
Annex 2.15. Entrevista a Anna Florensa, Oficina de Medi Ambient de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

1. On estan instal·lades les plaques solars? 

Estan sobre la plaça cívica, en dues cobertes. A sobre el restaurant i a sobre de 

l’òptica, l’edifici ETC. 

 

2. Quantes plaques hi ha? 

297, 153 al restaurant i 144 a l’òptica. 

 

3. Quan es va fer la instal·lació? 

El juliol de 2002 es va començar a estudiar amb profunditat el tema de 

implantar panells solars; les obres d’instal·lació van començar al maig de 2002 i 

al setembre de 2003 ja estava la instal·lació acabada. Uns quatre mesos 

d’instal·lació. 

 

4. Quina va ser la inversió inicial? 

430.000€ 

 

5. Quina potència hi ha en total? 

50,49 kWp (quilovats pic) 

 

6. Està connectat a xarxa o és per l’autoconsum? 

Connectat a xarxa. 

 

7. Amb quina empresa es van instal·lar les plaques? Quina part de benefici es va 

quedar l’empresa? 

TCM. No tenim especificat quina part es va quedar exactament la empresa, ja 

que estava inclòs a la inversió inicial; però calculem que molt aproximadament 

uns 1.500€. Tot i que si voleu saber quant cobren exactament en un estudi és 

millor que truqueu a APERCA per informar-vos millor. 

 

8. Quina energia es produeix anualment? 

La instal·lació produeix 62.000kW/any, que comparat amb el consum que té la 

universitat és molt poc. 

 

9. Perquè es va decidir energia solar i no eòlica o tèrmica? 



Perquè aquí no tenim vent i no necessitem aigua calenta (només al servei 

d’esports i a la vila universitària, que ja té energia tèrmica). 

 

10. Quines ajudes es van rebre? 

 

- La UAB formava part del projecte europeu Universol, que anava de 2002 

a 2004. L’objectiu d’Universol era instal·lar plaques solars a 26 

universitats, escoles, ajuntaments...en quatre països de la UE (Espanya, 

Holanda, Anglaterra i França). Tot i que quan parlem d’Espanya ens 

referim a Catalunya, ja que va ser aquí on es va portar a terme tota la 

actuació del projecte Universol a Espanya. En total s’havien d’instal·lar 

852 kWp. A Catalunya va participar la UB, la Universitat Autònoma... 

Universol va finançar un 30% de la inversió inicial (sense IVA). 

- ICAEN va donar una línia de finançament preferent. 

- IDAE, 21.000€, és a dir aproximadament un 5% de la inversió inicial. 

- Ajut complementari del “Ministerio de Ciencia y Indústria” (ja que era 

un projecte europeu), que van donar 35.000€. 

- Les ajudes totals que es van rebre van ser de 185.000€. 

En aquest sentit podem dir que vam tenir sort perquè vam coincidir el projecte 

Universol i que l’ICAEN i l’IDAE encara donaven ajuts. Per altra banda es va 

rebre finançament preferent per part de l’ICAEN. 

11. Com es va finançar la part que no eren ajudes? 

La Universitat 

 

12. Quin és el temps d’amortització que calculeu que tindreu? 

Inicialment vam fer els càlculs de quan s’amortitzaria el projecte tenint en 

compte només l’ajut de la UE; i vam veure que la inversió s’amortitzava en 26 

anys. Això era pràcticament dir, faig la instal·lació i quan comenci a tenir 

beneficis ja no tinc instal·lació (ja que ens han dit que les plaques solars poden 

tenir una vida útil d’uns 30 anys). Era una inversió que hauríem fet igualment 

perquè l’hem de fer com a administració pública, però no perquè realment hi 

guanyem res. 

 

Vam anar mirant si hi havia ajuts d’IDAE... i un cop vam veure els ajuts en vam 

quedar amb 20 anys aproximadament. Aleshores vam veure, que tampoc era 

cap meravella però encara estava una mica millor. 

 

Aleshores, el que ens va passar és que un cop teníem feta la instal·lació, al març 

de 2004 va canviar el decret que regulava el preu de venda de l’energia. 

