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COMUNICAT DE PREMSA 
 

Per fer front a les necessitats urgents d’espai per atendre i confinar a 
persones afectades pel COVID-19 

 

Catalunya activa hotels per acollir 
pacients lleus de COVID-19 

 
ConfeCat i el Gremi d’Hotels de Barcelona han posat a disposició del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya establiments hotelers a 
tot el territori 

 
 
Barcelona, 20 de març de 2020.- 
En el context de crisi sanitària provocada pel COVID-19 i, ateses les mesures 
preses per les administracions al càrrec de la gestió d’aquesta qüestió, el sector 
hoteler català, representat per la ConfeCat i el Gremi d’Hotels de Barcelona, 
referma la col·laboració institucional amb totes les administracions 
pertinents, per prestar a aquestes el suport del sector hoteler de Catalunya 
per atendre totes les necessitats que esdevinguin oportunes en el seu entorn. 
 
En aquest sentit, el sector hoteler garantirà que totes les persones que ho 
necessitin disposin d’allotjament a Catalunya, per mitjà d’una xarxa 
d’establiments hotelers que propiciaran allotjament a totes aquelles persones 
que ho necessitin, bé sigui per raons sanitàries, laborals, perquè no puguin marxar 
o altres. Aquesta oferta serà l’oportuna i necessària en tot moment. 
 
A Barcelona arrenca el Projecte “Hotel Salut” 
En aquest context, el Consorci Sanitari de Barcelona ha posat en marxa el 
projecte “Hotel Salut”, que permetrà al sistema sanitari disposar d’instal·lacions 
hoteleres per a pacients lleus amb coronavirus que requereixin aïllament domiciliari 
i que, pel seu context familiar, no poden fer-ho en els seus propis habitatges.  
 
En el cas del Cotton House Hotel, primer hotel on s’activarà aquest projecte 
amb l’arribada dels primers pacients, cal destacar que el personal que 
participa en l’operativa ha rebut ja formació específica per a la protecció de la 
seva salut, i que les empreses de neteja, bugaderia i càtering, que prestaran els 
serveis sota la coordinació de l'hotel, tenen àmplia experiència atenent el sector 
sanitari tant públic com privat.  
 
En cas de ser necessari, s’afegiran els Hotels Praktik Vinoteca i Praktik Bakery, 
arribant a sumar més de 200 llits. El projecte s’ampliarà amb altres hotels en cas 
de ser necessari. 
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“Hotel Salut” - Oficina Tècnica de Coordinació 
Personal de Praktik Hotels en coordinació amb el Consorci Sanitari de Barcelona 
gestionarà l’Oficina Tècnica de Coordinació que s’ha creat per articular totes les 
necessitats d’aquest projecte i, serà l’òrgan encarregat de rebre i gestionar les 
peticions d’admissions per part d’Hospitals i Centres d’Atenció Primària en 
aquests hotels. 
 
En aquest sentit, l’Hotel AC Victoria Suites serà la base on es recollirà tot el 
material que arribi o sigui donat per atendre les necessitats d’aquest projecte. 
També, en aquest establiment s’encarregaran de realitzar la formació de 
riscos laborals a les persones que s’incorporin per col·laborar en el projecte. 
 
Totes aquelles persones o entitats que desitgin col·laborar i/o participar en el 
projecte “Hotel Salut”, poden contactar amb l’Oficina Tècnica de Coordinació 
per mitjà del correu electrònic info@saluthotels.com 
 
Un cop finalitzat el projecte, tots els establiments participants seran sotmesos 
a un estricte procés de desinfecció. 
 
Reconeixements 
ConfeCat i Gremi d’Hotels de Barcelona volen reconèixer i agrair l’extraordinària 
tasca que estan desenvolupant totes les persones que formen part del sector 
sanitari, per fer front a aquesta greu crisi sanitària i, a tots els establiments 
hotelers que s’han sumat d’inici a aquesta iniciativa. 
 
 
 
La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya 
(CONFECAT) és l’entitat empresarial que agrupa i representa a les principals 
associacions i federacions d’allotjament turístic, de restauració i turístiques de 
Catalunya. 
 
El Gremi d’Hotels de Barcelona 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. 
 
 
 


