Jornada Hotel Barcelona 1882 - Plan REIH® - LEED®
Primer Hotel que obtindrà LEED Gold a Catalunya
“Eficiència, Construcció, Disseny i Mobilitat Sostenible”

Hotel Barcelona 1882, 1er Hotel que obtindrà el certificat LEED Gold a Catalunya en nova construcció

Certificació LEED® - Líder en Eficiència Energètica i Disseny Sostenible, Sistema de Certificació de Edificis Sostenibles
Es donaran a conèixer les raons de negoci del ràpid desenvolupament dels Edificis Sostenibles a Espanya.
Es mostrarà que la rendibilitat, el augment de valor, el menor impacte en el Medi Ambient i el benestar de las
persones que s’obté, son els motors clau per al desenvolupament dels Edificis LEED®.
Es requereix un enfocament holístic.
Adreçada a: Hotels, Hostels, Cadenes Hoteleres, Operadors Turístics, Institucions Públiques, Arquitectes,
Enginyers, Decoradors, Constructors, Promotors, Pimes, Cases Rurals, Instal·ladors, Assessors de
Compres, Consultores i Propietaris.
Dia:
1 de Febrer de 2019
Horari:
9:00h a 13:15h
Lloc:
Corsega, 482 -08025- Barcelona, España
Mapa de ubicació: Hotel Barcelona 1882
Inscripcions: Enllaç mitjançant la pàgina web de BioEconomic: www.bioeconomic.cat
Fitxes tècniques: S’entregaran les solucions d’èxit presentades a tots els assistents
Segueix-nos a: @Plan_REIH y @BioLEED
Uneix-te al hashtag oficial de la VI Conferència BioEconomic® Certificació LEED® #PlanREIH i #BioLEED
“LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council”

VI Conferència BioEconomic® Certificació LEED®
Presentació
La VI Conferència BioEconomic® Certificació LEED® organitzada al Hotel Barcelona 1882 te com a objectius exposar,
difondre i aportar una visió global, innovadora i d’avantguarda sobre el desafiament medioambiental en el campo de la
Sostenibilidad, la Economia i la cura del Mediambient. Els temes de la conferència a tractar estan basats en sectors
considerats clau i de molta importància per a la nostra economia actual i de futur: Turisme, Construcció i Mobilitat
Sostenible, Certificació LEED®.
Hotel Barcelona 1882 & BioEconomic® els convida a assistir a aquest enclavament privilegiat de Barcelona, entre la Sagrada
Família (250 m), el complexa modernista de Sant Pau (400 m) i el Passeig de Gracia (1 km). D’elegància exuberant,
responsable ecològicament i amb serveis que et permeten torna a connectar amb la ciutat des d’una ubicació privilegiada.
Amb gastronomia de km.0. Vine a conèixer com liderar aquest canvi en la Sostenibilidad, Hotels, Hostels, Cadenes
Hoteleres, Operadors Turístics, Alcaldes, Tècnics Municipales, Arquitectes, Enginyers, Decoradors, Constructors, Promotors,
Pimes, Cases Rurals, Instal·ladors, Assessors de Compres, Consultores i Propietaris.
Turisme sostenible
El Turismo, donada l’actual conjuntura, s’ha convertit en un factor i motor vital del nostre país. El desafiament del Turisme i
del sector Hoteler consisteix en mantindre la Competitivitat i al mateix temps incloure els valors de la Sostenibilitat en la
seva activitat. A escala global i europea son moltes les iniciatives, xarxes i projectes que tenen com a objectiu fer del turisme
una activitat econòmica sostenible. La gestió hotelera sostenible es una oportunitat. En un context en que les economies
emergents ofereixen destinacions de vacances i negocis a preus competitius, oferir qualitat ambiental es un element
diferenciador.
Construcció sostenible
La activitat de la Construcció es un sector productiu de vital importància que actualment es troba en un procés de
transformació, marcat per un canvi de paradigma generat per diferents factors: Crisis Energètica, Canvi Climàtic, perduda i
escassetat de recursos Naturals, Biodiversitat i el fort augment poblacional en les ciutats. Degut a aquets condicionants, un
dels objectius de BioEconomic® i del Plan REIH® en aquesta conferència consisteix en accelerar el canvi del model
constructiu actual, cap a un escenari a on la construcció sostenible sigui la protagonista i el actor principal, amb consums
energètics de edificis tendents a cero (NZEB), neutralitat d’emissions de CO₂, respecte al Mediambient i alt confort per al
seus ocupants.
Certificació LEED®
LEED© (Leadership in Energy & Environmental Design) es el programa de certificació d’edificis sostenibles mes prestigiós del
mon, que reconeix la excel·lència en estratègies i pràctiques constructives d’edificis de nova construcció, rehabilitació o en
fase d’ús. Els edificis Certificats LEED®, respecte a un edifici tradicional, tenen menors costos operatius, menors consums
d’energia i agua de fins a un 40%. A més gaudeixen d’un prestigi, reconegut globalment, lo que els permet generar un major
valor de mercat, superior rendibilitat en la seva etapa operativa i una excel·lent qualitat ambiental dels seus espais, el que
permet millorar la productivitat i satisfacció dels empleats.
Els assistents a la conferència de BioEconomic® viuran l’experiència de conèixer l’excel·lència mediambiental del Hotel
Barcelona 1882, que obtindrà el certificat LEED® Gold.
Mobilitat Sostenible i Vehicle Elèctric
La mobilitat eficient es troba també al Hotel Barcelona 1882, mitjançant un servei de bicicletes o el seu pàrking privat amb
places especials per a vehicles sostenibles.
També troba el seu espai en la Conferència BioEconomic® el Vehicle Elèctric, íntimament lligat amb el Turisme Sostenible.
Els beneficis del seu ús estan generant un gran estalvi, per la no utilització de combustibles fòssils, reduint les emissions de
CO₂ i de gasos contaminants, baix impacte ambiental i reducció dels nivells de contaminació ambiental i acústica.
L’ Hotel Barcelona 1882 i el Plan REIH® reiteren la seva invitació a assistir, participar i formar part del canvi per a
desenvolupar un nou model econòmic, social i sostenible
LEED®, el Sistema de Classificació d’Edificis Sostenibles "Líder en Eficiència Energètica i Disseny sostenible, es un sistema d‘estàndards
internacionalment acceptat per a edificis sostenibles desenvolupat per els membres del U.S. Green Building Council

