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1. Dades de l’organització 
 

Nom: HOTEL BARCELONA 1882 

  

Breu descripció: L’Hotel Barcelona 1882 deu el seu nom a la data en que va començar la construcció de 
la Sagrada Família, l‘edifici més emblemàtic de Barcelona i Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Volíem retre homenatge a aquesta obra arquitectònica i al geni que la 
va crear, Antoni Gaudí, un pioner modernista català de l’època amb una interpretació 
única de la natura que va convertir en el seu propi llenguatge arquitectònic. La 
filosofia de l’artesania, la mida i el respecte cap el medi ambient és també la filosofia 
de tot l’equip de l’Hotel Barcelona 1882. 
 
Elegant, distintiu i ecològicament responsable, l’Hotel Barcelona 1882 neix amb el 
propòsit de convertir-se en el seu espai de luxe i de relaxació a prop de la Sagrada 
Família. És un plaer invitar-los a descobrir i connectar amb els racons més 
emblemàtics d’una Barcelona vital, moderna i atractiva des del nostre exuberant oasi 
de tranquil·litat.  
 
La nostra amplia gama de serveis està dissenyada per a satisfer totes les seves 
necessitats més cosmopolites:  Espais teletreball,  Gimnàs, Wifi gratuït a tot l’hotel. 
Piscina, Servei de tovalloles piscina inclòs, Bicicletes a disposici   on request , Pàr ing 
 de pagament , Servei de tintoreria-bugaderia, Habitacions adaptades, Servei de té i 
cafè  a la habitaci  ,  Activitats Culturals i esportives, Restauració i banquets, Sales de 
reunions, Esmorzar buffet amb show cooking, Carregador cotxe elèctric.  Alguns 
d'aquests serveis es poden veure modificats per necessitats sanitàries. 
 
L’Hotel Barcelona 1882 té com a prioritat essencial la sostenibilitat, el benestar i la 
seguretat dels clients, el personal i la nostra comunitat. El nostre hotel ha estat 
auditat per Bureau Veritas i certificat amb el segell Safe Tourism. També estem 
certificats amb bones pràctiques de prevenció pel WTTC (World Travel Tourism 
Council) amb el segell Safe Travels. L'Hotel també esta certificat Leed Gold i 
Biosphere. 
 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C, Corsega, 482 

 
 +34 93 347 84 86 

 
 info@hotel1882.com 

 
 

http://www.hotelbarcelona1882.com 

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 

dimarts, 21 / novembre / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Hem partit de la base del pla d’accions precedent i hem incorporat noves actuacions. Hem intentat ser 
representatius per recollir diferents àmbits i ODS 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 22 / març / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2 anys 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’Acci  2018; Pla d’Acci  2020 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

L’Hotel Barcelona 1882 des de la seva obertura ha fet una gran aposta per la sostenibilitat i el turisme 
responsable. Amb certificació Leed Gold, va treure la certificació Biosphere. També té el certificat 
mediambiental de la Generalitat i ara amb la situació sanitària s’ha certificat Safe Tourism amb Bureau 
Veritas i Safe Travels de la WTTC. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Motivar a l’organitzaci  i a l’equip amb uns objectius nous i mesurables. 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Banc Hores Manteniment 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Dedicar 2 hores al mes  quan l’operativa 
estigui en funcionament 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: El departament de Manteniment dedica 2 hores al mes a fer actuacions a persones 
grans, que no tinguin un suport familiar i que siguin del barri, per tasques de 
manteniment variades (no posem peces de recanvi). Son les entitats socials qui ens 
detecten els possibles beneficiaris. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

x Socials 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_hotel_barcelona_1882_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_2020_hotel_1882.pdf
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 ☐ Econòmics   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

7.1, 7.2, 7.3 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

Anna Castan – Oscar Toledo (Direcció i Responsable 
Manteniment) 

  

Calendari d’execució previst: Cada Mes – segons peticions 

  

Recursos humans i/o econòmics: 2 Hores de Manteniment al mes 

  

Observacions: 

Aquest objectiu es veu reduït durant les restriccions sanitàries 
per la pandèmia 

 

 

Indicador/s: 

2 hores dedicades al mes 

 

 

2. Nom de l’actuació: RESIDU ZERO 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el nombre de containers de 
Rebuig, per un augment del reciclatge i 
també per un consum mes responsable 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Compra més responsable. Maximitzar el reciclatge. Economia circular sempre que 
sigui possible.   

