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Activitats entorn a l’Any de l’Enllumenat Eficient

En el marc de l’Any de l’Enllumenat Eficient, el CETIB or-
ganitza un seguit de cursos, conferències, jornades, tau-
les rodones i activitats entorn a l’eficiència energètica 
en l’enllumenat. A continuació trobareu un recull de les 
properes activitats programades. 

Inversions sense endeutament en enllume-
nat exterior. ESE, rènting
el passat 28 de febrer es va realitzar, a la sala d’actes del Cetib, el primer dels tres de-
bats tècnics sobre l’enllumenat programats en el marc de l’any de l’enllumenat eficient. 
la jornada va tractar sobre el servei d’enllumenat públic en els municipis, els càlculs 
reals dels estalvis econòmics i períodes de retorn en les operacions d’ese o rènting, 
les comercialitzadores d’electricitat i els plecs per a la contractació d’electricitat en el 
mercat lliure.  n

Curs de luminotècnia
aplicada

Curs de 20 hores de durada 
repartides en cinc sessions 
que tractarà sobre els conei-
xements luminotècnics actu-
als i farà un repàs de les opci-
ons i materials a emprar. 

En aquesta formació es 
tractaran també les noves 
normatives, la contaminació 
associada a tot el procés d’ac-
tivitat lumínica i, sobretot, 
l’eficiència energètica que cal 
introduir a totes les instal-
lacions d’il·luminació. 

La il·luminació exterior 
amb LED dins el context de 
l’eficiència energètica: pri-
meres experiències, prime-
res conclusions

Jornada tècnica proposada 
per la Comissió de Medi Am-
bient, Energia i Seguretat en 
què es debatrà el nou estat de 
la il·luminació exterior amb 
LED i se’n valorarà el desen-
volupament de les primeres 
experiències.

A la jornada hi participa-
ran usuaris, prescriptors i 
fabricants de l’àmbit de l’en-
llumenat amb LED.

 

Projectes d’il·luminació 
d’emergència basats en 
eficiència energètica i medi 
ambient i el manteniment 
que cal fer-ne.

Jornada que analitzarà l’actual 
normativa sobre il·luminació 
d’emergència i  repassarà la 
legislació a seguir per pro-
jectar, tenint en compte l’efi-
ciència energètica i el man-
teniment.

Es tractaran les noves 
fonts de llum de LED, l’anà-
lisi de les diferents òptiques 
i els nous sistemes de càrre-
ga de bateries. 

dia i hora: 17, 19, 24 i 26 d’abril i 3 
de maig de 2012, de 16.30 a 20.30 h
lloc: seu del Cetib
(Consell de Cent, 365)

dia i hora: 26 d’abril, de 9.30 a 14 h
lloc: Centre de dones Francesca 
bonnemaison (sant Pere Més 
baix, 7)

dia i hora: 26 de març, a les 18.30 h.
lloc: seu del Cetib 
(Consell de Cent, 365)

En l’Any de l’Enllumenat Eficient hi 
co·laboren institucions líder del sector:


