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Objectius

• Mantenir el consum i costos energètics
als valors de l’any anterior, malgrat
l’increment d’activitats i del preu de
l’energia.

• Estudiar l'evolució del consum en els
últims anys.

• Fixar objectius per a 2017.



Distribució del cost energètic i d’aigua per centres



Distribució del cost energètic i d’aigua per edificis



Costos energètics i d’aigua en euros per m2

VALOR MITJÀ 8,88 EUROS/M2, INFERIOR AL DE 2015 (9,81)



Costos manteniment en euros

COST ANUAL: 3.083.079,08 EUROS
VALOR MITJÀ 13,57 EUROS/M2, SUPERIOR AL DE 2015 (13,31)



Principals mesures en 2016

• Substitució d’equips de producció de fred i calor per uns 
altres més eficients, amb ajudes AVEN (bomba de calor 
de Biblioteca). Els estalvis s’apreciaran en 2017 (en 2015, 
la instal·lació de la nova refrigeradora en l’edifici d’Investigació I, ha 
permès un estalvi de 133.149 KWh/any).

• Instal·lació de detectors de presència en corredors per a 
control de l'enllumenat (FCJE � JC2).

• Continuació en l’aplicació del control de temperatura i
llum en aules, ajustat a la seua ocupació al llarg del dia.

• Integració al sistema de gestió de tots els punts de
consum, la qual cosa ha permès conèixer amb exactitud
els consums reals.



AULES: Control de temperatura i il·luminació

- En passar la targeta pel lector activa dos relés, un obri la taula multimèdia i
un altre activa l'enllumenat i clima de l'aula. Quan finalitza la classe als quinze
minuts es desactiva tot.

- El lector creua diàriament dades amb el programa de reserves, en passar
la targeta d'entrada dóna el permís pel temps de reserva realitzat.

- El lector activa el relé 15 minuts abans de la reserva perquè el alumnat
puga entrar a la classe i no haja d'esperar al profesor o professora en el
corredor. Passats quinze minuts de l'hora de reserva si no s'ha passat la
targeta es desactiva tot.

- Les aules tenen lector més sonda de presència, les aules d'informàtica
tenen a més un termòstat per a poder parar la climatització. Els
laboratoris de docència també tenen lector i depenent de l'ús i centre, sonda i
termòstat.



Evolució del consum energètic i d’aigua (euros)

2013 2014 2015 2016

Electricitat 1.910.145 1.845.142 1.917.568 1.774.701

Gas 182.922 190.552 236.802 172.420

Aigua 46.416 62.701 61.581 56.819

TOTAL 2.139.483 2.098.395 2.215.951 2.003.940



Comparació de la despesa 2015-2016
2015 2016 2015-2016

Electricitat 1.917.568 1.774.701 -142.867 

Gas 236.802 172.420 -64.382

Aigua 61.581 56.819 -4.762

TOTAL 2.215.951 2.003.940 -212.011

• El consum s’ha reduït un 0,68% (97.126 KWh) i el cost un 7,45%.

• La contractació del subministrament elèctric, mitjançant un concurs
ha permès que el preu unitari amb impostos inclosos siga de
0,1252 (un 6,85% més econòmic que en l’any 2015).

• El consum està estabilitzat al voltant de 14.200.000 KWh (valor de
referència a mantenir). Les condicions climàtiques variables en
calor i fred tenen una repercussió directa, tant en el consum com
en el cost. Un clima més templat que l'any anterior i un preu de
l'energia més baix han facilitat la millora dels resultats.

• La climatizació suposa el 60% de tot el consum elèctric.



Comparació de la despesa 2015-2016
2015 2016 2015-2016

Electricitat 1.917.568 1.774.701 -142.867 

Gas 236.802 172.420 -64.382

Aigua 61.581 56.819 -4.762

TOTAL 2.215.951 2.003.940 -212.011

• En gas el consum s’ha reduït un 1,34% (4.544 m3) i el cost un
27,19%.

• La contractació del subministrament de gas, mitjançant un concurs
ha permès un estalvi important en tractar-se d’un preu variable
amb uns preus del petroli fins ara baixos.

• El consum de gas també està estabilitzat i depèn bastant de les
condicions climatològiques.

