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Barcelona acollirà el Congrés Smart 
Destination d’eficiència energètica i 
sostenibilitat al sector turístic 

 
 

Dimarts, 16 de desembre del 2014. –Barcelona acollirà, els dies 10, 11 i 12 de 
març de 2015, la segona edició del Congrés Smart Destination d’eficiència 
energètica i sostenibilitat al sector turisme. Aquest esdeveniment té com a 
objectiu apropar els sistemes de millora del consum d’energia als equipaments 
turístics i impulsar la transformació de les destinacions turístiques en smart 
destinations, de manera que millori la competitivitat de les empreses i 
s’aconsegueixi una diferenciació tant per a establiments com per a les marques 
turístiques. 
  
El Congrés convertirà el Centre de Convencions Internacional de Barcelona en un 
punt de trobada per a professionals i tècnics del sector de la instal·lació, gestors 
d’establiments turístics, enginyers, arquitectes i administracions públiques. En un 
context de necessitat de millora de l’ús de l’energia i d’una major sensibilització 
per la sostenibilitat en els principals mercats emissors, el Congrés pretén 
esdevenir una referència en la recerca de solucions per a l’estalvi i l’eficiència 
energètica aplicables als equipaments turístics.   
  
Durant les jornades de treball, en les quals participaran experts en eficiència 
energètica i turisme europeus, s’abordarà des de l’aplicació de solucions 
concretes en equipaments turístics específics per reduir-ne el consum energètic i 
millorar-ne la sostenibilitat fins a la mobilitat eficient, passant pel 
desenvolupament de les d’infraestructures energètiques i  tecnològiques 
necessàries. El Congrés comptarà també amb una zona d’exposició per a les 
empreses, un espai de networking amb un sistema d’agenda virtual per facilitar 
contactes de negocis, una plataforma per a la difusió d’empreses de nova creació 
i fòrums específics de debat i exposició de casos d’èxit, de noves solucions o 
d’alternatives de mobilitat. 
  
Durant el Congrés es lliuraran els Premis d’eficiència energètica en el sector 
turístic 2015, que s’atorguen en les modalitats de Smart Destination, Smart 
Accomodation, Productes i serveis innovadors, i Comunicació i difusió. 
  
L’organització de la segona edició del Congrés d’eficiència energètica i 
sostenibilitat al sector turisme turisme Smart Destination anirà a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya –mitjançant la Direcció General de Turisme i l’Institut 
Català d’Energia-, l’Ajuntament de Barcelona, el Gremi d’Hotels de Barcelona, la 
Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de 
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Catalunya, el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, el grup editorial El 
Instalador i Balantia com a partner tècnic. 
 
 


