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Objectius

• Estudiar els consums i costos energètics
i d'aigua durant l'any 2017.

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

• Fixar objectius per a 2018.



Distribució del cost energètic i d’aigua per centres

La distribució del cost energètic és equivalent al de 2016
Els centres consumeixen aproximadament el 50%



Distribució del cost energètic i d’aigua per edificis

L’ESTCE, l’ITC i els edificis d’investigació
consumeixen el 44,27%



Costos energètics i d’aigua en euros per m2

VALOR MITJÀ 9,66 EUROS/M2, SUPERIOR AL DE 2016 (8,88)



Principals mesures en 2017
• Substitució de l’equip de producció de fred per un altre més eficient, amb

ajudes IVACE (aulari FCJE). La màquina actual era de l’any 1995. Els
estalvis s’apreciaran en 2018, en una estimació de 103.700 kWh/any.

• Substitució de l’equip de producció de fred per un altre més eficient, amb
ajudes IVACE (Investigació I). Aquesta màquina dona servei a laboratoris
que demanen refrigeració 24 hores al dia i tot l’any. Els estalvis s’apreciaran
en 2018, en una estimació de 125.906 kWh/any.

• La subvenció de l’IVACE és aproximadament el 28% del cost d’adquisició
de la màquina.

• En 2017, la instal·lació de la nova bomba de calor en l’edifici de la Biblioteca
ha permès un estalvi de 37.739 kWh/any.

• Instal·lació de detectors de presència en corredors, per a control de
l'enllumenat (FCJE � JC1) i en dos plantes de la biblioteca, així com
polsadors sense fil en la zona de prestatgeries.

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



Evolució del consum energètic i d’aigua

ELECTRICITAT

GAS AIGUA



Evolució del consum energètic i d’aigua (euros)

2014 2015 2016 2017

Electricitat 1.845.142 1.917.568 1.774.701 1.931.332

Gas 190.552 236.802 172.420 191.352

Aigua 62.701 61.581 56.819 57.594

TOTAL 2.098.395 2.215.951 2.003.940 2.180.278



Comparació de la despesa 2016-2017
2016 2017 2016-2017

Electricitat 1.774.701 1.931.332 +156.631 

Gas 172.420 191.352 +18.932

Aigua 56.819 57.594 +775

TOTAL 2.003.940 1.931.332 +176.338

• El consum s’ha incrementat un 2,65% (375.685 kWh) i el cost un 8,83%
(156.631 €).

• L’increment ha sigut constant durant tot l’any. Gener ha sigut el que més a
afectat, tant per la climatologia (temperatures properes a 0º) com per el
preu de l’energia (problemes de tramitació administrativa del contracte).
Gener va suposar un increment de 80.000 € respecte a l’any anterior
(aproximadament el 50% de l’increment de cost de tot l’any).

• L’estiu ha sigut calorós i llarg (temperatures per la nit superiors a 20º).
S’ha mantingut la refrigeració fins al 15 de novembre (habitualment fins al
voltant del 15 d’octubre).

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



Comparació de consum i cost elèctric 2016-2017



Comparació de la despesa 2016-2017

• En gas el consum s’ha incrementat un 14,2% (47.585 m3) i el cost un
10,98%. El major increment es va produir al gener per l'ona de fred (27.256
m3) i al desembre per les matinades molt fredes (12.000 m3). El Servei
d'experimentació animal en estar en funcionament 24 hores també a l'agost,
ha contribuït al major cost (3.500 m 3).

• El consum d’aigua s’ha incrementat un 3,61% (1.806 m3) i el cost un 1,36%
(775 €). El motiu s’ha degut per omplir els circuits de climatització i extinció
d’incendis de la nova facultat de Ciències de la Salut.

