Nota de Premsa
TÜV Rheinland, és un dels co-patrocinadors de la VI Jornada de Sostenibilitat i
Eficiència Energètica en el Sector Hoteler que es durà a terme
el proper 3 de desembre a Sant Sebastià

26 de desembre de 2014, Barcelona
TÜV Rheinland, és un dels co-patrocinadors de la VI Jornada de Sostenibilitat i Eficiència
Energètica en el Sector Hoteler que es durà a terme el proper 3 de desembre a Sant Sebastià.
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La jornada estarà focalitzada principalment en el que suposa la gestió energètica integral en un
hotel, optimitzar la producció d’a.c.s. i la climatització i què implica la Certificació Energètica en
un establiment hoteler.
A través d’una jornada amb esperit participatiu, els principals agents implicats en el procés
aportaran la seva visió i els assistents, podran endinsar-se en el concepte de gestió energètica
integral i els seus diferents models de serveis energètics, dirigida a dissenyar la solució òptima
en cada projecte per maximitzar l’obtenció d’estalvi energètic en les instal·lacions de
climatització i producció d’ACS dels hotels. Això es tradueix en garantia de resultats i reducció
dels costos d’operació i manteniment dels equips instal·lats, sense realitzar inversions o
minimitzant les mateixes.
TÜV Rheinland aporta la seva participació mitjançant el seu Responsable d’Operacions de
Serveis Industrials, Javier Mediavilla, abordant la Certificació Energètica d’Edificis, clau en la
gestió de l’establiment per garantir els resultats de les mesures d’estalvi energètic aplicades.
S’analitzarà la conveniència de realitzar auditories energètiques i la seva utilitat com a
instrument per legalitzar totes les instal·lacions d’acord amb la nova normativa.
Finalment, s’ha d’identificar el paper de les entitats bancàries, les seves propostes de
finançament i la seva adaptació, tant a les tecnologies i serveis, com a les particularitats del
sector turístic.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat,
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els
aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una
àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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