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Objectius de l’informe

• Estudiar els consums i costos energètics i d’aigua

durant 2018.

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

• Fixar objectius per a 2019.



Distribució del cost energètic i d’aigua per centres

La distribució del cost energètic és equivalent al de 2017
Els centres consumeixen aproximadament el 50%
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Distribució del cost energètic i d’aigua per edificis

L'ESTCE, l'ITC i els edificis d’investigació consumeixen el 42,87%

ESTCE 26,35%

FCJE 7,40%

FCHS 10,97%

FCS 4,00%

ESCUELA DOCTORADO 2,05%
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Costos energètics i d'aigua en € per m2

VALOR MITJÀ 10,34 €/m2, SUPERIOR AL DE 2017 (9,66 €/m2) UN 7,03%
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Principals mesures en 2018
• Substitució de l'equip de producció de fred per un altre més eficient, amb ajudes

IVACE (edifici Departamental TC) amb doble potència de refrigeració.

• S'han revisat i reparat les calderes en l'edifici TC, aconseguint un increment de
potència del 25%.

• S'ha modificat la instal·lació de climatització en planta 3ª de l'edifici TC perquè
cada espai puga regular i parar la climatització encara que compartisca màquina amb
altres espais.

• S'ha realitzat la integració/regulació de les màquines tipus VRV en Rectorat (12 Uds)
perquè puguin visualitzar, arrancar, parar i regular individualment.

• Instal·lació de detectors de presència en passadissos en dos plantes de la FCHS
per al control de l'enllumenat (plantes 3ª i 4ª), així com polsadors sense fils en la
zona de prestatgeries de la Biblioteca.

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

• S'ha tancat l'anell de mitja tensió, la qual cosa permet una gestió més eficaç de la
xarxa.



Evolució del consum energètic i d’aigua
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Evolució del consum energètic i d’aigua (€)
2016 2017 2018 2018-2017

Electricitat 1.774.701 1.931.332 2.177.005 +245.673

Gas 172.420 191.352 236.979 +45.627

Aigua 56.819 57.594 54.797 -2.797

TOTAL 2.003.940 2.180.278 2.468.780 +288.503

• L’increment del cost ha sigut especialment notable en la segona part de l’any, a
causa de l’elevat preu de l'energia. El sistema actual de contractació del
subministrament elèctric i de gas, que ens ha beneficiat amb preus unitaris
competitius en els últims anys, està esgotat. Cal cercar noves fórmules.

• L'entrada en ús de nous edificis, com la FCS i els nous hivernacles, han
contribuït a un major consum, així com la reducció de mesures d'eficiència
energètica, com el tancament del campus en Nadal, Setmana Santa i en
control d'horaris.

• El canvi climàtic, amb hiverns puntualment més freds i la resta de l'any amb
temperatures cada vegada mes altes, incrementen els consums. La
climatització suposa, aproximadament, el 60% del consum elèctric.



• El consum s’ha incrementat un 2,33% (339.493 kWh)

• El cost un s’ha incrementat 12,72% (245.673 €).

• L’increment del cost ha sigut especialment notable en la segona part de l’any
coincidint amb la posada en funcionament de l’aulari de la FCS

• L’elevat preu de l’energia elèctrica ha sigut el principal responsable de l’increment
del cost elèctric

Evolució del consum energètic i d’aigua (€)
2016 2017 2018 2018-2017

Electricitat 1.774.701 1.931.332 2.177.005 +245.673

Gas 172.420 191.352 236.979 +45.627

Aigua 56.819 57.594 54.797 -2.797

TOTAL 2.003.940 2.180.278 2.468.780 +288.503



• El consum s’ha incrementat un 14,14% (54.103 m3) i el cost un 23,40% (45.627 €).

• L’increment del cost ha sigut especialment notable en la segona part de l’any, a
causa de l’entrada en ús de la FCS. Només la FCS ha consumit 32.041,63 m3

2016 2017 2018 2018-2017

Electricitat 1.774.701 1.931.332 2.177.005 +245.673

Gas 172.420 191.352 236.979 +45.627

Aigua 56.819 57.594 54.797 -2.797

TOTAL 2.003.940 2.180.278 2.468.780 +288.503

Evolució del consum energètic i d’aigua (€)



• El consum i cost s'ha reduït enguany, al no produir-se cap fugida ni avaria important.

