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SÍMBOL PER 

AL TURISME 

DE REUNIONS 

ESPAI 
PLURAL DE 

PARTICIPACIÓ MOTOR DE 

CREIXEMENT 

ECONÒMIC I 

URBANÍSTIC 

DE LA CIUTAT

REFERENT EN 

LA REALITZACIÓ 

DE CONGRESSOS

Inaugurat el 2 de juliol de 1998, el Palau de Congressos de València és, hui , 
el principal recinte especialitzat en la realització de congressos i convencions 
a la ciutat de València. Valors como la innovació, l’excel·lència i la millora 
contínua en tots els processos, la professionalitat i l’experiència han permés 
convertir el Palau de Congressos de València en motor de creixement 
econòmic i urbanístic.

Aquesta obra, fruit de l’arquitecte internacional Norman Foster, premi Príncep 
d’Astúries de les Arts, s’ha fet per a donar resposta i seu a la demanda 
existent d’atraure el turisme de congressos, convertint-se així en un espai que 
és capaç de satisfer totes les necessitats, tant d’espais com de serveis, en un 
entorn equipat, exclusiu i especialment dissenyat per a acollir grans reunions.

Hui el Palau de Congressos s’ha consolidat com un dels edificis més 
emblemàtics de la ciutat de València i un símbol per al turisme de reunions, que 
ha estat testimoni directe de nombrosos congressos nacionals i internacionals, 
convencions d’empresa i actes de tota mena que han fet del Palau un espai 
plural de participació. Contribuir al desenvolupament econòmic i social de 
la ciutat, atraient el major nombre possible de visites de negocis nacionals i 
internacionals i oferint els millors serveis per a la realització d’actes, ha estat, 
és i serà la nostra missió principal.

En definitiva, un edifici que s’ha convertit en 
referent quant a la realització de congressos i que 
ha ajudat València a assolir la posició número 13 
en el rànquing de destinacions congressuals entre 
les ciutats no capitals de nació a Europa, segons 
les estadístiques de l’Associació Internacional de 
Congressos i Convencions (ICCA), col.locant-se per 
davant de Manchester, Moscou o Glasgow.
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ON L’ESTÈTICA 

I LA VERSATILITAT 

FORMEN 
UN TÀNDEM 

PERFECTE

AL PALAU HI 

HA ESTANCES 

ADAPTADES A LES 

NECESSITATS DE 

CADA ACTE

NO HI HA 

PROJECTE QUE 

SE LI RESISTISCA. 

TOTS TENEN 

CABUDA AL PALAU 

DE CONGRESSOS

Sobre una superfície de 16.000 m2, el 
Palau de Congressos de València acull en 
l’interior tres auditoris, diverses sales de 
comissió, dos sales polivalents, una sala 
VIP plenament equipada i una àmplia zona 
d’exposició al costat de la zona exterior 
dels auditoris.

Aquesta zona d’exposició constitueix un 
espai diàfan que recorre tot el lateral de 
l’edifici, oferint tota mena de possibilitats 
per a muntatges expositius o serveis 
d’àpats. Al llarg d’aquesta àrea hi ha la 
façana envidrada del Palau, que s’aboca als 
jardins de l’exterior. El conjunt del vestíbul, 
la façana envidrada i la zona d’exposició

conformen un tot en el qual l’espai i la llum 
adquireixen total protagonisme. Tot açò ha 
valgut a l’edifici el sobrenom de «El Palau 
de la Llum».

L’espai expositiu i la façana envidrada 
actuen com un element lineal comú que 
distribueix els distints habitacles segons 
un concepte d’arquitectura comprensible, 
oferint un disseny de fàcil lectura per a tot 
el món. La colossal coberta proporciona 
a l’edifici una geometria exterior única, 
rotunda i clara, així como una imatge 
icònica i recognoscible.

