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Declaració de la direcció

A la família Coll-Solà, que regenta l’establiment des del 1971, li és un orgull poder presentar la quarta Memòria de

Responsabilitat Social de l’Hotel – Restaurant La Perla d’Olot. Des de sempre s’ha apostat per la qualitat en el servei i s’ha

col·laborat en la promoció del nostre entorn més immediat, la ciutat d’Olot i la Comarca de la Garrotxa.

Aquesta memòria és la conseqüència de l’evolució de la nostra empresa i de la necessitat de comunicar i informar del nostre

desenvolupament en l’àmbit econòmic, social i mediambiental.

Alhora que, també establir un canal de comunicació i diàleg que permeti satisfer les expectatives d’informació dels nostres

clients, proveïdors i d’altres grups d’interès, i al mateix temps posar en valor la feina i el treball que estem desenvolupant en

matèria de responsabilitat social.

Amb aquesta memòria, pretenem, en la mesura de les nostres possibilitats, contribuir a la implantació del desenvolupament

sostenible en la societat, i donar a conèixer amb transparència i comparabilitat els assoliments obtinguts amb el bon fer,

professionalitat i dedicació de tot l’equip de persones que formen part de Hotel-Restaurant la Perla d’Olot.

Per qualsevol dubte referent al contingut d’aquesta memòria de sostenibilitat o per ampliar la informació, contactar amb:

Francesc Coll i Solà, director / Remei Coll i Solà , subdirector

admin@laperlahotels.com – tel. 972 26 23 26
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Principals impactes, riscs i oportunitats

L’hotel la Perla segueix una política de sostenibilitat basada amb una planificació estratègica, en la qual es contempla els tres vectors de la responsabilitat

social: econòmica, social i ambiental.

L’origen familiar de la nostra empresa ha marcat la dinàmica del desenvolupament posterior. Partint de la tradicional empresa entre els pares i, més tard,

amb l’entrada dels fills en el negoci, s’ha anat evolucionant cap a una estructura més professional. Per això, actualment l’empresa anomenada de gestió

familiar compagina una tradició familiar molt arrelada amb una gestió del dia a dia, eficaç i competitiva, d’acord amb les noves tecnologies.

Com a conseqüència, l’empresa té una “missió” molt clara: la sostenibilitat empresarial, conjuntament amb el desenvolupament de la marca de qualitat

territorial, l’aplicació d’un sistema de gestió de la qualitat i la gestió dels recursos humans que marcarà les pautes d’actuació de l’empresa.

La peça clau és donar un plus del que el client demana aconseguint una satisfacció el màxim d’elevada possible, que l’acontenti i el faci sentir feliç,

llavors repetirà i alhora el fidelitzarem. Per aconseguir aquest objectiu cal un equilibri satisfactori de tots els serveis que ofereix l’hotel, i en cap cas, no

hi haurà cap departament que estigui per sota de les expectatives que té el client.

Per aconseguir aquest objectiu de sostenibilitat en el temps i no d’altres especulatius, cal portar una gestió econòmica molt acurada, eficaç i alhora

personalitzada tenint en compte les característiques específiques de la nostra empresa.

El nostre establiment està immers en el món del turisme, per tant, és un element clau el valor diferencial que ens aporta el territori, ja que ens dóna un

potencial increïble envers els nostres competidors. Alhora, ens ajuda a crear un producte que serà únic i generarà una experiència irrepetible. Per això

l’hotel contribueix a desenvolupar la marca de qualitat territorial de la Garrotxa, que conjuntament amb l’aplicació dels principis de la Carta Europea de

Turisme Sostenible en espais protegits ens permetrà augmentar el nivell de la comarca amb criteris de desenvolupament d’un turisme sostenible, respectuós

amb el medi.
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L’empresa i la seva activitat

L’Hotel-Restaurant La Perla D’Olot, disposa dins les seves instal·lacions d’allotjament, restaurant, sala de reunions, terrasses i jardins.