• L'entrada en ús de la FCS no ha representat cap sobrecost, atès que l'aigua dels
vàters i urinaris procedeix del dipòsit que s'omple amb aigua de pluja o de pou i no
de la xarxa d'aigua potable.

2016 2017 2018 2018-2017

Electricitat 1.774.701 1.931.332 2.177.005 +245.673

Gas 172.420 191.352 236.979 +45.627

Aigua 56.819 57.594 54.797 -2.797

TOTAL 2.003.940 2.180.278 2.468.780 +288.503

Evolució del consum energètic i d’aigua (€)



Comparació de la despesa 2016-2018 (Costos totals)
ELECTRICITAT CAMPUS RIU SEC (COMPARACIÓ AMB COSTOS REGULATS I NO REGULATS, IVA EXCLÒS)

El color blau és el cost regulat pel Ministeri d'Indústria, denominat ATR, i el color morat és el cost no regulat fixat en la contractació anual del subministrament.

.



Comparació de la despesa 2016-2018 (Costos unitaris)
ELECTRICITAT CAMPUS RIU SEC (COMPARACIÓ AMB COSTOS REGULATS I NO REGULATS IVA EXCLÒS)

El color blau és el cost unitari regulat pel Ministeri d’Indústria, denominat ATR, i el color morat és el cost no regulat 
fixat en la contractació anual del subministrament.



Comparació de la despesa 2016-2018 (costos totals IVA exclòs)

El cost en els dos últims anys s'ha incrementat el 22,60% a causa d'un major consum en entrar en ús la FCS, relaxar-
se les mesures d'estalvi energètic (tancament per Setmana Santa, Nadal i extensió d'horaris), increment del preu de 

l'electricitat i amortització del sistema de contractació del subministrament.

+12,65%+8,83%

+22,60% 

ELECTRICITAT CAMPUS RIU SEC

+38,52% +23,50% +22,30% +19,20%
En els últims quatre mesos, el cost total respecte a l'any 2017 
s'ha incrementat considerablement.



Comparació de la despesa 2016-2018 (costos ATR IVA exclòs)

Els costos fixos per l'ús de la xarxa elèctrica (ATR) a penes han variat en aquests dos anys, mentre que el 
regulat pel mercat elèctric s'ha incrementat considerablement (també repercuteix el major consum per part 

de la Universitat))

AÑO COSTES ATR
(Red eléctrica)

COSTES NO ATR 
(mercado eléctrico 
y consumo)

COSTE TOTAL

2016 648.577,35 818.050,22 1.466.627,57

2017 650.846,39 945.363,97 1.596.210,36

2018 660.305,43 1.137.861,88 1.798.167,31

1,81% 39,09%

ELECTRICITAT CAMPUS RIU SEC

El color blau és el cost regulat pel Ministeri d'Indústria, denominat ATR, i el color morat és el cost no regulat fixat en la contractació anual del subministrament.



Comparació de la despesa 2016-2018 (costos unitaris c€/Kwh, IVA exclòs)

El color blau és el cost unitari regulat pel Ministeri d'Indústria, denominat ATR, i el color morat és el cost no regulat fixat en la contractació anual del subministrament.

ELECTRICITAT CAMPUS RIU SEC

+13,065

+10,20%

+5,68%

+4,606

+8,457

El cost unitari no regulat representa quasi les 
2/3 parts del cost total.

Només en els últims sis mesos, el cost unitari
mitjà de l'any 2018 ha passat de 12,10 a
13,06, un increment del 8%.

En els primers concursos del subministrament elèctric,
l'UJI va obtindre uns preus unitaris molt competitius.
En aquests dos últims, els preus han pujat
considerablement, fent-se necessari buscar altres
fórmules de contractació.



Evolució del consum de l’electricitat 2006-18 (Kwh)

El consum de la UJI és un 2,33% superior al de 2017 (i un 
14,75% inferior al de 2009).
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Evolució del consum de l’electricitat 2009-18 (kWh/m2)

La superfície construïda s’ha incrementat en 47.959 m2 i el valor 
del kWh/m2 s'ha reduït en un 32,77%.
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Evolució del preu de l’electricitat 2009-18 en €/kWh

El preu de l'electricitat s'ha incrementat un 34,59% 
des de 2009 (un 16,85% en els dos últims anys).
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Evolució del consum de l’electricitat 2009-18 (€)