Programa

8:45h - 9:00h

Recepció assistents
Coordina, Eugenia Claverol, Tècnica Medioambiental
Jean Paul Fannes, Enginyer Responsable Departament Relacions Institucionals de BioEconomic

9:00h - 9:15h

Benvinguda a càrrec de Sebastià Parera, Manager de BioEconomic
Inaugura el Sr. Joan Torrella, Director General de Turisme de Barcelona

Sessió 1

LEED® en Hotels. Casos pràctics. Edificis certificats LEED®. Raons i beneficis
Modera Paula Martínez, Sustainability & Building Performance / Project Manager en Deerns

9:15h - 9:30h

Raons per fer un edifici amb alta qualificació ambiental
Per Ainhoa Mata, Responsable de la Unitat d’Edificis ICAEN

9:30h - 9:45h

Els beneficis i la rendibilitat de la Certificació LEED®
Per Daniel Martin, Director de Sostenibilitat Deerns

9:45h - 10:00h

El projecte de l’Hotel Barcelona 1882, un compromís amb la sostenibilitat.
Per Juan Velasco Garcia de Sierra, Architect Project Leader GCA Architects

10:00h - 10:15h

Instal·lacions en Hotels, passat, present i futur en l’eficiència i sostenibilitat
Per Lluïsa Sanchez Romero, CEO JSS Efficient Engineering

Sessió 2

Construcció i Gestió Sostenible. Casos pràctics Hotels i Edificis certificats LEED®
Modera Pili Malagarriga, Cofundadora i Directora Segundo Mundo RSCC

10:30h - 10:45h

El llibre verd de les solucions LafargeHolcim per a la edificació sostenible
Per Eva Cunill, Responsable de Prescripció LafargeHolcim

10:45h - 11:00h

Monitorització i control energètic
Per Alejandro Muro, responsable Segment Hoteler Schneider Electric

11:00h - 11:15h

Envoltant i els criteris d’eficiència energètica
Per Xavier Ortiz Sigüenza, Cap Tècnic i de Prescripció Saint-Gobain Weber

11:15h - 11:30h

Ecosistema Vertical Hotel Barcelona 1882
Per Jose M Blas, Paisatgista - Landscaper

11:30h - 11:45h

Booking Cares: Iniciatives de Booking.com per un turisme mes sostenible
Per Daniel García Campos, Àrea Manager Chains (Partner Services) in Booking.com for Spain & Andorra

11:45h - 11:55h

Plan REIH® Rehabilitació Energètica Integral d’Hotels i en nova construcció
El treball en equip per a oferir la millor solució
Per Sebastià Parera, Manager del Plan REIH

11:55h - 12:00h

Cloenda

12:00h - 12:45h

Cafè - Networking

12:45h - 13:15h

Visita a les instal·lacions de l’Hotel Barcelona 1882

Patrocina

Organitza

Col·laboradors Premium

Col·laboradors Oficials

Media Partner Oficial Online

Participants

Col·laboradors

Amb el recolzament

Media Partners

Contacte:
BioEconomic® Plaça de l’Estació, 2 -08886- Castelldefels (Barcelona)
Tel. +34 931939314 Mòbil. +34 609416985
info@bioeconomic.cat www.bioeconomic.cat sparera@planreih.es www.planreih.com