Ja des dels inicis, sempre s’ha apostat per la qualitat en el servei. En el nostre cas concret d’un hotel que presta els serveis d’allotjament i

restaurant només hi ha un sistema vàlid d’evolucionar, i és fent les feines ben fetes.

En els orígens, cal destacar el gran esforç fet per els fundadors, Josep i Lourdes, per arrencar el negoci sense tenir una preparació especifica,

però si amb una gran dosis d’esforç, i autoaprenentatge que els ha permès conèixer molt bé la clientela i acumular una gran experiència.

A finals dels 80 i durant els 90 l’empresa realitzà un gran canvi estructural i qualitatiu, coincidint amb l’entrada dels fills- amb formació

turística- decidiren modernitzar l’antic Hostal La Perla i construir un Hotel Apartament-.

L’emplaçament de l’Hotel La Perla és ideal per a explorar el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i també la ciutat d’Olot, en un

indret tranquil a l’entrada sud d’Olot envoltat per un ampli jardí, al costat del Parc Nou, seu Museu dels Volcans.

Hotel- Restaurant la Perla **

Crta / La Deu, 9

Hotel-Apartament Perla d’Olot ***

Avda. Santa Coloma, 97

GPS: 42º 10' 8.45" N / 2º 28' 33.29" E

17800   Olot    La Garrotxa    Girona

Tel: 972262326

Fax: 972270774

admin@laperlahotels.com

www.hotellaperlaolot.com

L’empresa fou fundada el 1971 per la família

Coll- Solà, la qual és la propietària .

L’any 1988 es creà : “ Perlot, S.L.”, societat formada entre pares i 

fills que gestiona., l´Hotel Apartament i l´Hotel-Restaurant, situats 

dins una mateixa parcel·la,.
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L’empresa i la seva activitat

• Hotel de dues estrelles de 26 habitacions amb bany, calefacció, TV, telèfon, aire condicionat i wifi gratuït.

• Hotel – Apartament de tres estrelles de 36 habitacions: amb 18 habitacions tipus apartament amb mini cuina, 12 habitacions superiors i 6 

habitacions familiars i totes amb calefacció, TV, telèfon, aire condicionat, nevera i wifi gratuït. 

• Restaurant per a 95 persones, tant per a clients individuals com per grups i celebracions diverses (bateigs, festes d´aniversari, comunions, 

reunions familiars,etc...).  Servim el menú de pensió , menú Terra de Volcans i el menú de Temporada .  També disposem de Menú infantil.

• Cafeteria, terrassa i parc infantil. 

• Sala de reunions amb una capacitat per a 50 persones, totalment equipada. 

• Pàrquing per a cotxes, motos i bicicletes, amb una capacitat per 20 cotxes.

• Gestió de pisos tipus estudis per a estades de llarga durada. Ctra. La Deu, 15, 29, 40.

Serveis: 

La Perla ofereix als seus clients abundant material informatiu, de

benvinguda i sensibilització que afavoreix la visita de la Garrotxa. Som

Punt d’Informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la

Garrotxa, I també participem en el Servei d’Innovació i Producte de

Turisme Garrotxa

L’empresa també fa una aposta per a difondre el folklore local amb

algunes habitacions decorades amb temàtiques sobre personatges

característics de la Faràndula Olotina.
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Organització i mercats on opera

Organigrama: 

La majoria de clients de l’Hotel La Perla provenen de Barcelona ciutat i àrea metropolitana, seguit de la resta de Catalunya; també del País 

Valencià, Madrid i País Basc.

Pel que fa al mercat internacional, tenim clientela del Regne Unit, Països Baixos, Països Escandinaus i França.

La nostra clientela es reparteix entre els clients d’empresa i una majoria de clients turistes, ja siguin: particulars, familiars o grups. En aquests 

darrers anys s’han incrementat les vendes de caixes regal con ( Dakotabox, Wonderbox, Plan B, Cofre Vip...)

Darrerament, també té molta importància la clientela que ens ve a través d’Internet, un mercat molt divers i globalitzat ja que arriben clients 

de qualsevol part del món. ( Cicloturistes d’USA , senderistes de Nova Zelanda, Austràlia, i empreses d’Ucraïna, Àustria, Brasil, Tunísia...)

