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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Hotel Barcelona Catedral 

  

Breu descripció: Hotel de 4* de 80 habitacions situat al centre de Barcelona, al barri de Ciutat Vella. 
Hotel  amb un gran compromís amb l’entorn i el turisme sostenible.   

 

  

Dades de contacte  
Capellans 4.08002  Barcelona 

 
 93 304 22 55 

 
 hotel@barcelonacatedral.com 

 
 

https://barcelonacatedral.com/ca/rsc-i-sostenibilitat 

  

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

dijous, 20 / novembre / 2014 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

L’Hotel Barcelona Catedral aposta per la sostenibilitat perquè creiem que és l’element clau que permetrà 
que el turisme segueixi sent un dels principals motors econòmics del món. Per aquesta raó, busquem la 
integració en el dia a dia dels valors i els principis associats al desenvolupament sostenible, tant en la gestió 
interna com en les relacions amb clients, proveïdors, equip i comunitat que ens envolta. Volem que el 
nostre compromís i la nostra manera d’actuar contribueixin a una #RestauracioSostenible. 
 
La filosofia de l’Hotel Barcelona Catedral és oferir una restauració sostenible, equilibrada i saludable. La 
qualitat mediambiental, l’eficiència energètica i el valor social són importants per nosaltres. Així, sempre 
que és possible, prioritzem la compra de productes de temporada i de proximitat (km 0), i treballem per 
reduir la generació de residus (objectiu de residu 0) i evitar el malbaratament alimentari. 
 
Ens esforcem per millorar contínuament amb el propòsit d’assegurar el futur a partir d’un ús responsable 
dels recursos. 
 
Som conscients de la importància de les intoleràncies alimentàries i podem adaptar els nostres plats a les 
seves necessitats: celiaquia, al·lèrgies… 
 
 
 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 8 / abril / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: Biennal amb revisió anual. Vigència fins al 31/12/2019 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’Acció 2018 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_barcelonacatedral_2018.pdf


       

2 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

L´hotel Barcelona Catedral vol generar un turisme sostenible i el màxim respecte pel medi ambient 
 

  

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

 Aporta valor social a la comunitat 

 Apostar per productes de proximitat i cultura gastronòmica 

 Eficiència energètica i consum responsable d’aigua 

 Gestió de residus i lluita contra el malbaratament alimentari 

 Mobilitat sostenible 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Foment del la mobilitat sostenible 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure una mobilitat més 
respectuosa amb el medi ambient entre 
els treballadors de l’hotel i els nostres 
clients 

 

 

 
 

 
 

 

     

Breu descripció: L’hotel disposa de bicicletes gratuïtes pels clients, a fi de prioritzar la bicicleta com a 
mode de transport no motoritzat, també utilitzem una empresa de missatgeria 
sostenible que realitza el servei amb bicicleta.  

 
 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

https://barcelonacatedral.com/ca/rsc-i-sostenibilitat 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
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
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2.6,2.7, 3.1  

 

 

 

Indicador/s: 

920 préstecs de bicicletes als clients de l´hotel l 

 

2. Nom de l’actuació: Estalvi d’aigua i energia 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el consum d’aigua i energia a 
l’hotel. Sensibilitzar sobre l’ús 
responsable als clients. 

 

 

 

 
 
 

 
     
Breu descripció: Es realitzen diferents campanyes:  

Disposem de reductors de pressió de l’aigua 
Escalfadors instantanis 
Instal·lació Solar de plaques 
Temporitzadors d’il·luminació Led 
Reutilització de tovalloles i llençols 
Jardineria de baix consum amb rec per detecció d’humitat 
Mecanisme estalviadors d’aigua: airejadors a les aixetes, doble polsador a cisterna 
Mecanismes estalviadors elèctrics: connector de llum, si la finestra esta oberta es 
tanca. Limitador termòstat. 
Formació APPC 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://barcelonacatedral.com/ca/rsc-i-sostenibilitat 

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  
 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

 

 

Persona o àrea responsable: Alex Vilallonga 

  

Calendari d’execució previst: 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació. 