La construcció del Palau de 
Congressos de València va 
constituir una fita històrica 
en l’expansió de la ciutat 
pel nord-oest, afavorint el 
desenvolupament de tot un 
nucli d’activitat empresarial i de 
negocis al seu voltant.
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INTEGRAT 

EN EL SEU 

ENTORN

El Palau de Congressos s’integra en una zona 
moderna i puixant de València, oferint a l’assistent 
un entorn ple de serveis d’allotjament que 
ofereixen 1.000 habitacions, a poca distància 
caminant, i restauració, zones verdes amb 
profusió d’espècies autòctones i possibilitats d’oci 
com el Casino de València.

La seua vocació de servei a València constitueix 
una motivació que fa que el Palau estiga en 
constant evolució per a seguir sent l’espai de 
referència de la ciutat que està per vindre.

FIDEL
AL SEU 
ENTORN

UN PALAU

EN 
CONSTANT 

EVOLUCIÓ
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SEMPRE 
A PLE 
RENDIMENT

CADA CLIENT

ÉS ESPECIAL, 

CADA ACTE 

ÚNIC

LA SEUA 

ACTIVITAT 

HA GENERAT 

1.100 MILIONS 

D’EUROS 

D’IMPACTE 

ECONÒMIC

Durant 20 anys d’activitat, el Palau de Congressos 
s’ha caracteritzat per un ritme incessant, i ha arribat a 
comptabilitzar 2.700 actes que han permés que 2 milions 
de persones passaren per les seues instal·lacions.

L’impacte econòmic de tota aquesta activitat és de 1.100 
milions d’euros,  xifra  que suposa més de 36 vegades 
el cost de construcció de l’edifici. Com a conseqüència 
d’aquesta activitat, el Palau ha contribuït a augmentar les 
pernoctacions estrangeres a la ciutat.

La rellevància del Palau quant a activitat es nota en el caràcter 
de les reunions realitzades en les seues instal·lacions. Del 
total d’actes, 850 corresponen a congressos i convencions 
que portaren al Palau de Congressos uns 543.000 assistents.

Des del Palau de Congressos de València s’han posat tots 
els mitjans al seu abast per a fer possible que cada acte 
siga diferent. Les necessitats dels seus clients sempre són 
especials, per això es treballa dia a dia amb l’objectiu que 
cada acte siga únic.

Internacionalment destaca la celebració de l’Assemblea 
Mundial del Banc Africà per al Desenvolupament, que tenia 
lloc per primera vegada fora del continent africà o la 54a 

Assemblea Parlamentària de l’OTAN.

Altres actes como el III Congrés Internacional sobre Víctimes 
del Terrorisme, la XV Conferència de Ministres responsables 
de l’Administració Local i Regional del Consell d’Europa, els 
European Framework Programmes o la Conferència sobre el 
Pla Solar del Mediterrani també tingueren el palau valencià 
com a escenari.

5



6

CONGRESSOS I 

CONVENCIONS

Una bona part de l’activitat del Palau 
es concentra en l’acollida de reunions 
científiques i mèdiques, nacionals i 
internacionals, organitzades per les 
principals associacions i organitzacions.

Cal destacar actes com el Congrés de 
Medicina General Espanyola, l’European 
Congress of the European Headache 
Federation, l’Annual Meeting of European 
Society for Paediatric Infectious Disease, 
l’European Stroke Conference, la Reunió 
de la Societat Espanyola d’Hipertensió, 
el Congrés de l’European Society for 
Magnetic Resonance, el World Congress 
of Thoracic Imaging and Diagnosis Chest 

Disease, la European Cystic Fibrosis 
Conference, la International Conference 
on Coordination Chemistry, el Congress 
of the European Society on Surgical 
Oncology, el Congrés Mundial de la Son, 
lll’International Congress on Pediatric 
Pulmonology, el 21st International 
Meeting on Advanced Spine Techniques, 
la 37th International Conference on 
High Energy Physics, el 27th Annual 
International Symposium on Personal, 
Indoor and Mobile Radio Communications 
o la 3rd Annual Conference of 
International Society for Pediatric and 
Adolescent Diabetes.

Nombroses empreses privades veuen 
el Palau com la plataforma adequada 
per a realitzar-hi les seues convencions, 
assemblees corporatives o presentar 
nous productes.

