. 

Com funciona? 

Per tal d’evitar l’ús del plàstic, les entitats disposen d’ampolles i llaunes de diferent material 100% 

reciclable. 

Els beneficis que poden aportar al teu establiment: 

 Deixar de generar residus plàstics innecessaris. 

 Conscienciació amb el medi ambient. 

 Generar impacte positiu en el nostre planeta 

 

 

- A través de l’entitat HAPPYAGUA  els agremiats poden oferir aigua microfiltrada sostenible i de proximitat, 

respectant el medi ambient i no generen residus. La gestió eficient de l’aigua genera un triple impacte: 

econòmic, mediambiental i social. 

 

Com funciona? 

 

Per tal d’evitar generar residus provinents de les ampolles de PET, HAPPYAGUA ofereix ampolles 
reutilitzables. 
 

Els beneficis que poden aportar al tots aquells establiments que utilitzin els seus serveis: 

https://www.formacioitreball.org/
https://www.ocean52.com/es/inicio/
https://auara.org/
https://happyagua.com/
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 Deixar de generar residus plàstics innecessaris. 

 Sense transport, optimitzant el recursos i processos 

 Redueix la petjada hídrica 

 

- El any 2020, el Gremi d’Hotels de Barcelona va presentar a Barcelona + Sostenible el Cas d’èxit “Plàstic 

Zero”, consistent en l’eliminació del ús de plàstic a les nostres oficines.    

 

Com funciona? 

 

S’han eliminat les ampolles de PET i s’han substituït per gerres de vidre que omplim en una font d’aigua 

km.0, igualment s’han eliminat els gots i les tasses de cafè de plàstic i ara utilitzem estris de ceràmica i 

vidre.  

 

Amb aquesta acció hem col·laborat en la reducció de CO2 tant en l’abastiment com el transport de residus i 

millorar l’impacte ambiental al deixar de generar residus. 

 

Els indicadors aconseguits: 

 Ampolles de 1’5 l: 12 unitats/dia = 420 g/dia 

 Ampolles de 330 ml: 10 unitats/dia = 180 g/dia 

 Gots de plàstic d’un sol ús: 22 unitats/dia = 176 g/dia 

 Total aproximat: 178’5 kg/any 

 

 

1.5 Mobilitat Escolar 

 

- A través del projecte Camí escolar, els establiments agremiats poden col·laborar en l’atenció de qualsevol 

emergència d’un escolar en el seu trajecte de casa a l’escola o viceversa. 

Com funciona? 

El camí escolar pretén que els escolars de la ciutat guanyin autonomia personal i qualitat de vida en el seu 

trajecte de casa a l'escola o viceversa promovent alhora un compromís de participació de la comunitat. 

En el vostre cas, al ser un establiment que està obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any pot atendre 

als escolars en tot moment en el cas que necessitin ajuda.  

És molt important que el personal de l’establiment estigui informat i en contacte amb l’escola així com, 

col·locar un distintiu en un lloc visible perquè els infants puguin sentir-se segurs i demanar assistència en 

cas de necessitat. 

http://rsc.barcelonahotels.org/
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/es/camins-escolars
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1.6 Turisme Inclusiu 

 

- A través de l’entitat SAI – Servicios de Alquiler Inclusivo els hotels podem proveir de sistemes d’ajuda a les 

persones que ho puguin necessita. 

 

Com funciona? 

 

Mitjançant el lloguer dels articles que l’empresa ofereix, podem convertir l’estada de la persona en una 

experiència agradable, fàcil i inclusiva. 

 

 

Aparells que podem llogar: 

 

 Cadires de rodes (adult i infantil) 

 Llits articulats 

 Grues 

 Caminadors 

 Crosses, etc 

 

- Gràcies a les mascaretes AllegraMask que distribueix l’empresa SOIART Distribución, les persones que 

utilitzen la lectura dels llavis per comunicar-se, ara resulta més fàcil ja que amb les mascaretes 

convencional resulta impossible. 

 

Com funciona? 

 

Les persones amb discapacitat auditiva tenen problemes per comunicar-se i entendre a qui porta 

mascareta, convertint-se en una una barrera per a les persones amb dèficit auditiu a l'hora de comunicar-se 

amb els altres, atès que impossibilita la lectura labial. En un context de pandèmia, les mascaretes 

transparents són una eina imprescindible 

 

Avantatges: 

 

https://www.alquilerinclusivo.barcelona/
https://allegramaskcatalunya.com/
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 Les mascaretes fan accessible la comunicació gràcies al material transparent que permet llegir 

els llavis 

 Garanteixen la seguretat i la protecció eficient contra el virus 

 

2. Comunicació del Pla Estratègic 

Durant la durada d’aquest pla s’està duent a terme de forma transversal, campanyes de comunicació de forma 

interna i externa per a mostrar diferents accions, que realitza tan el Gremi d’Hotels de Barcelona com els seus 

associats relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient.  

 

Comunicar tant les accions realitzades per part del Gremi com les accions adoptades per part dels Hotels 

Compromesos, una de les principals accions que s’han de portar a terme de forma transversal durant el pla 

estratègic: 

 Comunicació interna: 

o MAIL: Enviaments periòdics als agremiats sobre els diferents eixos d’acció, amb informació 

sobre bones pràctiques. 

 Comunicació externa: 

o Xarxes socials: Per tal de no saturar amb diversos hashtags, es recomana la utilització del 

hashtag ja creat pel GHB #HotelsCompromesos. 

o Premsa:  

 Per un costat, promoure i divulgar les accions del GHB i els èxits. 

 Per l’altre, fomentar l’aparició del tema de sostenibilitat als mitjans més comuns o 

llegits del sector, tot provant d’atraure i de mentalitzar més als hotelers. 

 

3. Recursos de suport 

Igual que la comunicació, durant el trienni es portarà a terme una acció de suport als agremiats des de el Gremi 

d’Hotels en qüestions relacionades amb sostenibilitat i medi ambient. Aquests recursos, personalitzats pel GHB 

es poden obtenir per part de l’Administració (Secretaria de Barcelona + Sostenible), les diferents empreses 

col·laboradores i possiblement hotels agremiats que compleixin amb pràctiques sostenibles: 

 Sessió anual informativa/formativa o de presentació d’experiències. Professionals de les empreses 

col·laboradores i hotels que siguin sostenibles. 


