
Annex 2.16. Entrevista  a Enric Rossell, Cap de Manteniment de la UPC, 
Campus de Castelldefels) 

 

1. Per què es va decidir instal·lar plaques solars fotovoltaiques en aquest 
campus? 

 
Es va decidir fer al campus de Castelldefels perquè hi havia previst la 

construcció d’un pavelló annex a la universitat, i com era de construcció nova 

vam voler implantar un sistema d’energia alternativa, com són les plaques 

fotovoltaiques, entre d’altres sistemes que feien d’aquest campus un edifici 

sostenible des de molts àmbits. 

 

2. On s’han instal·lat aquests panells fotovoltaics? 
 
Els panells estan a l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC). Es van 

instal·lar aquests panells sobre la façana ja que es volia que es veiessin i a la 

coberta de l’edifici no s’haurien pogut observar des de l’exterior. El Campus de 

Castelldefels es va fer tenint com a fita la minimització de l’impacte ambiental, i 

era important que es veiessin les mesures que s’havien pres, com els panells 

solars fotovoltaics. 

 

3. Quin tipus de connexió utilitzeu, és a dir, el sistema és autònom o està 
connectat a la xarxa? 

 
En el nostre cas el sistema és autònom pels panells fotovoltaics i, a part, també 

disposem de panells solars tèrmics. La universitat té contractada l'energia a 

mitja tensió i per vendre l'energia generada es necessita que estigui a baixa 

tensió. Per passar l'energia de mitja a baixa tensió s'hauria de posar un 

transformador. El que va passar és que com la instal·lació era tan petita i 

donava tan poca energia vam decidir fer servir el sistema autònom, perquè el 

cost del transformador no ens compensava. Per això, a la pàgina web, posa que 

és un sistema connectat a xarxa; perquè en un principi havia de ser-ho però 

quan ens vam trobar amb aquest imprevist vam decidir canviar-ho a sistema 

autònom. 

 

4. Quin és l’objectiu principal de la inversió? 
 

El nostre objectiu és fer de referència per a les futures intervencions de la 

universitat i donar a conèixer que la UPC està sensibilitzada amb dels temes 

sostenibles. 

La instal·lació va ser col·locada bàsicament per imatge. Un altre objectiu va ser 

el de familiaritzar als alumnes amb aquest tipus d’instal·lació mitjançant una 

pantalla que digués quants kw produeix. 

 

 

 

 



5. Considera que la inversió és rendible? 
 

Realment, no hem fet un càlcul exacte de la rendibilitat econòmica, simplement 

volíem assolir els objectius que us he dit abans, i ens era igual si guanyàvem o 

perdíem diners. Tot i així, crec que la inversió no era rendible econòmicament, 

ja que al ser un sistema autònom no hi ha cap entrada de diners, però si que hi 

ha una sortida i bastant gran. La instal·lació de panells que tenim al Campus de 

Castelldefels no és molt gran, però va tenir un cost important, uns 50.000€. Tot 

i això, aquesta és una inversió prou petita comparada amb altres projectes que 

s’han fet d’aquest tipus. Però el fet és que tenir panells solars, encara que no 

siguin molts, ja serveix com a difusió i exemple. El tema de la rendibilitat és 

aquest, que no es tenen ingressos derivats de la inversió; sí una mica d’estalvi 

energètic però ja et dic, no està fet un càlcul exacte. 

 

6. Vau rebre alguna subvenció o ajuda pel projecte? 
 

A l’inici del projecte ens vam inserir dins d’un altre projecte promocionat per 

l’Ajuntament de Castelldefels, que és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que 

està format per un conjunt multidisciplinar que engloba, a més d’escoles 

d’enginyeria, diversos centres de recerca i laboratoris de R+D d’empreses 

relacionades amb la docència. 

Igualment vam participar en el Projecte Campus del Programa Thermie de la 

Unió Europea, però era més dedicat als panells solars tèrmics. 

 

7. Quina despesa de manteniment esteu tenint aquests primers anys de 
funcionament de la instal·lació? 

 

Uns 150€ anuals. La instal·lació és petita, no necessita gaire manteniment. 

 

8. Utilitzeu altres sistemes per reduir la contaminació? 
 

Sí, aquest Campus està fet bàsicament per ser del tot sostenible. Pretenem que 

la societat vegi que es possible sobreviure amb energies renovables, o 

simplement que fent un petit esforç podem reduir molt CO2. 

Les intervencions que hem fet en aquest campus són, per exemple, hi ha un 

programa de conservació del sòl i de la biodiversitat de l’entorn. També hem 

creat un llac de laminació on fem l’aprofitament de l’aigua pluvial sobretot pels 

lavabos i pel rec. I un altre element important és la implantació d’un pla de 

recollida selectiva de residus. 

 

9. Aquestes altres mesures han tingut una despesa més gran? És a dir, els hi 
heu donat una importància major que als panells fotovoltaics o també ha 
sigut una actuació més aviat superficial,a mode d’exemple? 

 

No, aquests altres sistemes tenen influència una mica més important que el 

tema dels panells solars. La inversió en energia solar tèrmica va ser de 



350.000€ i la de refrigeració mitjançant les aigües freàtiques de 10.000€, 

perquè aquest sistema necessita una inversió més petita. 

 

10. Es podria dir que la sostenibilitat és una de les propietats de la UPC? 
 

Si, el Pla ambiental de Castelldefels es va fer per això, per augmentar 

l’eficiència energètica, augmentar la conscienciació, reduir les emissions de CO2, 

entre d’altres. La UPC va fent coses en aquest àmbit, si. 

 

 
 
 

 

 