En el Palau de Congressos de València 
cap de tot menys la rutina. El diferent és 
el nou estàndard, per això sempre s’ha 
apostat per convencions que convencen.

A i x í ,  m u l t i n a c i o n a l s  d e l  s e c t o r 
farmacèutic com Roche, Almirall o Astra 
Zeneca; del tecnològic como Microsoft, 
Vodafone, Sony o Electrolux, o les 
més punteres del món automobilístic 
com Mercedes Benz, Audi o BMW han 
utilitzat l’edifici valencià per a fer-hi els 
seus actes. A aquesta llista es poden 
unir companyies com Carrefour, Axa 
Winterthur, Generali, Mapfre, La Caixa, 

BBVA, Banco Santander, DHL, Abertis, 
Nestlé, McDonald’s, Amadeus, Cepsa, 
Iberdrola o Gas Natural entre altres 
clients del Palau. A més el Palau ha estat 
la seu durant diversos anys del Festival 
of Media, un dels actes més importants 
del món sobre creativitat i innovació en 
els mitjans de comunicació, en què es 
van donar cita directius de les principals 
centrals anunciants i els millors creatius 
i estrategues d’agències de publicitat.

En la línia d’aquests grans congressos 
temàtics, el Palau ha acollit el 3rd Annual 
Gathering and Mayor’s Summit,el Congrés 
Nacional de Directius APD i el Congrés 
AECOC de Gran Consum, amb més de 
3.000 assistents entre els quals hi havia 
els responsables dels principals grups 
empresarials amb presència a España.
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COMPROMÉS

AMB
EL MEDI
AMBIENT

(Ecologically 

Committed Organisation) 

EL PALAU IMPRIMEIX 

UN CARÀCTER 

ECOLÒGIC I DE 

CONSCIENCIACIÓ 

MEDIAMBIENTAL

EL PROJECTE 

ECO TÉ L’OBJECTIU

DE COMPABILITZAR 

L’ACTIVITAT  

CONGRESSUAL

AMB EL 

RESPECTE 

A L’ENTORN

El Palau de Congressos de València, 
mitjançant el seu Projecte ECO, desenvolupa 
un conjunt d’actituds, iniciatives i mesures que 
repercuteixen en una gestió responsable dels 
recursos i una reducció de l’impacte ecològic 
de la seua activitat. ECO és l’oferta global per a 
realitzar reunions que busquen com a aspecte 
diferenciador la sostenibilitat i l’excel·lència. 
Es tracta de la culminació del Pla Global de 
Sostenibilitat del Palau de Congressos, que 
té l’objectiu de compatibilitzar l’activitat 
congressual amb el respecte a l’entorn, així 
com aportar-li una major solidesa en el mercat 
internacional de reunions.

En la pràctica, el desenvolupament d’aquest 
projecte ha suposat l’anàlisi de l’oferta de serveis 
per a completar-la amb una sèrie d’elements 
que tenen implícits un caràcter ecològic i de 
conscienciació mediambiental, convertint-lo en 
un model d’eficiència ecològica. El Palau té la 
tecnologia d’il·luminació més eficient, com l’ús 
de LED, un sistema de control electrònic de les 
instal·lacions, sensors de cabdal i depuradores 
per a l’aigua, màquines d’última generació per 
a la climatització i un punt verd de reciclatge 
separat de les zones públiques.



LLUMS DE BAIX CONSUM

RECICLATGE DE LONES

  SENSORS DE CABDAL

SENSORS DE MOVIMIENT

FIBRA ÒPTICA

PANELLS FOTOVOLTAICS

MATERIALS ECOLÒGICS
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APOSTA
FERMA
PER LA
SOSTENIBILITAT

LA COBERTA 

FOTOVOLTAICA 

DEL PALAU DE 

CONGRESSOS 

DE VALÈNCIA 

HA SUPERAT ELS 

2.600.000 kWh 

GENERATS

El 2008 el Palau de Congressos de València 
escometia una de les majors inversions que 
ha fet en matèria sostenible: la instal·lació 
d’una coberta fotovoltaica única.

