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Fonte dos datos: Servizos Centrais da UDC
Comité ambiental FEE

O consumo de electricidade da FEE colocouse por
debaixo da media da UDC en 2016 e 2017, malia que
estivo por riba do nivel da FCCED.

CATEGORÍA Nº CENTROS % GASTO

A 9 69,33%

B 5 18,85%

C 11 11,83%

Total 25 100,00%

Os seguintes gráficos recollen os consumos en auga, electricidade e gasóleo da Facultade de Economía e Empresa (FEE) e da
Facultade de Ciencias da Educación (FCCED), así como o promedio dos centros da UDC. Inclúese a Facultade de Ciencias de
Educación por ser similar en tamaño e alumnado á FEE e dispoñer xa da bandeira verde.

A evolución dos consumos de auga na FEE e na FCCED segue
tendencias diferentes. Na FEE o consumo estivo practicamente
estancado, mentres que na FCCED seguiu unha tendencia
claramente descendente, similar á do promedio da UDC. En
consecuencia, cómpre un esforzo para reducir o consumo de auga
e achegarnos progresivamente aos niveis da FCCED e da media da
UDC.

O gasto en electricidade da FEE no período 2016-2019 colocouse nun
nivel superior tanto ao da FCCED coma ao do promedio da UDC. A
causa disto está en que o custo da electricidade (€/kWh) soportado
pola FEE foi claramente superior ao dos seus comparables.

A gráfica de consumos de gasóleo amosa que no período analizado a 
FEE experimentou unha tendencia á alza que contrasta co nivel estable 
do promedio da UDC e coa redución experimentada na FCCED.
Neste punto, parece razoable implantar algún mecanismo que faga
que o sistema de calefacción da FEE sexa máis eficiente no seu
funcionamento e que consiga combinar máis confort dos usuarios cun
mellor comportamento do consumo.

A gráfica da esquerda amosa que as flutuacións no gasto en
electricidade débense máis a cambios no seu custo que ao nivel
de consumo. Nos anos 2017 a 2019, o custo por KWh foi superior
na FEE que noutros centros.
En 2019, dos 25 centros de consumo 
de electricidade da UDC, 9 
representaban case o 70 % do gasto 
(centros A). A FEE era un deles. Un 
abaratamento do custo por kWh
derivado dunha xestión de compras máis eficiente podería colocar a 
FEE no grupo B.
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