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
x Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


      2  

4 
 

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.8, 5.9, 5.10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Tots els departaments. 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Formació 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Reduir el nombre de bujols de rebuig generats al 2019 en un 30% (2019 = 419 unitats de bujols rebuig). 

 

 

3. Nom de l’actuació: EFICIENCIA ENERGETICA 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reparació dels Leds 
 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Hem trobat la manera de reparar els Led’s. Amb això allarguem la vida i reduïm 

residu.   

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
x Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3.7, 4.5, 5.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Manteniment 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Hores Manteniment 

  

 

 

Indicador/s: 

Reparar el 70% dels Led’s que es fonen. Reduir la compra de Led’s. 



      

   

 
 

4. Nom de l’actuació: ECONOMIA CIRCULAR – PROJECTE SOCIAL 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Donar tots els taps de suro a 
l’organitzaci  d’integraci  social 
AFLOTE.ORG 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Amb aquest projecte reciclem els taps de les ampolles de vi i cava i l’organitzaci  
Aflote dona feina a colectius vulnerables. Amb aquest projecte guanyem tots, 
nosaltres perque donem una segona vida al suro, reduïm l’impacte mediambiental  i 
contribuïm a una comunitat mes social. 

 

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
x Ambientals  

x Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.8, 7.2, 7.8, 8.6, 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament de restauració 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Formació 

  

 

 

Indicador/s: 

Donar el 100% dels taps de suro que generem. Això poden ser uns 2.000 taps a l’any. 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


      

   

 
 

5. Nom de l’actuació: SENSE PLASTIC 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Canviar a plàstic compostable i eliminar 
les canyetes del servei de begudes. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Les bosses de bugaderia habitacions passen de ser de plàstic a ser de plàstic 
compostable. 
Els gots de la font del gimnàs passen a ser de plàstic a ser de cartró. 
Nomes els “mojitos” es serviran amb canyeta, cap més beguda. No tindrem canyetes 
a la vista al bar, ni les proposarem.  
El criteri d’eliminar el plàstic d’un sol us i triar plàstic compostable forma part dels 
nostres criteris de compra. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
x Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.8, 5.10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Compres i restauració 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Cost de matèries primeres més elevat. 

  

 

 

Indicador/s: 

Canvi de 1.500 bosses bugaderia . Canvi de 1.500 gots font gimnàs. No comprar més canyetes (Només 
petites per “mojito”). 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: 0 
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: des.-

21 

Valor assolit 
Data 2n any: 

des.-22 

Banc Hores 
Manteniment 

2 hores dedicades al mes 2 12 0 0 

RESIDU ZERO 

Reduir el nombre de bujols 
de rebuig generats al 2019 
en un 30% (2019 = 419 
unitats de bujols rebuig). 

0 300 0 0 

EFICIENCIA ENERGETICA 

Reparar el 70% dels Led’s 
que es fonen. Reduir la 
compra de Led’s. 

0 70% 0 0 

ECONOMIA CIRCULAR – 
PROJECTE SOCIAL 

Donar el 100% dels taps de 
suro que generem. Això 
poden ser uns 2.000 taps a 
l’any. 

300 2000 0 0 

SENSE PLASTIC 

Canvi de 1.500 bosses 
bugaderia . Canvi de 1.500 
gots font gimnàs. No 
comprar mes canyetes 
(Nomes petites per mojito). 

0 0 0 0 
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Serveis Socials, Centre Heure, Centre el Caliu, Banc de Recursos, Arrels, Gracia Solidaria, Aflote, Equis 
equilibri sostenible, CE Europa, Dit i Fet, Els Espigoladors, ... 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