Els principals portals de reserves on treballem són: Booking, Expedia, HRS, Hotelbeds, etc...

CONSERGES DE NIT

COORDINADOR

RECEPCIÓ

COORDINADOR

ADMINISTRACIÓ

CAMBRERA PISOS

PERLA

CAMBRERA PISOS PERLOT CAMBRERA ESTUDIS AJUDANTS DE

CAMBRERA DE

TEMPORADA

COORDINADORA

BUGADERIA

COORDINADORA

PISOS

PISOS

CAMBRERES BUFFET DINAR SOPAR AJUDANTS DE

CAMBRERA

DE TEMPORADA

COORDINADORA

SALA

CUINER

TREN DE

RENTAT DE DIA

TREN DE

RENTAT DE NIT

AJUDANT DE CUINA QUARTO FRED

CUINA

COORDINADOR

RESTAURANT

TALLER

COORDINADOR

MANTENIMENT

ENTRADA DE MERCADERIES

COORDINADOR

CAP DE COMPRES

APROVISIONAMENT I

MAGATZEMATGE

ESPAI DEL COS

SERVEIS

DIRECTOR SUBDIRECTOR

DIRECCIÓ FAMILIAR

6



La memòria de sostenibilitat

Aquesta és la quarta memòria de sostenibilitat que redactem, i comprèn l’activitat realitzada per l’Hotel-Restaurant la Perla d’Olot durant els

anys 2016, 2017 i 2018 tot i que fem referència als antecedents de l’empresa.

Aquesta memòria de sostenibilitat és triennal. Paral·lelament, a l'elaboració de la memòria, cada any totes les dades són recopilades i

analitzades.

Els continguts d’aquest document són conseqüència de la reflexió realitzada en el si de l’empresa, amb la intenció de buscar objectius nous i

millorar els índexs de qualitat del servei que oferim.

La informació recollida en aquesta memòria fa referència a tota l’activitat de l’empresa, i no té limitacions d’abast o cobertura. No es registren

modificacions d'informacions, ni canvis de metodologia d’informació o càlcul d’indicadors respecte a la darrera memòria publicada.

L’eina que s’ha utilitzat per a determinar les tècniques de mesura per a realitzar els càlculs, hipòtesis i altres per obtenir els indicadors, en un

principi ha estat el Codi de Gestió Sostenible. També hem seguit els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible ens espais protegits

Aquesta memòria ha estat supervisada per una coordinadora de Turisme Garrotxa conjuntament amb un coordinador del Parc Natural de la zona

volcànica de la Garrotxa.
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Indicadors econòmics

Ús de recursos locals- Km 0 

La despesa en compres de matèries primeres i productes a proveïdors locals ha estat : En el 2016 un 55%, el 2017 un 60% i el 2018 un

54%.

El número de treballadors a final d´any , durant aquest període de tres anys ha estat: : 2016 de 16 , el 2017 de 16 i el

2018 de 17.

El 100% dels treballadors resideixen a la Garrotxa.

Recursos Humans
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Indicadors econòmics

Sistemes de gestió 
L’Hotel la Perla va implantar el pla de Qualitat el 2004 gestionat per l´ICTE, i actualment segueix el sistema de qualitat lligat amb els principis

de la Carta Europea de Turisme Sostenible en espais protegits, de la qual estem adherits des de l’any 2009. Anualment revisem el sistema, fem

controls, indicadors, plans de millora, reunions, etc...

Màrqueting Responsable

Des de la direcció de l’establiment, juntament amb un assessor de disseny, coordinem, revisem i controlem tota la informació, els continguts i el

projecte de comunicació de la imatge corporativa. (Targetes, cartes restaurant, directori, fulletó, tríptic, pagina web, etc...).

Noves tecnologies de la informació 

Els treballadors han utilitzat les NTIC, un 50% el 2016, un 43,75% el 2017 i un 41,17% el 2018.