EN AQUESTS DOS ÚLTIMS ANYS EL COST S’HA INCREMENTAT 
CONSIDERABLEMENT (22,67%) EL QUE OBLIGA A ADOPTAR NOVES 

MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
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Costos manteniment en €

COST ANUAL: 3.143.994,03 €
VALOR MITJÀ 13,03 €/m2, INFERIOR AL DE 2017 (13,80 €/m2 )

COST ANUAL NETEJA I SEGURETAT: 3.016.107,32 EUROS
VALOR MITJÀ 12,50 €/m2

457.027,31 €

725.111,40 €

55.797,24 €

849.639,64 €

492.572,88 €

106.900,32 €
51.950,00 €

32.897,21 €
18.418,60 €

247.305,00 €

25.115,92 €
6.031,72 €

59.400,79 €
15.826,00 €



Renovables (producció pròpia)

Total:
240.758 kWh

(+51,41% respecte a 2017)

1,22% de l’energia consumida prové de
renovables pròpies.

PRODUCCIÓ ENERGIA A ESPANYA (2017)
Solar fotovoltaica 4,5%

Solar tèrmica 2,3 %

FOTOVOLTAICA 
VENDA
8,79%

FOTOVOLTAICA 
AUTOCONSUM

64,79%

TERMOSOLAR 
AUTOCONSUM

26,42%

El 36% en 2017



Potència i percentatge respecte del 
consum total de l'edifici

EL 29,86% DE L’ENERGIA CONSUMIDA PER LA FCS
ÉS DE PRODUCCIÓ FOTOVOLTAICA

51290 kWh‐Gas
12314 kWh‐Gas 4718 kWh‐Elec 17701 kWh‐Elec 26770 kWh‐Elec

106796 kWh‐Elec

634989 kWh-Gas

84132 kWh-Gas 98067 kWh-Elec

335270 kWh-Elec

159786 kWh-Elec

357712 kWh-Elec

 0 kWh-Gas

 100000 kWh-Gas

 200000 kWh-Gas

 300000 kWh-Gas

 400000 kWh-Gas

 500000 kWh-Gas

 600000 kWh-Gas

 700000 kWh-Gas

PISCINA PISTAS ESPAITEC 1 ESPAITEC 2 INVESTIGACIÓN 2 MD0-MD1-MI1

Percentatge Renovables Autoconsum 2018
Energia  Renovable Generada

8,08%

14,64% 4,81%

16,75%

29,86%
5,28%



ENERGIA VERDA

Total:
15.104.673 kWh

(159.013 kWh en 2017)

El 76,41% de l’energia consumida prové de fonts 
amb origen renovable (1,09% en 2017).

TIPUS D’ENERGIA Kwh ORIGEN

Suministrament elèctric 14.885.084 RENOVABLE

Suministrament gas 4.664.036 NO RENOVABLE

Renovables pròpies 219.589 RENOVABLE

TOTAL 19.768.709

En la contractació del subministrament elèctric, s'ha valorat que l'empresa
subministradora certifique que l'energia lliurada procedisca de fonts amb origen 
renovable. En 2018 el compromís és que el 100% siga d'origen renovable



Objectius 2019
• No superar el consum anual màxim de 15.000.000 kWh (ni la potència contractada de

4.500 kW. Amb l'entrada en ús de la nova FCS (setembre) el consum en 2018 ha sigut
de 14.885.084 kWh, la qual cosa obliga a prendre noves mesures de control
energètic.

• Cal recuperar algunes mesures d’eficiència energètica que s’han reduït i implantar altres
noves, com agrupar l’activitat de la Universitat en la franja horària de 08:00 a 19:00.
Açò suposaria reduir tres hores diàries de consum energètic. Els nivells d’ocupació
d’aules indiquen que açò és possible amb canvis mínims en la docència. Altres
universitats ja ho estan realitzant.

• Cercar noves fórmules de contractació del subministrament elèctric i de gas, que
permeten reduir el preu unitari de l’energia (encara que els marges ja són reduïts).

• Iniciar un pla de renovació de lluminàries a tipus led, en les zones de major consum
durant tot el dia.

• Continuar amb el pla de renovació d'equips de producció de fred, encara que
enguany s'ha prioritzat renovar el sistema de gestió de la FCJE (1995), la qual cosa
permetrà un major control de consums.

• Finalitzar la instal·lació de sondes de presència i polsadors en la biblioteca. Agrupar
estudiants en dos plantes de biblioteca entre les 19:00 i 22:00 hores.



Gener de 2019
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