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Objectius

• Conèixer els “grans consumidors” dels 
recursos energètics i d’aigua en 2015.

• Estudiar l'evolució del consum els últims 
anys.

• Fixar objectius per a 2016.



Distribució del cost energètic i d’aigua per centres



Distribució del cost energètic i d’aigua per edificis



Costos energetics en euros per m2

VALOR MITJÀ 9,81 EUROS/M2, EQUIVALENT AL DE 2014 (9,41)
VALOR MITJÀ APROXIMADAMENT DE 10 EUROS/M2

LES INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES HAN PUJAT

DE L’11,32 AL 13,04

ELS EDIFICIS D’INVESTIGACIÓ
HAN PUJAT DEL 19,64 AL 21,95



Distribució del cost de manteniment per edificis

24,76 €/m2

Cost contractes empreses externes manteniment: 5.627.060,28 euros
2.614.899,03 euros (seguretat i neteja)
3.012.161,25 euros ( climatització, electricitat, fontaneria, obra civil, ascensors, portes automàtiques, tabiqueria modular,
gestió, audiovisual, extinció d’incendis, cablejat TV, seguretat i salut, i jardineria)



Principals mesures en 2015
• Control de la temperatura per a evitar excessos de

consum.

• Control d’horaris de climatització i il·luminació (interior i
exterior), amb especial incidència en les aules.

• Tancament d’edificis (en vacances d’agost i Nadal).

• Substitució d’equips de producció de fred i calor per uns 
altres més eficients, amb ajudes AVEN (Bomba de calor 
de l’edifici Investigació I.

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



Comparació 2014-2015
• La substitució de la màquina de producció de fred i calor, en

desembre, en l’edifici d’Investigació I, per una altra més eficient no
permetrà avaluar l'estalvi fins a l'any 2016. Aquest edifici és el segon
que més ha consumit enguany 1.444.526,95 kw/h (10,12%).

• La Biblioteca ha reduït 45.000 Kw/h (3,52%) de consum , per la
instal·lació de polsadors amb temporitzador en la zona de
prestatgeries (6.534 euros).

• El SEA representa el 7,50% del consum de gas de tot el campus, a
causa de les condicions especials d'humitat requerides.

• Des de l’any 2013 és molt difícil reduir més la potència elèctrica
consumida a causa del creixement de les necessitats.

• Hi ha un constant increment del cost de l’energia (un 23,64% des
de 2009). No obstant això, en 2014 hem aconseguit solament un
increment del 2,36% sobre el preu en 2014 gràcies al sistema de
contractació triat per l'empresa comercialitzadora.



Evolució del consum energètic i d’aigua (euros)

2012 2013 2014 2015
Electricitat 1.938.214 1.910.145 1.845.142 1.917.568

Gas 210.906 182.922 190.552 236.802
Aigua 44.563 46.416 62.701 61.581

TOTAL 2.193.683 2.139.483 2.098.395 2.215.951



Comparació de la despesa 2014-2015
2014 2015 2014-2015

Electricitat 1.845.142 1.917.568 72.426 
Gas 190.552 236.802 46.250

Aigua 62.701 61.581 -1.120
TOTAL 2.098.395 2.215.951 117.556

En l’any 2015 el consum elèctric ha estat de 14.267.032 Kw/h, un
1,53% més que l’any anterior, a causa de les altes temperatures des
del mes de març fins a octubre i del creixement en l'àmbit de la FCS.
En canvi, l'increment en cost ha estat del 3,93% i la causa és
l’increment del preu de l’energia.
El consum de gas ha estat de 339.676 m , un 10,85% més que l’any
anterior, a causa de la unificació de comptadors en un únic punt de

mesura.



Evolució del consum d’electricitat 2006-2015 (Kw/h)

El consum de l’UJI és un 1,53% superior al de 2014 (i un 
17,62% inferior al de 2009).



Evolució consum d’electricitat 2009-2015 (Kwh/m2)

La superfície construïda s’ha incrementat en 38.146 m2 i el valor 
del Kwh/m2 s’ha reduït en un 32,78%.



Evolució del preu d’electricitat 2009-2015 en €/Kwh

El preu de l'electricitat s'ha incrementat un 23,64% des de 2009.



Evolució del consum d’electricitat 2009-2015 (€)

Malgrat el creixement del campus i les contínues pujades del preu de 
l'electricitat, el cost des de 2009 s'ha incrementat un 1,08%. 

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



Cost elèctric amb i sense mesures d'estalvi 2009-2015

Sense la reducció del consum, hauríem pagat 1.891.625 €
addicionals els últims 6 anys (429.213 € només en 2015).
Si tenim en compte l’entrada en servei dels nous edificis hem 

estalviat 3.144.868 € (670.473 € només en 2015).



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



Distribució mensual del consum d’electricitat 2010-2015 (Kw/h)

S‘ha arribat al límit en l'estalvi. El període de març-octubre, molt 
calorós, ha pujat el consum elèctric.



Renovables

134.377 Kwh
+12,37% respecte a 

2014

0,94% de l’energia consumida



Potència i percentatge respecte del consum total de l´edifici



Objectius 2016
• 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).

• Continuar amb el control d’horaris d’il·luminació.

• Continuar la renovació d'aparells de climatització amb subvencions
de l’IVACE (substitució de la segona màquina en l’edifici
Biblioteca).

• Seguir en el mercat continu (pool) d’electricitat.

• Reduir el consum de gas en SEA, instal·lacions esportives i FCHS,
on es registren elevats consums.

• Corregir excessos de consum d'aigua causats per un ús inadequat
(controlar fuites, consums de l’hivernacle i oblits d'aixetes obertes).
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Agraïments
• A tota la comunitat universitària.

• A l‘Oficina Tècnica d‘Obres i Projectes.

• Al tècnic especialista Toni Chacón.