En el Manual de direcció , dins del nostre Pla de Qualitat, tenim un document, on es reflecteix la planificació estratègica de l’empresa i la seva

missió.

Partint de que som una empresa familiar; la nostra missió es basa en quatre eixos: 1- Sostenibilitat empresarial, 2- Gestió RRHH , 3- Marca de

qualitat territorial, 4- Sistema de gestió de qualitat

Gestió empresarial

9



Indicadors ambientals

Política ambiental

L’hotel La Perla disposa d’un tríptic, present a totes les habitacions, on difon el seu compromís amb el medi ambient.

“Creiem amb un model de gestió hotelera sostenible i respectuós amb el medi ambient per viure i gaudir de l’entorn del Parc Natural de la

Zona Volcànica de la Garrotxa d’acord amb els valors bàsics de l’educació ambiental”.

Paral·lelament expliquem : Què fem? Gestió de residus, minimització d’embalatges, estalvi energètic, i d’altres.

Alhora també demanem a la clientela: Ens voleu ajudar? On fem una proposta, de consum responsable de l’aigua, ús eficient de l’energia, etc...

Gestió de l’aigua

L’aigua que consumeixen els establiments de La

Perla prové de la xarxa pública d’Olot, i les aigües

residuals que es generen són d’origen domèstic, i

per tant, es deriven a la xarxa pública de

sanejament.
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Indicadors ambientals

Residus

Es porta a terme una selecció de residus:

• Ampolles i recipients de vidre

• Envasos de plàstic, llaunes i envasos tipus brick

• Cartró, paper, diaris i revistes

• A la cuina i jardineria matèria orgànica

• Petit recollidor de piles

• Recollida d’olis de cuina

• Selecció de bombetes, fluorescents

• Tòners i tintes d’impressores

La resta dels residus es dipositen als containers de rebuig o bé 

a la deixalleria. ( material elèctric, ceràmica, ferro...)

Conservació de l’entorn

A la terrassa i entorn enjardinat de l’hotel s’hi poden trobar elements volcànics de la zona, vegetació autòctona i herbes remeieres que pretén 

imitar paisatges típics del territori.
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Indicadors ambientals

Eficiència ambiental en xifres

HOTEL- APARTAMENT ***

HOTEL RESTAURANT **
Any 2016 Any 2017 Any 2018

Promig d´ocupació anual 57,50% 57,42 % 52,80%

M³ d´aigua consumida per pernoctació 0,34m³/pernoctació 0,37m³/pernoctació *0,32m³/pernoctació

Kwh d’electricitat consumida per 

pernoctació

13,45 kw/pernoctació 13,96 kw/pernoctació 14,44 kw/pernoctació

Nota: Aquest càlcul dels m3 d’aigua i del número de Kws de llum consumits inclou els 36 Apartaments de l’ Hotel 

Apartament i les 26 habitacions de l'Hotel compartint els serveis de restaurant i bugaderia. 
* 2018 Externalitzem una part de la bugaderia
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Indicadors socials

Grups d’interès 

Grups d’interès Canals de comunicació Valoració de la satisfacció

Clients Personal, telèfon, correu electrònic, pàgina web Enquestes, portals a internet

Persones treballadores Personal Reunions generals i particulars

Proveïdors Personal, telèfon, correu electrònic Valoració, registre incidències

Comunitat Personal, pàgina web

Associacions i adm. pública Personal, correu electrònic, pàgina web
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Indicadors socials

Condicions sociolaborals, participació i igualtat 

Any 2016 Any 2017 Any 2018

Persona amb contracte fix ( dades de final 

d´any )

93,3% 81,25% 82,35%

Personal amb contracte temporal 6,6% 18,75% 17,64%

Igualtat salarial home-dona i definició de trams

salarials i nivells professionals

Segons conveni hotels*** Segons conveni hotels*** Segons conveni hotels***

Reunions general de valoració anual, amb les 

persones treballadores.

