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Descripció de la iniciativa

L’Hotel Catedral és un establiment que adop-
ta mesures ambientals com a bona pràcti-
ca, a fi de complir els objectius comuns del 
Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-
2022, al qual està adherit. La gestió d’aquest 
hotel aplica un pla continu amb què es desen-
volupen diverses accions relacionades amb 
els objectius de sostenibilitat de la ciutat:

•  Pel que fa a la mobilitat, disposa de bicicle-
tes gratuïtes per als clients, a fi de prioritzar 
la bicicleta com a mitjà de transport no moto-
ritzat, i s’utilitza una empresa de missatgeria 
sostenible que fa el servei amb bicicletes.

•  Pel que fa a l’aigua i a l’energia, es fan cam-
panyes de sensibilització; totes les aixetes 
disposen de reductor de pressió d’aigua; 
s’ha instal·lat un nou sistema d’escalfadors 
instantanis que ajuden que només s’escalfi 
l’aigua necessària de manera que no cal 
acumular aigua calenta; es disposa d’una 
instal·lació solar en ple rendiment que ajuda 
a reduir el consum energètic; s’han instal·lat 
temporitzadors d’il·luminació de LED, i es 
disposa d’una política activa de reutilització 
de tovalloles i llençols, i es forma els equips 
de treball i se’ls consciencia. Es fomenta 
un ús racional dels recursos tant en l’àmbit 
intern com en el dels clients, i es porta un 
control de consums de subministraments. 

•  Pel que fa als residus, es duu a terme la re-
collida selectiva d’olis, matèries orgàniques, 
vidre, paper, piles, cartró, plàstic, fusta i re-
buig. Es disposa d’una compactadora de car-
tró per reduir el volum del residu i afavorir-

Hotel Barcelona Catedral
Implantació de mesures de responsabilitat social 
en el sector turístic

ne el transport, minimitzant els viatges i les 
emissions associades al transport i afavorir 
el procés de reciclatge. S’apliquen polítiques 
de reutilització dels productes quan la seva 
vida ha acabat a l’hotel; es fan donacions de 
televisions, matalassos, utillatge de cuina i 
restaurant, materials, etcètera, i es busca 
un destí per a tots els productes que tenen 
reutilització a través del banc d’aliments i 
d’altres entitats. Es fa un manteniment pre-
ventiu de tota la instal·lació que ajuda a re-
duir residus i despesa de recursos inneces-
saris. Es fa una compra responsable, estable 
i segura per assegurar la millora contínua i 
garantir un ús responsable dels recursos en 
un futur, prioritzant sempre que ens és pos-
sible la compra a productors locals.

•  Pel que fa a aspectes relacionats amb la sa-
lut, es compleixen totes les normatives de 
qualitat acústica per no contaminar acústi-
cament el barri i es controla analíticament 
la qualitat de l’aire interior. 

D’altra banda, des de l’hotel s’aplica una políti-
ca de contractació social i un principi d’igualtat 
sense discriminació, col·laborant amb entitats 
locals del barri (Casal dels Infants, Càritas...).

També s’aposta per la cultura, la gastronomia 
local i la llengua catalana com a cultura bàsica 
de l’establiment, promocionant les festivitats i 
tradicions. Es fan dues visites guiades setma-
nals gratuïtes per als clients, en què s’expliquen 
les llegendes i els secrets de Barcelona.
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Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: 3. Qualitat ambiental i salut: dels 
estàndads a l’excel·lència. 2. Espai públic i 
mobilitat i 5. Ús racional dels recursos.

Durada: Pla anual. 

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, innovadora, comunicativa.

Impulsor: Hotel Barcelona Catedral.

Contacte: Anna Castan | acastan@izaka.com | 
Àlex Vilallonga | direccio@barcelonacatedral.

Col·laboradors: Casal dels Infants, Banc 
d’Aliments i Càrites, entre altres.
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Indicadors associats

Certificat Green Leader 
Platinium de Tripadvisor.

750 préstecs de bicicle-
tes als clients de l’hotel.

104 passejades guiades 
i gratuïtes de les llegen-
des i els secrets de la 
ciutat.

6 col·laboracions i 
donacions amb causes 
locals i socials (Associació 
Dit i Fet, La Nau, Banc dels 
Aliments, DIR i la Parròquia 
de Sant Pere de les Puelles, 
Fundació ECOM i PREDIF, 
Casal d’Infants del Raval, 
Hotel Invisible de Fundació 
Ires i GHB).


