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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?   

1. Nom de l’actuació: Mobilitat Sostenible 
 

  

 

 
 

 

 

Breu descripció: Mitjançant la col·laboració amb B:SM hem gestionat 
l’encotxament i desencotxament dels autocars que 
arriben als hotels de Ciutat Vella utilitzant de forma 
ordenada la zona habilitada per a aquest fi a la Plaça 
Antoni Maura. Aquesta és una zona reservada per a 
autocars escolars i persones amb mobilitat reduïda 
però gràcies a l’ús que hem fet dels autocars que 
porten turistes, hem incrementat valor i col·laborat 
en la reducció del col·lapse de la Via Laietana. Amb 
aquesta acció, hem aconseguit que la mobilització 
de 35.672 persones que han utilitzat els serveis de 
1.444 autocars ho fessin de manera sostenible 
evitant el tràfic d’agitació, així com que s’aturin a 
llocs indeguts. Amb aquesta acció també hem 
contribuït a reduir la massificació a les voreres de la 
zona. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Data inici: 1 / gener / 2019 Data fi: 31 / desembre / 2019 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 
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 Beneficis: 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

☒ Ambientals ☒ Socials ☐ Econòmics 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Indicador/s: Estadístiques aconseguides a partir de les accions fetes durant aquest any.  
Autocars que han utilitzat aquest servei durant 2019: 1.444 
Persones que han encotxat/desencotxat d’aquests autocars: 35.672 

 
 

Valors: Col·laborativa, d’impacte ambiental i social 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Gremi d’Hotels de Barcelona 

 

Breu descripció: És una associació empresarial formada pels establiments hotelers: hotels, 
hotels-apartaments, hostals/pensions, així com pels apartaments turístics i 
habitatges d'ús turístic en edificis sencers, de la ciutat de Barcelona i el seu 
entorn, amb àmbit provincial. 
 
Des del Gremi d’Hotels de Barcelona treballem amb el propòsit de fer 
sostenible l’activitat turística a Barcelona.  
 
Per aquest motiu, l’entitat ha assumit el compromís d’assolir els reptes fixats 
per l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb la voluntat 
d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al 
canvi climàtic, entre d’altres, mitjançant el compliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS). 
 
En aquest sentit, l’entitat i els hotels s’han convertit en promotors de 

projectes sostenibles, i han dut a terme una intensa activitat per mantenir i 

tenir cura, principalment, de l’entorn més proper. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 

Via Laietana, 47 1r 2a 

 93 301 62 40 

 
 ghb@barcelonahotels.org 

 
 

http://www.barcelonahotels.org/ 

 

Data de signatura del (CCS): 11 de desembre 2012 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

Pla d’Acció Gremi d’Hotels de Barcelona: 
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_daccio_cs_2019_g
remi_dhotels_de_barcelona.pdf 
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