1 1 1

Circulars informatives per les persones 

treballadores

6 11 7

Homes dins la plantilla 18,75% 12,50% 11,76%

Dones dins la plantilla 81,25% 87,50% 88,23%
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Indicadors socials

Formació de les persones treballadores
L’empresa disposa d’un pla de formació anual, dissenyat en funció de les necessitats de millora continua.

“accions” : inclou cursos exteriors, formacions internes, visites i reunions formatives.

Comunitat

L’empresa està molt arrelada al territori, alhora té una

sensibilització especial en temes de medi ambient,

socials i culturals del seu entorn més immediat, ja sigui

el Parc Natural, la ciutat d’Olot i temes de la comarca.

L’hotel és punt d’informació del Parc Natural de la

Zona Volcànica de la Garrotxa, i disposa d’habitacions

tematitzades i un saló social amb personatges del

folklore olotí, La Faràndula.

Formació 2016

10 
accions

43.75% 
personal

Formació 2017

11 
accions

87,50% 
personal

Formació 2018

7 
accions

64,70% 
personal

L’hotel la Perla també col·labora amb la comunitat, amb bonificacions d’allotjaments, , obsequiant àpats a diferents entitats i associacions d’Olot i

la comarca. També fem la cessió del pàrquing i cessió de la sala de reunions a preus inferiors als establerts, o de manera gratuïta a entitats

sense ànim de lucre. Col·laboració en concepte de publicitat a diferents programes: Festes locals i veïnals, competicions esportives, associacions

sense ànim de lucre...

15



Indicadors socials

Cooperació interempresarial

L’empresa està associada i participa activament a:

• Associació Costa Brava Verd Hotels, grup cooperatiu format per 90 hotels majoritàriament de les comarques gironines i la resta de 

Catalunya. Formem part de la junta directiva.

• Associació d’hostalatge de la Garrotxa, formem part de la junta directiva.

• Federació d’hostaleria de les comarques de Girona.

• Consorci de vies verdes de Girona, som empresa col·laboradora.

• Turisme Garrotxa, formem part de la junta de Govern.

• Participem a la Taula de dinamització econòmica de la ciutat d’olot.
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 Satisfacció col·lectiu client
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A l’hotel disposem d’unes enquestes que permeten fer una valoració sistemàtica del grau de satisfacció dels nostres clients.

Mensualment fem un buidatge i anàlisis de les dades, i posteriorment comuniquem els resultats a la reunió de personal, per tal de fer una posta 

en comú i prendre les oportunes decisions.

Darrerament, els clients també poden valorar la seva estada a tripadvisor,  i altres portals de reserves

( booking,  expedia, trivago, etc...). 

Nº enquestes 2016 2017 2018

181 205 176

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2016

2017

2018



Indicadors socials

Empreses Proveïdores

La nostra prioritat ha estat sempre la de treballar amb empreses proveïdores vinculades al territori, per tal d’afavorir la dinamització de 

l’economia local.

No obstant i en alguns proveïments ens veiem obligats a comprar fora de la nostra comarca atès que no es possible de trobar algun dels 

productes necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat. Cal destacar també que la proximitat amb els nostres proveïdors, agilitza els 

processos de subministrament  i això permet mantenir un nivell d’estocs en magatzem, molt inferior i evitar riscos innecessaris

El percentatge d’empreses proveïdores del territori és de:  El 2016 un 45%, el 2017 un 41% i el 2018 un 48%.
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Objectius/accions de millora

• Participació al procés de renovació de l'estratègia de la CETS  a la Garrotxa pel període 

2021-2025.

• Estar al dia i ampliar la informació de l’oferta turística de la comarca

• Incorporar informació sobre la CETS i sostenibilitat a diferents accions de comunicació. 

• Elaborar material propi de l’establiment per oferir als clients coincidint amb els  50 anys 

de la seva fundació

•Incrementar l'ús de materials i/o reciclats biodegradables.

•Minimitzar l’impacte ambiental fomentant la mobilitat en cotxe elèctric.

•Seguir mantenint l’acord de col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística 

per posar en valor el català a l’empresa.

•Mantenir l’acreditació amb la marca local Gestió Sostenible Garrotxa i Collsacabra.

19


