DOCUMENT DE TRANSPARÈNCIA DEL GREMI D’HOTELS DE BARCELONA
MISSIÓ
Com a representants dels sector hoteler de la ciutat de Barcelona, el Gremi d’Hotels de Barcelona és conscient
del protagonisme que actualment té en el mapa socioeconòmic d’aquesta i, per tant, participa de forma pro
activa en tot allò que succeeix al seu entorn, amb especial incidència en aquells temes que tenen a veure amb
el desenvolupament del sector hoteler i turístic; la qualitat de Barcelona com a destinació; la professionalització
del sector; la millora de la coexistència entre l’activitat turística i la ciutadania i, en la millora de la qualitat de
vida dels seus ciutadans en aspectes com la seguretat, la sostenibilitat i la responsabilitat social.
En aquest sentit, i per tant que la seva capacitat de representació sigui efectiva, el GHB actua com a element
canalitzador en les negociacions amb les administracions, tant pel que fa a la defensa col·lectiva com a la
individual, promovent la recerca d’inversions en infraestructures, col·laborant en la captació de grans
esdeveniments per a la ciutat, prestant suport a l’organització de nous atractius comercials que dinamitzin les
temporades i participant activament en les entitats empresarials i turístiques més representatives de la ciutat,
així com, mostrant-se propera i col·laboradora amb les entitats veïnals, socials i ciutadanes de Barcelona i, amb
els mitjans de comunicació, esdevenint font principal de comunicació.
L’entitat esdevé, per tant, un agent social de destacada rellevància i influència a l’ecosistema turístic del país,
actuant com a canal de gestació, estructuració i difusió de tota l’activitat que esdevé vinculada entre el sector
hoteler i el seu entorn, tant en l’àmbit empresarial com, pel que fa a actuacions de responsabilitat social
corporativa que poden revertir a l’entorn proper derivades de l’activitat hotelera.
Tant mateix, participa del desenvolupament tecnològic de Barcelona, tant en aquells aspectes més propers al
seu àmbit d’activitat, on a més en fomenta el grau de coneixement i formació del personal vinculat, com en
aquells que tenen a veure amb la millora de les prestacions de la ciutat i la seva qualitat de vida, fomentant,
concretament, el desenvolupament i la implantació de nous projectes tecnològics en l’àmbit turístic de
Barcelona.

VISIÓ
- Representativitat hotelera i institucional
Tenir la màxima representativitat del sector, aconseguint associar el màxim d’hotels de la ciutat de Barcelona i
Província i, ser un agent social rellevant en l’ecosistema turístic, essent molt important mantenir la presència en
les principals entitats del sector, com ara Turisme de Barcelona o Fira de Barcelona.
- Regulació
Assessorament i negociacions amb l’administració per reduir i adequar la regulació normativa a nivell local i
nacional, amb especial incidència en la regulació dels Habitatges d’Ús Turístic i l’eradicació dels pisos turístics
il·legals.
- Ocupació / professionalització
Apropar els professionals del sector a la indústria hotelera i, garantir la formació més adequada a les seves
necessitats.
- Dinamització del sector
Dinamitzar i potenciar les reserves i serveis en els hotels associats així com, l’arribada d’esdeveniments
importants per la ciutat. Tant mateix, acostar el sector hoteler i els seus recursos als ciutadans de Barcelona.
- Imatge
Vetllar per la imatge institucional de l’entitat i el sector, així com, per la coexistència entre l’activitat turística i la
ciutadania i la millora de la qualitat de vida d’aquests, transmetent la força, unitat, activitat i objectius del GHB a
la societat civil i entitats públiques i privades, essent important mantenir-se com a font d’informació dels
principals mitjans de comunicació.
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- Responsabilitat social corporativa
Com a protagonista de l’entorn socioeconòmic de la ciutat, participar de totes aquelles iniciatives que en
aquesta matèria puguin esdevenir beneficioses per l’entorn ciutadà i l’ecosistema turístic, així com, impulsar
accions pròpies en benefici del seu entorn social i, ser canal principal de difusió de l’activitat que, en aquest
àmbit, fa el sector hoteler i la pròpia entitat.
- Innovació
Ser referent del sector amb el desenvolupament i implementació de projectes afins a les noves tendències.
ORGANIGRAMA DE L’ENTITAT
Visible a l’apartat “Òrgans de Govern” del web de l’entitat, www.barcelonahotels.org , o fent clic al següent
enllaç: http://www.barcelonahotels.org/organs_govern.aspx

NORMATIVA APLICABLE
Constituïda segons el Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
Regida per la Llei 19/1977, d’1 d’abril de 1977, Reial Decret 873/1977 de 22 d’abril i altres disposicions
d’aplicació, així com pels propis estatuts de l’entitat.

ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS PÚBLIQUES
- AJUNTAMENT DE BARCELONA
El Gremi d’Hotels de Barcelona manté un seguit d’acords de col·laboració institucionals, sense caire econòmic,
amb l’Ajuntament de Barcelona sota els següents títols:
- Acord Cívic
- Acció Social i ciutadana
- Agenda 21
- Impuiqv
- Servei d’Informació de proximitat del programa Barcelona Contactless
- GENERALITAT DE CATALUNYA
El Gremi d’Hotels de Barcelona manté un seguit d’acords de col·laboració institucionals, sense caire econòmic,
amb la Generalitat de Catalunya sota els següents títols:
- Icaen - per la promoció i difusió de l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables.
- Departament d’Interior
- Departament Territori i Sostenibilitat
- CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA
El Gremi d’Hotels de Barcelona manté una col·laboració constant amb aquesta entitat, amb l’objectiu de
fomentar el desenvolupament dels cursos de formació necessaris per abastar la demanda del sector.
El Gremi d’Hotels de Barcelona ha sol·licitat i ha rebut les següents subvencions els darrers anys 2014, que
han estat destinades integrament a l’organització de cursos pel personal dels establiments del sector:
SUBVENCIONS
Consorci 2014 - 43.393,52€ - Import Rebut durant l’any 2015 per desenvolupar activitats formatives en aquest
any.
Consorci 2013 - 37.086,23€ - Import rebut durant l’any 2014 i que s’ha utilitzat per desenvolupar activitats
formatives pel personal dels establiments del sector.

08/06/2016
2

