
 

 

 

Propera cimera a Nova York – 18 i 19 de novembre 

El Gremi d’Hotels de Barcelona i les 
associacions hoteleres de Nova York, 

París i Montreal lideren un grup mundial 
d’hotelers contra l’allotjament turístic 

il·legal  
 

La reunió ha de servir per compartir experiències i fer força contra el frau 
en l’allotjament turístic 

 
Entitats hoteleres que representen a ciutats com Buenos Aires, Tokio i 

Londres han confirmat també la seva presència 
 
 
Barcelona, 23 d’octubre de 2018.- El Gremi d’Hotels de Barcelona participarà els 

propers 18 i 19 de novembre a Nova York en una trobada amb les principals 

associacions hoteleres de diferents ciutats, per lluitar contra els greus perjudicis que 

ocasiona l’allotjament turístic il·legal.  

La reunió ha estat impulsada per l’Associació Hotelera de Nova York, juntament amb 

el Gremi d’Hotels de Barcelona, les principals associacions hoteleres de París 

(AHTOP i GNI-Synhorcat) i l’Associació Hotelera del Montreal. Associacions 

hoteleres que representen a ciutats com Buenos Aires, Tokio i Londres també han 

confirmat la seva presència, i d’altres ho aniran fent en el decurs dels propers dies.  

Es tracta de la primera trobada mundial d’aquestes característiques, que servirà  perquè 

les entitats participants puguin compartir experiències exitoses de cada destí en contra 

de l’allotjament turístic il·legal, a més de reclamar a les administracions pertinents que 

legislin de forma contundent per erradicar completament el frau i el descontrol en 

l’allotjament turístic. 

“Les principals associacions hoteleres de diferents ciutats del món, per primer 

cop, ens trobarem per afrontar de forma conjunta els greus perjudicis que generen 

les fórmules d’allotjament turístic il·legal així com, les plataformes online que les 

comercialitzen”, ha assenyalat el director general del Gremi d’Hotels de Barcelona, 

Manel Casals, que encapçalarà la delegació barcelonina. 



El problema de l’allotjament turístic il·legal és un fenomen global que, encobert sota la 

mal anomenada economia col·laborativa, té una especial afectació a la ciutat de 

Barcelona on, els darrers anys s’ha desenvolupat de forma totalment descontrolada. 

“La màxima preocupació del nostre sector és la creixent oferta turística il·legal, 

especialment la vinculada a l’allotjament turístic, que posa en perill la qualitat i 

l’excel·lència que han definit l’aposta de la nostra destinació”, ha apuntat Casals, que 

afegeix “L’allotjament turístic il·legal és un negoci que perjudica greument la societat 

en general i el seu estat del benestar, per frau fiscal, per descontrol d’activitats 

i persones, per molèsties a l’entorn i que, fa perillar la feina feta durant els darrers anys 

en els diferents destins turístics per preservar la qualitat de la destinació i de l’oferta 

turística”. 
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