• El consum d’aigua s’ha reduït un 6,30% (3.360 m3) i el cost un
7,73%.



Evolució del consum d’electricitat 2006-16 (KWh)

El consum de l’UJI és un 0,68% inferior al de 2015 (i un 
18,85% inferior al de 2009).



Evolució consum d’electricitat 2009-16 (KWh/m2)

La superfície construïda s’ha incrementat en 38.146 m2 i el valor 
del KWh/m2 s’ha reduït en un 33,23%.



Evolució del preu d’electricitat 2009-16 en €/KWh

El preu de l'electricitat s'ha incrementat un 15,18% des de 2009 
(un 29,34% des de 2006).



Evolució del consum d’electricitat 2009-2016 (€)

Malgrat el creixement del campus i les contínues pujades del preu de 
l'electricitat, el cost des de 2009 s'ha reduït un 6,45%. 

I si no s'hagueren posat en marxa les mesures d'estalvi?



Cost elèctric amb i sense mesures d'estalvi 2009-2016

Sense la reducció del consum, hauríem pagat 2.303.747 €
addicionals els últims 7 anys (412.122 € només en 2016).

Si tenim en compte l’entrada en servei dels nous edificis hem 
estalviat 3.767.241 € (622.373 € només en 2016).



Cost de les inversions i estalvi aconseguit 2010-2015

2011
CLIMATITZACIÓ TD I FCJE

2012
CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA I TI

2013
CLIMATITZACIÓ RECTORAT
I MANTA TÈRMICA PISCINA

2014
CLIMATITZACIÓ FCHS

2015
CLIMATITZACIÓ INVESTIGACIÓ I

I PULSADORS BIBLIOTECA
2016

CLIMATITZACIÓ INV. I



Distribució mensual del consum d’electricitat 2010-16 (KWh)

S’ha arribat al punt de tenir estabilitzat el consum elèctric. Es veu 
amb claredat com des de 2012 en el mes d’agost es redueix el 

consum per tancament del campus.



Renovables

Total:
147.166 KWh (+9,51% 

respecte a 2015)

L’1,04% de l'energia consumida prové de 
renovables pròpies.

PRODUCCIÓ ENERGIA A ESPANYA (2016)
Solar fotovoltaica 2,1%

Solar tèrmica 1,5 %



Potència i percentatge respecte del 
consum total de l’edifici



Emissions CO2 2016

Durant cada dia de 2016, l’UJI ha emès 
una mitjana de 9,81 Tn de CO2

El factor de conversió utilitzat per a passar de KWh a kg CO2 ha estat
de 0,20219, tenint en compte que la producció d'energia elèctrica de
renovables de l'empresa comercialitzadora durant l'any 2016 ha estat
del 25 % aproximadament.



Gestió energètica Siemens Navigator



Gestió energètica Siemens Navigator

L’aplicació permet visualitzar els 
consums mensuals al llarg de tot l’any

Any 2016



Gestió energètica Siemens Navigator

Setembre 2016

L’aplicació permet visualitzar el consum 
diari al llarg de tot un mes.

El diumenge la Universitat està tancada i 
té un consum residual mínim de

22.500 KWh.



Gestió energètica Siemens Navigator
Acumulat mensual 2013-16 consum elèctric



Gestió energètica Siemens Navigator

Es pot observar la repercussió de les 
condicions climatològiques en la variació 

dels consums. Un any sense 
temperatures extremes (estiu i hivern) 

repercuteix en un major estalvi.



Objectius 2017
• Continuar amb el control de la temperatura i d’horaris (12

hores/dia) en la producció de fred i calor, per a reduir consum
(la climatització representa el 60-65% del consum elèctric
total).

• Mantenir el consum anual màxim en 14,200.000 KWh.

• Continuar la renovació d'aparells de climatització amb
subvencions de l’IVACE (substitució de la segona màquina en
la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques).

• Reduir el consum elèctric en la Biblioteca, instal·lant més
interruptors de prestatgeries i optimitzant els circuits
d’enllumenat amb la instal·lació de detectors de lluminositat i
presència.

• Instal·lació de detectors de presència en corredors del JC1,
igual com en el JC2.



Febrer de 2017

Document elaborat per l’OTOP 

Vicerectorat de Campus, Infraestructures
i Noves Tecnologies
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