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Campionat de l’Estalvi Energètic

Maig a novembre de 2012

Objectius

• Incentivar la reducció del consum de 
recursos (aigua, electricitat i gas) als 
equipaments esportius de la ciutat (12). 

• Conscienciar als usuaris i personal 
responsable dels equipaments  sobre l’ús 
responsable dels recursos, adoptar bons 
hàbits i compartir experiències per millorar 
la gestió. 



Campionat de l’Estalvi Energètic

• Consta de dos tornejos, un a la primavera i l’altre a la tardor. 

• L’equipament guanyador de cada torneig és el que obté major puntuació
del percentatge d’estalvi en els consums d’aigua, electricitat i gas.

• Prèviament s’ha fet una avaluació dels 12 equipaments esportius 
participants, per conèixer el seu funcionament i les dades bàsiques d’usuaris 
i consums d’aigua i energia. 



Campionat de l’Estalvi Energètic

En funció de l’afluència d’usuaris, dels consums i 
altres paràmetres s’ha decidit actuar els 12 
equipaments esportius inclosos en el campionat: 7 
pavellons municipals i 5 camps de futbol. 

Els equipaments s’han classificat en tres 
categories, en funció del seu volum anual 
d’usuaris: grans, mitjans i petits.

S’han publicat les Bases del Campionat, 
descarregables des de la pàgina de Medi Ambient i 
Espais Verds.



Campionat de l’Estalvi Energètic

Calendari

• Torneig de primavera Torneig de primavera (maig 2012), 
comunicació dels resultats (juny 2012)

• Torneig de tardor Torneig de tardor (octubre de 2012), 
comunicació de resultats i lliurament de premis 
(novembre  2012). 

Materials d’informació i comunicació

Pósters, plafons i adhesius sobre l’adopció de 
bones pràctiques ambientals en el consum d’aigua 
i energia. 

Més informació:

http://www.granollers.cat/medi-ambient/campionat-destalvi-energetic-2012 



Actuacions complementàries

• Ampliació del sistema de 
monitorització energètic dels edificis 
municipals als equipaments esportius . 
Inversió superior a 20.000 euros.

• Programa ENERAUDIT, una eina 
per auditar energèticament l'edifici on 
vius, treballes o estudies. 

Aquest recurs és accessible des de la 
pàgina web municipal i permet avaluar 
el consum d’energia dels edificis, llars 
i escoles, amb la finalitat d’aplicar 
accions de millora per a reduir-lo.

Esquema del sistema d’adquisició de dades per a l’anàlisi del 
control del consum energètic 
en els equipaments



Resultats preliminarsResultats preliminars
• Impacte social: participació de 12 equipaments esportius, 14 conserges municipals, 
56 entitats esportives i 18 altres vinculades a l’activitat dels equipaments de la ciutat.

• Avaluació prèvia dels 12 equipaments per conèixer funcionament i les dades 
bàsiques d'usuaris i consums. 

• Instal·lació d’equips de telecontrol del consum elèctric.

• Integració dels equipaments esportius al sistema de monitorització energètica.

• Detecció i reparació d'incidències detectades (averies, fuites, etc.).

• Reducció de la despesa associada al consum energètic, valorats en una mitjana 
aproximada de 1.000 euros/mes.

• Estalvi elèctric: 15% de mitjana global, variant entre un 5 i més d'un 60%, en 
funció de l'equipament.

• Formació i informació: protocols per a la lectura de comptadors, adopció de bones 
pràctiques en l’ús de recursos, comunicació de l’avenç del campionat.

• L'aplicació de mesures no tecnològiques, tenen recorregut en la millora dels 
percentatges d'estalvi i els ratios de consum (formació/comunicació/instensificació ús 
equipaments/protocols per a ús responsable recursos, etc.).  



Gràcies 

Medi Ambient i Espais Verds

Ajuntament de Granollers

mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat

www.granollers.cat/medi-ambient 


