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ACTUACIÓ D’ESTALVI ECONÒMIC  
en els  CONSUMS MUNICIPALS D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

BLOC I. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

ACTUACIÓ: Campionat d’estalvi energètic a equipaments esportius municipals 

 
- Nom de l’actuació: Campionat d’estalvi energètic a equipaments esportius municipals 

- Organització promotora: Ajuntament de Granollers, amb la col·laboració de clubs i entitats 

esportives i usuaris dels equipaments.   

- Agents participants: 12 equipaments esportius municipals (poliesportius i camps de futbol) 

 
OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ: 
 
 
- Necessitats detectades/ Problemàtiques a solventar: elevat consum d’energia i aigua detectat 

en alguns equipaments esportius de la ciutat.  
 

- Objectius plantejats. 
 

1. Reduir els consums d’aigua, electricitat i gas en 12 equipaments esportius de Granollers 
de titularitat municipal.        

 
2. Incentivar la reducció del consum de recursos i conscienciar els usuaris i personal a fer-

ne un ús responsable.  
 

3. Adquirir bons hàbits: aprendre, compartir experiències i millorar la gestió per part de les 
persones gestories i usuàries dels equipaments esportius. 
 

4. Continuar avançant en l'aplicació del Pla de l'Energia Sostenible de Granollers, aprovat el 
2009, amb accions van adreçades a l'estalvi i l'eficiència energètica en edificis públics. 

 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
- Accions portades a terme. 
 
El Campionat d’Estalvi Energètic consta de dos tornejos, un a la primavera i l’altre a la tardor. 
L’equipament guanyador de cada torneig serà el que obtingui major puntuació del percentatge 
d’estalvi. Prèviament s’ha fet una avaluació dels 12 equipaments per conèixer el seu 
funcionament i les dades bàsiques d’usuaris i consums.  
 
Calendari: inici torneig de primavera (21 maig de 2012); comunicació dels resultats del torneig de 
primavera i lliurament de premis (juny de 2012); inici torneig de tardor (15 d’octubre de 2012); 
comunicació de resultats del torneig de tardor i lliurament de premis (novembre de 2012).  
 
 
Els equipaments esportius es distribueixen en tres categories, en funció del volum d’usuaris 
anual. En aquesta competició participen: el Palau d'Esports, les Pistes Municipals d'Atletisme, els 
pavellons de Congost; Can Bassa; del Club de Bàsquet; El Tub i municipal d’Esports (parquet), i 
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els camps de futbol de Can Gili; de Ponent; Primer de Maig; carrer Girona i de la Font Verda.  
 
S’han dissenyat i distribuït diversos materials de comunicació i sensibilització: pósters, plafons i 
adhesius sobre l’adopció de bones pràctiques ambientals en el consum d’aigua i energia. 
 
S’han realitzat sessions formatives i informatives als conserges i les entitats usuàries dels 
equipaments en relació al register de consums d’aigua, energia i gas dels equipaments, 
distribuïnt-los materials necessaris: protocols per a la lectura de comptadors, pósters i adhesius 
per a l’adopció de bones pràctiques en l’ús d’aigua i energia i plafons per a la visibilització de 
l’avenç i resultat del campionat.  
 
Bases i més informació sobre el Campionat de l'Estalvi a: http://www.granollers.cat/medi-
ambient/campionat-destalvi-energetic-2012 
 
De manera complementària al Campionat, i com a continuïtat de les actuacions de monitorització 
del consum energètic a les dependències municipals, durant el mes de juny de 2012 s’amplia 
l'actual sistema de monitorització energètic a ONZE dels equipaments esportius participants en el 
Campionat. Atès el Palau d’Esports, ja forma part del sistema de monitorizació existent.  
 
- Recursos utilitzats (especialment necessitat d’inversió o costos ordinaris) 

 
1 Tècnic de medi ambient municipal (Servei de Medi Ambient i Espais Verds) 
1 Tècnic extern per a l’elaboració i desenvolupament de la campanya: 8.400 euros, amb el 
finançament de 2.500 euros per part del programa anual XBMQ2012.  
 
Complementària  
Inversió per a l’ampliació de telegestió consum elèctric a 11 equipaments esportius: 20.000 
euros 
 

- Actuació planificada o improvisada 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ 
 
 
1. Valoració econòmica de l’actuació  

    
Increment 

d’ingressos 
Disminució de  

despeses 
 

 
Valoració econòmica de l’actuació  
(import en euros) 

8.400 euros 
(inversió actuació) 

963,87 euros 
(mitjana mensual) 

 

 
2. Valoració estalvi energètic  

    Estalvi consum Altres estalvis  

 
Valoració estalvi energètic de l’actuació  
(import en kWh) 

6.757,33 KWh 
(mitjana mensual) 

Consums d’aigua, 
gas (quantificats en 

m3 ) 
 

 
 
3. % sobre la despesa corrent del servei: _______________ 
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BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ 

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ) 

Positius Negatius 
 Increment del control de consums 

 

 

 
EN L’USUARI/CLIENT 

Positius Negatius 
 Increment de la sensibilització en relació 

als consums elevats  

 Introducció de bones pràctiques per a 

l’estalvi en el consum de recursos 

 

 

 
EN EL CONSUM DE RECURSOS 

 
Positius Negatius 

 Reducció del consum en la majoria 

d’equipaments (9 sobre 3 pel que fa al 

consum elèctric, d’aigua i gas ) 

 

 

 
EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS 

 
Positius Negatius 

  

 
 
 
Contacte 

Virgínia Domingo Reig 

Medi Ambient i Espais Verds  

Ajuntament de Granollers 

a/e: vdomingo@ajuntament.granollers.cat    

T. 93 860 32 06 / F.93 879 60 82 
 


