
 
 

Jornada: Riscos en l’abús de l’eficiència energètica en 
instal∙lacions d’enllumenat 

 

16 de maig de 2018 
 
El 16 de maig ha estat declarat per la UNESCO com Dia Internacional de la Llum. En aquest dia 
assenyalat, el Grup de Treball d’Il∙luminació organitza la present jornada. 
 
En  els  últims  anys  la  il∙luminació  ha  sofert  un  canvi  tecnològic  important:  La  inclusió  de  la 
tecnologia  LED  ha  permès  millorar  l’eficiència  energètica  de  les  instal∙lacions  de  llum 
tradicionals.  També  hi  ha  altres  avantatges  (el  control  òptic  de  la  llum,  la  reproducció 
cromàtica,  la  llarga  vida,  la  gestió  electrònica...)  que  fan  que  la  seva  utilització  suposi  una 
millora  potencial  molt  important  en  el  servei  lumínic  i  en  les  repercussions  i  els  costos 
associats.  
 
Tot  i  que  això  pot  representar  una  disminució  en  la  despesa  econòmica,  poden  ocasionar 
perjudicis  importants:  visibilitat  insuficient  i  molèsties  visuals,  pèrdua  de  la  vida  útil  dels 
sistemes,  increment  de  la  contaminació  lumínica,  infravaloració  de  sistemes  de  telegestió  i 
costos de manteniment, etc.. 
 
En aquesta jornada es consideraran els diferents aspectes relacionats amb els diferents actors 
del  sector  de  la  il∙luminació:  projectistes,  fabricants,  laboratoris  d’assaig,  instal∙ladors, 
administracions... S’analitzaran els punts més importants que influeixen en la implantació de la 
tecnologia, i fins a quin punt es pot aconseguir ser eficients en el disseny, la gestió i el control. 
Tot  això  assolint  una  millor  eficiència  energètica  i  dels  recursos  econòmics,  però  sense 
perjudicar altres aspectes essencials i prioritaris, com son els de la visió, qualitat dels sistemes,  
i les repercussions ambientals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la seu dels EIC, Via Laietana, 39, Barcelona 
De les 9 a les 14 h 

   



Pro
9.30‐

10.00
 
 
10.30

11.00
 
11.45

 
 
 
12.30

 
13.00

 
 
13.30
 
 
 
 
 
 
Patro
 

  
 
 
Col∙la

grama  
‐10.00 h 

0‐10.30h 

0‐11.00h 

0‐11.45 h 

5‐12.30 

0‐13.00 h 

0‐13.30 h  

0 h 

ocinadors: 

aboradors: 

 

 Inaugurac
 Jordi

Catal
 Carlo

 
Visió del p
Manuel G

Visió de l’a
l’ordenació
 Sergi Paric
de Catalun
 
Pausa – ca

Visió del fa
lumínics, q
Francisco 
Xavier Tra

 Visió del l
problemes
energètica
Marc Ballb
Visió trans
TMB de Ro
Victor Boy

Cloenda i t

 
 
 

 
 

ció i introduc
 Renom, pre
unya 
os Sierra Gar

projectista: E
arcia Gil, coo

administració
ó ambiental 
cio i Ferreró,
nya 

afè 

abricant de l
qualitats i ga
Cavaller Gal
avería, Caran

aboratori:  C
s amb la tem
a. 
bé, ASSELUM
sversal: Des d
oquetes.  
yer Lozano, I

tancament

cció.  
esident de l’A

rriga, Univers

l servei lumí
ordinador de

ó ambiental:
de l’enllume
, Departame

luminàries: C
ranties. Doc
lí, SALVI Ligh
ndini 

Consideracio
mperatura,  e

M S.L. 
del projecte,

STEM 

Associació d’

sitat Politècn

nic eficient a
el Grup de Tr

: L’equilibri e
enat exterior
ent de Territo

Condicions m
uments de r
ting 

ns d’assaig i 
fectes de rad

, a la execuci

Enginyers In

nica de Catal

al projecte d’
reball d’Il∙lum

entre l’eficièn
r a Catalunya
ori i Sostenib

mínimes exig
eferència ofi

problemes a
diació i anàli

ió final en les

ndustrials de 

unya 

’il∙luminació
minació del C

ncia energèt
a. 
bilitat‐ Gener

gibles a sistem
icials actualit

associats.  Fl
si de l’eficàc

s Cotxeres d

 
COEIC 

tica i 

ralitat 

mes 
tzats. 

icker, 
cia 

e 


