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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

En relació a l’anunci de l’acord de patrocini del COI amb Airbnb pels Jocs Olímpics 2020 - 2028 

 

EL GLOBAL REFORMBNB FORUM REBUTJA 
L’ACORD DEL COI AMB AIRBNB 

 
 

El sector hoteler formula una pregunta clara als directius del COI: “Creieu que Airbnb  
respecta els valors i les normes i, per tant, està qualificat per a ser el patrocinador 

olímpic principal?” 
 

 
Barcelona, 29 de novembre de 2019.-  
 
Les principals entitats hoteleres de tot el món, i que formen part del Global Reformbnb Forum, coincideixen a 
rebutjar rotundament l’acord de patrocini que ha anunciat el Comitè Olímpic Internacional (COI) amb Airbnb. 
 
Aquestes entitats recorden l’incompliment sistemàtic de les normatives locals per part d’Airbnb i, les greus 
afectacions que això provoca a la coexistència ciutadana, la qualitat de les destinacions i al parc 
d’habitatge de les ciutats. 
 
Igualment, incideixen en la nul·la voluntat que ha demostrat Airbnb per a assumir la responsabilitat dels seus 
actes i per a mostrar qualsevol interès en millorar la seva conducta, malgrat els reiterats requeriments que les 
administracions locals els han fet arreu del món. 
 
En aquest sentit, atenent que els valors del Comitè Olímpic Internacional són l’excel·lència, l’amistat i el 
respecte, el sector hoteler formula una pregunta clara i directa als directius del COI: “Creieu que Airbnb  
respecta els valors i les normes i, per tant, està qualificat per a ser el patrocinador olímpic principal?” 
 
Per tant, el sector hoteler en bloc exigeix al COI la rescissió immediata d’aquest acord amb Airbnb i, continuarà 
treballant per a promoure unes regles més justes entre tots els agents del sector de l’allotjament. 
 
 
Global Reformbnb Forum 
Associacions hoteleres de ciutats, països i regions de tot el món treballen globalment per crear sinèrgies i 
proposar solucions, per fer front a l’allotjament turístic il·legal i, alhora, promoure regles més justes per a tots els 
agents implicats en la comercialització online d’allotjament turístic. 
 
De les reunions que ha realitzat el Global Reformbnb Forum s’han derivat pautes globals de bones pràctiques 
en aquest àmbit, que han estat compartides amb les administracions locals i nacionals competents. 
 
Aquest grup està liderat per les associacions hoteleres de Barcelona (Gremi d’Hotels de Barcelona), Nova York 
(HANYC), París (GNI i AhTop) i Buenos Aires (FEHGRA). 
 
A més del Gremi d’Hotels de Barcelona, aquest comunicat el secunden respectivament als seus països 
associacions hoteleres de ciutats com Nova York, París i Quebec i de països com, Argentina, Alemanya, Itàlia, 
Grècia, Paraguai, Colòmbia, Japó Brasil, Xile, Uruguai, Equador i Israel. 
 
 
 

https://reformbnbbarcelona.files.wordpress.com/2019/06/guidelines_with_introduction_spanish.pdf
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Per a més informació: 
Interprofit 
Montse Fernández Molas / Albert Bisellach 
montse.fernandez@interprofit.es / albert.bisellach@interprofit.es  
Tel.: 93 467 02 32  

mailto:montse.fernandez@interprofit.es

