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COMUNICAT DE PREMSA 
 

Cimera d’associacions hoteleres per fer front als greus perjudicis que ocasiona la comercialització 
online  

 

El "Global Reformbnb" posa de manifest el 
tractament desigual durant la pandèmia entre 
hotels i pisos turístics que comparteixen usos 

amb veïns 
 

25 associacions hoteleres de les principals destinacions del món han pres part a la 
cimera. 

 
També hi han participat representants dels Governs municipals de ciutats com 

Barcelona, Paris, Amsterdam, Brussel·les, Florència i Biarritz, per debatre i posar en 
rellevància el greu impacte de la il·legalitat a les plataformes de comercialització 

online 
 
Barcelona, 25 de maig de 2022.-  
 
Els dies 23 i 24 de maig ha tingut lloc a París una nova edició de la cimera internacional “Global 
Reformbnb”, on s’han posat de manifest els greus problemes que ocasionen les plataformes de 
comercialització online a les destinacions turístiques. 
 
La cimera ha comptat amb la participació de representants d’associacions hoteleres de 25 
destinacions, entre les quals destaquen Nova York, Paris, Barcelona, Tokyo, Montreal ó el Nepal.  
 
En el decurs de la mateixa, els representants de les associacions hoteleres així com acadèmics 
internacionals han compartit experiències, estudis i dades per ressaltar els greus problemes que 
ocasiona la comercialització d'allotjament turístic il·legal a les seves destinacions i, la manca 
de regulació específica durant la pandèmia de la COVID-19.  
 
De fet, els participants han coincidit a destacar també el greuge comparatiu durant la pandèmia 
entre establiments hotelers i els pisos turístics que comparteixen usos amb veïns afectant 
greument la convivència amb l’entorn. Així, per exemple, mentre els primers es van veure forçats a 
tancar, els pisos turístics que comparteixen usos amb veïns van tenir l’oportunitat de poder seguir 
operant, bé llogant a curt termini o reconvertint-se en lloguer convencional.  
 
Manel Casals, Director general del Gremi d’Hotels de Barcelona, afirma que “En el decurs d’aquesta 
trobada, hotelers de tot el món hem coincidit en reclamar una regulació més justa, que s’adeqüi 
als estàndards de seguretat mínims exigits, per a garantir una competència més lleial”. 
 
Així mateix, cal recordar que el creixement meteòric de les plataformes de comercialització en 
línia, com Airbnb, han tingut un cost social molt elevat per als ciutadans, perjudicant 
l'accessibilitat a l'habitatge i propiciant l'expulsió dels veïns dels barris més turístics i la pèrdua de 
l'essència de aquests. 
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Distribució digital 
Seguint la tasca iniciada l’any 2021, s’ha continuat debatent sobre les problemàtiques derivades 
per les clàusules abusives aplicades per les OTAs que afecten als establiments hotelers i, les 
responsabilitats de les grans comercialitzadores online.  
 
Aquestes clàusules abusives vulneren la lliure competència i limiten la pròpia capacitat 
comercial de l'hotel en detriment de millors condicions per als clients. 
 
En aquesta edició, s’ha comptat amb la participació d’Alexis Darmois, Public Affairs Senior Manager 
a Espanya, França i Portugal de Booking.com, qui ha defensat un model més inclusiu i ha reclamat 
un marc regulador més exigent per tal de fer front a aquelles plataformes de comercialització 
online que fan servir males praxis i donen cobertura a la il·legalitat.  
 
Constitució “Global Reformbnb” com Associació Internacional 
Un dels punts rellevants a l’agenda dels assistents ha estat la constitució del “Global Reformbnb” 
com a Associació Internacional, dotada d’entitat legal. 
 
Participació de representants de Governs municipals 
En aquesta edició s’ha comptat amb la participació de representants dels Governs municipals 
de ciutats com Barcelona, amb la participació de Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'ecologia, 
urbanisme, mobilitat i infraestructures, i de Paris, Amsterdam, Brussel·les, Florència i Biarritz, 
ciutats que formen part de l’”Aliança de Ciutats” que treballa per fer front als reptes de futur d’aquestes.  
 
Els representants han explicat la seva estratègia en la lluita contra els establiments d’allotjament 
turístic il·legals i, han exposat idees i propostes amb els representants de les associacions 
hoteleres presents, tot compartint reptes i objectius.  
 
Sobre Global ReformBnB  
Aquest és un moviment impulsat el 2018 per les entitats hoteleres de Nova York, Barcelona, Paris, 
Buenos Aires i Tokio amb l'objectiu de desenvolupar projectes conjunts i intercanviar idees 
estratègiques, tot amb la finalitat de promoure regles més exigents en l'àmbit de la 
comercialització online. 
 
La propera cimera tindrà lloc a Kyoto al mes de desembre de 2022. 
 
Més informació disponible a – www.globalreformbnbforum.com 
 
 
 
Per a més informació: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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