
Descobreix les eines i metodologies per 
millorar l’eficiència energètica del teu centre 
esportiu visitant la secciό “USEFUL TOOLS” a 
la pàgina web:step2sport.eu

BENCHMARKING TOOL
La Benchmarking tool és una eina online que permet 
als propietaris i gestors de centres esportius avaluar el 
comportament energètic dels seus centres.

Beneficis de la Benchmarking tool:
Determina el potencial de millora energètica del centre 
esportiu
Compara el comportament energètic del teu centre amb 
un altre de la mateixa tipologia eficient energèticament 
Proporciona recomanacions de millores energètiques per 
assolir un edifici amb consum d’energia quasi bé nul (NZEB), 
reduint la despesa energètica fins a un 60%

PLATAFORMA D’ASSESSORAMENT:
La Advisory Platform és una plataforma d’assessorament online 
que permet a propietaris i gestors de centres esportius consultar 
les preguntes més freqüents sobre la renovaciό energètica en edificis 
esportius. També podeu contactar amb els experts tècnics per realitzar 
preguntes referent al concepte NZEB.

Prova les dues eines, sόn fàcils d’utilitzar!!!
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Resultats esperats:
Estalvi energètic: 1.725 MWh/any (54%)
Producciό amb energies renovables:
350 MWh/any
Estalvi de CO2: 348 tones/any
Estalvi econ mic: 86.100 €/any

Resultats esperats:
Estalvi energètic: Calor: 75.000 kWh/any (16%)
Electricitat: 21.000 kWh/any (9%)
Estalvi de CO2: 3 tones/any
Estalvi econ mic: 6.000 €/any

PAVELLο PALAVOLCAN
Millores implementades:
1. Rehabilitaciό de la coberta 
2. Substituciό de finestres 

PISCINA MUNICIPAL DO BARREIRO
Millores proposades:
1. Substituciό de la deshumectadora
2. Instal·laciό de manta tèrmica
3. Enllumenat LED
4. Bombes d’alta eficiència energètica
5. Instal·laciό solar fotovoltaica
6. Rehabilitaciό de la coberta

MULTIFUNCTIONAL SPORTS HALL MILEN 
DOBREV
Millores implementades:
1. Substituciό de finestres i portes amb PV, U<1,70  
    W/m2K
2. Aïllament exterior a la façana – EPS-F 80 mm
3. Aïllament interior a la façana amb llana mineral 80 mm
4. Aïllament intern del sostre -100 mm AMF Thermofon 
5. Enllumenat LED
6. Bomba de calor aire-aire

CEM LA BORDETA
Millores implementades:
1. Sistema d’acumulaciό d’aigua calenta amb estratificaciό  
     tèrmica
2. Bombes d’aigua calenta i calefacciό d’alta eficiència 
    energètica
3. Caldera de condensaciό 
4. Substituciό d’halogenurs metàl·lics per LEDs a la piscina
5. Instal·laciό de programadors horaris pel control de 
    l’enllumenat  
6. Sensors de presència i enllumenat LED a vestidors i zones de pas  
7. Equilibrat hidràulic de la instal·laciό solar tèrmica

SAF UAB
Millores implementades:
Caldera de biomassa de 500 kW
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SuèciaPISCINA COBERTA DE NEA SMYRNI    
Mesures proposades:
1.  Unitat de cogeneraciό de 385 kWe
2.  Sistema de gestiό energètica
3.  Substituciό de la caldera existent
4.  Bombes més eficients 
5.  Policarbonat de triple paret per a l’envolvent
6.  Substituciό de l’aïllament de la coberta
7.  Nou aïllament a la façana 5 cm 
8.  Substituciό de fluorescents per LEDs
9.  Bateria de condensadors de 50 kVAr 
10. Instal·laciό de VSD en bombes de filtratge de la piscina

MOSIR STALOWA WOLA
Millores implementades:
1. Aïllament de parets interiors
2. Aïllament de la façana
3. Aïllament de la coberta
4. Coberta ventilada
5. Substituciό de finestres 
6. Solar tèrmica – 240 captadors
7. Recuperaciό de calor de l’aigua de renovaciό de la piscina
8. Nou sistema de calefacciό
9. Instal·laciό fotovoltaica de 28 kWp
10. Enllumenat LED
11. Sistema de ventilaciό mecànica

PISCINA ÖRKELLJUNGA
Millores proposades:
1. Sistemes de ventilaciό més eficients
2. Instal·laciό solar tèrmica per escalfament d’ACS i vas   
    de la piscina
3. Enllumenat LED i fluorescents T5 amb sensors de  
    lluminositat
 
 

Resultats esperats
Producciό amb energies renovables:
1.178 MWh/any (61% de la demanda 
energètica coberta amb renovables)
Estalvi de CO2: 218 tones/any
Estalvi econ mic: 21.500 €/any

Resultats
assolits:
Estalvi energètic: 
62.882 kWh/any (26%)
Estalvi de CO2:
51,5 tones/any
Estalvi econ mic:
5.660 €/any Resultats

assolits:
Estalvi energètic: 308.800 
kWh/any (22%)
Estalvi de CO2: 74 tones/
any
Estalvi econ mic: 22.000 
€/any

Resultats
assolits:
Estalvi energètic: 
9.742 kWh/any (41%)
Estalvi de CO2:
11,4 tones/any
Estalvi econ mic:
3.200 €/any

Resultats esperats:
Estalvi energètic: 295.543 
kWh/any (54%)
Estalvi de CO2: 46 tones/any
Estalvi econ mic: 36.555 €/
any

Resultats esperats:
Estalvi energètic:
1.807.925 kWh/any (64%)
Estalvi de CO2: 375 tones/any
Estalvi econ mic: 229.452 €/any


