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Registre de participants

bloc i. Tecnologia
Presentació del projecte europeu Premium 
Light Pro 
Aniol Esquerra, Ecoserveis

Requeriments mínims recomanats per a una 
lluminària 
Marc Ballbé. ASSELUM

La qualitat en el disseny d’espais d’il·luminació
Eva Crespo

Instal·lació i manteniment: lliçons apreses
Raúl Rodríguez, Associació de Gremis d’Ins-
tal·ladors de Catalunya (AGIC) 

Torn de preguntes
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XIX Fòrum de l’Energia Sostenible
TECNOLOGIA, LEGISLACIÓ I FINANÇAMENT 
PER A UNA Il·luminació Exterior DE QUALITAT, SANA i eficient

PROGRAMA PRELIMINAR

bloc Ii. LEGISLACIÓ I FINANÇAMENT
Aplicació de la legislació estatal i autonòmica
Sergi Paricio/Manuel García, Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Gene-
ralitat de Catalunya

Aspectes més importants en la contractació 
amb empreses de serveis energètics (ESE)
(Ponent per confirmar) 

ENERINVEST: Eines financeres per a projectes 
d’eficiència
Joana Mundó. Ecoserveis

Eina Europea Streetlighting-EPC
Francisco Puentes
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La tecnologia disponible avui en dia ofereix més possibilitats que mai per a aconseguir un enllumenat eficient, segur i de 
qualitat, però donar resposta a les necessitats d’il·luminació exterior no sempre és un assumpte exclusivament tecnològic. 
Hi intervenen múltiples factors, com l’existència de polítiques d’àmbit nacional i local per a estimular la seva implementació, 
la viabilitat de renovació dels sistemes d’il·luminació (en els sectors públics i privats), la formació de projectistes, arquitectes 
i instal·ladors sobre els avantatges i limitacions d’aquesta tecnologia o les directrius d’identificació de productes de qualitat, 
entre d’altres. 
El Fòrum de l’Energia Sostenible d’enguany fa un repàs al sector de la il·luminació exterior i a les claus tecnològiques, legals 
i financeres essencials per a aconseguir que sigui de qualitat, sana i eficient.  

Més informació i inscripcions:
www.ecoserveis.net/fes-2017
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