2016 2017 2016-2017

Electricitat 1.774.701 1.931.332 +156.631 

Gas 172.420 191.352 +18.932

Aigua 56.819 57.594 +775

TOTAL 2.003.940 1.931.332 -176.338



Comparació de la despesa 2016-2017

Cost del consum facturat per la comercialitzadora. Va de 50.000 € a 120.000 € en funció de la
climatologia i les variants anuals del preu obtingut en el concurs del suministre.

ELECTRICITAT CAMPUS RIU SEC (COMPARACIÓ AMB COSTOS REGULATS I NO REGULATS)

Cost regulat pel Ministeri d’Indústria. El pagament es fa a la distribuïdora de la red (Iberdrola).

El cost mensual varia al voltant dels 60.000 € en primavera i tardor, i 80.000 € a l’hivern i estiu. No ha
variat sensiblement respecte al 2016.



Comparació de la despesa 2016-2017
ELECTRICITAT CAMPUS RIU SEC (COMPARACIÓ AMB COSTOS REGULATS I NO REGULATS)

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 



Evolució del consum de l’electricitat 2006-17 (kWh)

El consum de l’UJI és un 2,65% superior al de 2016 (i un 
16,69% inferior al de 2009).



Evolució del consum de l’electricitat 2009-17 (kWh/m2)

La superfície construïda s’ha incrementat en 38.146 m2 i el valor 
del kWh/m2 s’ha reduït en un 31,46%.



Evolució del preu de l’electricitat 2009-17 en €/kWh

El preu de l'electricitat s'ha incrementat un 22,17% des de 2009 
(un 37,19% des de 2006).



Evolució del consum de l’electricitat 2009-2017 (€)

Malgrat el creixement del campus i les contínues pujades del preu de 
l'electricitat, el cost des de 2009 es aproximadament el mateix.

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



Cost elèctric amb i sense mesures d'estalvi 2009-2017

Sense la reducció del consum, hauríem pagat 2.330.496 €
addicionals els últims 8 anys (387.029 € només en 2017).

Si tenim en compte l’entrada en servei dels nous edificis hem 
estalviat 4.396.604 € (629.363 € només en 2017).



Cost de les inversions i estalvi aconseguit 2010-2017

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 POLSADORS BIBLIOTECA
2016

CLIMATITZACIÓ INV. I

2017
REFRIGERADORES

INVESTIGACIÓ I
I FCJE



Distribució mensual del consum d’electricitat 2010-17 (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.



Costos manteniment en euros

COST ANUAL: 3.136.302,99 EUROS
VALOR MITJÀ 13,80 EUROS/M2, SUPERIOR AL DE 2016 (13,57)

COST ANUAL NETETJA I SEGURETAT: 3.016.107,32 EUROS
VALOR MITJÀ 13,27 EUROS/M2



Renovables

Total:
159.013 kWh (+8,05% 

respecte a 2016)

L’1,09% de l’energia consumida prové de 
renovables pròpies.

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

Solar tèrmica 2,3 %



Potència i percentatge respecte del 
consum total de l’edifici



Objectius 2018

• Mantenir el consum anual màxim entre 14.500.000 kWh y 15.000.000 kWh amb la
implantació de la nova FCS.

• Mantenir la potència màxima contractada en cada moment per reduir el costos per
excés de potència i per no tindre que modificar el centre d’entrega.

• Tancar l’anell de mitja tensió per aconseguir una eficient gestió de la línia de mitja
tensió.

• Continuar la renovació d'aparells de climatització amb subvencions de l’IVACE
(substitució de la segona màquina refrigeradora i les calderes en l’edifici TC).

• Finalització de la instal·lació de més interruptors de prestatgeries i optimitzar els
circuits d’enllumenat amb la instal·lació de detectors de lluminositat i presència.

• Instal·lació de detectors de presència en corredors de les plantes 3 y 4 de la
FCHS.



Gener de 2018

Document elaborat per l’OTOP 

Vicerectorat de Campus, Infraestructures
i Noves Tecnologies



Agraïments

• A tota la comunitat universitària.

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

• Al tècnic especialista Toni Chacón.