  

Observacions:  Accions de continuació respecte 2018  



       

4 
 

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
4.5, 4.6  

 

 

 

Indicador/s: 

 Formacions APPC pel personal de cuina i restauració. 

 

 

3. Nom de l’actuació: Reciclatge i prevenció de residus 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Minimitzar la generació de residus i 
fomentar el reciclatge dels materials 
generats a l´hotel. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Alex Vilallonga 

  

Calendari d’execució previst: 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació.  

  

Observacions:  Accions de millora respecte 2018  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Breu descripció: Es realitzen diferents campanyes:  
Recollida selectiva, d´oli, matèries orgàniques, vidre, paper, piles de cartró, plàstic, 
fusta i rebuig. Tenim compactadora de cartró. 
Reutilització de productes per allargar la vida al mobiliari de l’hotel, fem donacions de 
matalassos, televisors, kettles, tasses, nòrdics  utillatge de cuina i restaurant. 
Busquem reutilització a traves del banc d´ aliments i altres entitats locals.  
Nova vida pels amenities utilitzats pels clients, es fa donació a entitat sense sostre.  
Campanya de reciclatge de taps de suro. ( recycled cork) 
Participació en la campanya pel malbaratament alimentari coma prova pilot a la 
setmana Europea de la Prevenció de residus. 
Formen part de remenja´mmm. 
Els productes del minibar de les habitacions son de vidre retornable 

 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://barcelonacatedral.com/ca/rsc-i-sostenibilitat 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 

 

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

5.4,5.7,5.9,5.10  

 

 

 

Indicador/s: 

 Formacions 

 

 

Persona o àrea responsable: Alex Vilallonga 

  

Calendari d’execució previst: 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: Tot l´equip de treballadors de l´Hotel Barcelona Catedral  

  

Observacions:  Accions de millora respecte 2018  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: Política de responsabilitat social 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure la igualtat de condicions i la 
cooperació amb persones amb 
situacions de vulnerabilitat ( social i 
econòmica) 

 

 

 
 
 

 

 

     
Breu descripció: Disposem de folleto sostenible, a carta, menús, pagina web, habitacions... 

Política de contractació social i principi d’igualtat. 
Col·laboració amb entitats locals del barri .Paritat de contractació d’homes i dones. 
Igualtat salarial. El salari ve donat per la categoria professional. 
Campanyes de recollida d’aliment a traves de La fam no fa vacances.  
Donacions d´olles de Nadal  ( escudella i carn )per 50 persones a dues entitats socials 
Adscrits a la campanya millor sense canyeta 
Propostes de stage de practiques per a persones amb situació vulnerable ( fundació 
tot Raval, Casal dels Infants..) 
Contractació personal a traves de fundació Putxet 
ADMED d'adhesió al segell AMED de Dieta Mediterrània de la Generalitat.18/07/18.  
 
 

 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://barcelonacatedral.com/ca/rsc-i-sostenibilitat 

 

Beneficis esperats: 
☐ social  

 
Tipus d’actuació: de continuïtat 

 

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

7.1,7.2,7.7,5.5,5.2,5.3  

 
 

 

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: 

Cadena de valor  

 

 

Persona o àrea responsable: Alex Vilallonga 

  

Calendari d’execució previst: Accions de millora respecte 2018 

  

Recursos humans i/o econòmics: Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació. 

  

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: Feu clic per 
escriure una data. 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Minimitzar els residus Recollida d´oli  40 litres 40 litres 40 litres 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Comunicació sensibilització client 

Accions en dates 
commemoratives. Campanya 
de recollida de taps de suro. 
Formació Anual de APPC 

31 treballadors 31 treballadors 31 treballadors 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Cooperar amb les empreses, entitats i 
organismes sostenibles 

Proveïdors locals i del barri  60% 60% 60% 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 

 Fundació Putxet 

 Pont alimentari 

 Fundació tot raval 

 La Nau 

 Associació Dit i Fet 

 Menjador Social Gregal 

 La fam no fa Vacances 

 Càritas 

 Fundació Fias 

 Banc de recursos 

 Fundació tot Raval 

 Barcelona Activa 

 Fundació formació i treball 

 Fundació Can Pedró 

..... 
 

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