Les característiques arquitectòniques del seu disseny 
permeteren canviar la coberta de l’edifici, incorporant-hi 
una instal·lació de panells fotovoltaics en una superfície 
de 8.000 m2, mantenint l’original i singular disseny de 
Foster. En total s’hi van col·locar 2.106 mòduls que 
suposen 10,3 km lineals d’instal·lació fotovoltaica.

Recentment, la coberta fotovoltaica del Palau de 
Congressos de València ha superat els 2.600.000 kWh 
generats. El cost del projecte d’instal·lació del sistema 
de coberta fotovoltaica ha estat de 3,1 milions d’euros.

En definitiva, cal destacar que el 40 % de les 
inversions realitzades pel Palau de Congressos ha 
estat destinat a iniciatives sostenibles.



EXCEL·LÈNCIA 

EN LA
GESTIÓ

Amb les polítiques de gestió, qualitat i millora contínua 
implantades, el Palau de Congressos de València s’ha 
convertit en un dels edificis de la seua tipologia que té 
més certificacions.

El 2004 va ser un recinte pioner en ser el primer 
centre de congressos a implantar el Sistema Integrat 
de Gestió de Qualitat i Medi Ambient ISO 9001 i ISO 
14001. En el mateix exercici va aconseguir el distintiu 
«Q» de Qualitat Turística.

El 2009 el recinte va obtindré la certificació de 
Sistemes de Gestió Energètica ISO/DIS 50001 
convertint-se així en el primer recinte d’aquest tipus a 
Espanya a tindre-la. Es tracta d’un sistema de millora 
contínua que promou l’ús d’energies renovables.

La millora contínua de processos i la gestió de la 
qualitat són dos màximes irrenunciables en l’entitat, 
fruit de la vocació de prestar el millor servei possible 
al client.
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RECONEIXEMENT
El 1999, l’arquitectura de l’edifici va rebre el prestigiós 
guardó del Royal Institute of British Architects (RIBA) 
com a millor edifici europeu.

El 2001 la Federació Espanyola d’Empreses 
Organitzadores Professionals de Congressos va lliurar 
al Palau de Congressos de València el premi OPC 
per la qualitat en el servei i la dotació de les seues 
instal·lacions.

L’any 2018 i 2010, l’Associació Internacional de Palaus 
de Congressos (AIPC) atorgà al Palau de Congressos de 
València el premi al Millor Palau de Congressos del Món. 
Es tracta de la distinció de més prestigi internacional 
amb la qual es reconeix l’excel·lència en la gestió, 
instal·lacions, equipaments, serveis, accessibilitat 
i capacitat hotelera, entre d’altres, d’un centre de 
congressos. L’obtenció del guardó emfatitza l’alt 
índex de satisfacció en les opinions dels clients, ja que 
l’avaluació està basada per complet en les respostes 
dels principals responsables dels congressos i les 
convencions nacionals i internacionals realitzats.

MILLOR PALAU 

DE CONGRESSOS 

DEL MÓN 

SEGONS L’AIPC
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Per al Palau, cada client és un nou 
repte; cada usuari, un desafiament; 
cada projecte, un motiu per a créixer. 
Especialistes en transformar vells 
problemes en solucions, la confiança 
dels usuaris del Palau ve de la implicació 
i l’entrega d’un gran equip humà 
que prioritza, per damunt de tot,  les 
necessitats del seu públic, fins al punt 
de considerar els problemes dels seus 
clients els seus propis problemes.

Sens dubte, en triar el Palau de 
Congressos de València no es contracta 
un espai, sinó que els clients s’alien amb 
un equip, un gran equip.

En aquest sentit, la competitivitat, l’esforç 
continu per perseguir l’excel·lència, és 
un dels valors que més agraeixen els 
clients, ja que només mantenint-se per 
davant de la competència s’aconsegueix  
seguir creixent per a ells.
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Avda. Cortes Valencianas, 60

46015 VALENCIA (SPAIN)

Tel.: +34 96 317 94 00 · Fax: +34 96 317 94 01

comunicacion@palcongres-vlc.com 

www.palcongres-vlc.com

Seguiu-nos en:               
 @PalcongresVLC