Nosaltres inicialment l’estàvem venent a 20 cent/kWh (ja que a més de 10 kWh 



es considerava gran productor) i al canviar la normativa al 2004, de 1 a 100 kW 

eren petits productors. Per tant nosaltres vam passar de 21 cent a 44 cent. 

Aleshores el temps d’amortització va canviar molt, de 20 anys va passar a ser-

ne 10. 

 

Amb això podem dir que vam tenir molta sort ja que vam agafar els últims anys 

en que es donava subvenció de l’ICAEN, IDAE...i després vam gaudir del preu 

més elevat de la venda d’energia. 

 

Tot i així, son instal·lacions d’aquestes que no guanyaràs molts diners... 

 

13. 44 centims? Nosaltres hem elaborat el nostre treball i la informació legal que 

hem trobat no és aquesta. Hem trobat que el preu son 0,32 cent. 

Efectivament, el preu nou son 0,32 cent per a instal·lacions superiors a 20 kW. 

Tot i això a nosaltres no ens cobren això, suposo que serà perquè venim 

d’abans...ni idea! Però vosaltres tingueu en compte 0,32 perquè és l’actual. 

 

14. D’acord, tornant al tema de l’amortització; heu calculat quins son els beneficis 

que obtindreu després d’aquest canvi de preu de venda de l’energia? 

No, ja no hem volgut comptar els beneficis. 

 

15. Quins costos de manteniment esteu tenint en aquests primers anys de 

funcionament? 

La empresa que ens va fer la instal·lació ve dos cops l’any per fer manteniment 

preventiu. Per altra banda tenim el control dels inversors via ordenador, és a 

dir, podem saber si ens està fallant alguna cosa perquè vingui abans l’empresa. 

Com a cost fix el cost està al voltant de 2.000€ anuals (pel manteniment 

preventiu) i com a variable podríem comptar 1.000€ més anuals. 

 

16. Heu tingut despesa en neteja de mòduls? 

Durant el primer any vam netejar mòduls, però amb el temps hem vist que no 

cal ja que estan inclinats a 35º i no s’embruten en excés, els netegem un cop 

cada dos anys. Tot i això sabem que a l’Ajuntament de Barcelona, per exemple, 

han de netejar un cop al mes ja que hi ha molts coloms que embruten els 

mòduls. 

 

17. Dels diners que es guanyen amb la venda d’energia, quina part va a impostos? 

En aquest tipus de inversió no es paga impost sobre benefici.  

 

18. Heu de tenir en compte l’IVA? 



Si, l’IVA l’has de declarar i és d’un 16%, com si fessis una factura normal; la 

universitat no té cap avantatge en aquest sentit. 

 

19. Quins imprevistos vàreu tenir abans de fer la instal·lació? 

- Per una banda, les propostes de projecte inicials no eren a la Plaça 

Cívica. La idea inicial era fer una pèrgola sobre un aparcament però 

aquesta inversió seria massa gran i la universitat no la podia assumir. 

Aleshores, es va decidir canviar la ubicació per l’edifici de periodisme, 

que és una facultat en que es veu molt bé la coberta des de medicina 

(és a dir es veurien molt bé les plaques). 

Un cop ja estava decidit i just abans de construir va haver-hi una forta 

ventada que es va endur una part de la coberta de l’edifici de 

periodisme. Aleshores, ja que s’havia invertit en millorar la teulada de 

periodisme vam pensar que havíem de tornar a canviar el lloc. 

La següent alternativa va ser sobre l’escola d’enginyeries, ja que vam 

pensar que si algú d’enginyeries ho veia podia interessar-li. Però també 

va sorgir un problema, i és que nosaltres comprem l’energia a mitja 

tensió i per posar plaques solars tu necessites un punt de baixa tensió. 

El punt de baixa tensió a la UAB és a sota de la Plaça Cívica, tota la resta 

es compra a mitja tensió perquè és més barata, la baixen amb una 

estació transformadora i la fas servir per dins dels edificis. És a dir, la 

converteixes de mitja a baixa. Aleshores et deien que si la compraves a 

mitja tensió, s’havia de comprar un transformador d’un cost elevat per 

fer aquest canvi de baixa a mitja tensió, i després havíem de tornar-la a 

baixar. És a dir, que amb el pas havíem perdut aproximadament un 20% 

de l’energia. Vam veure que era inviable. 

Si decidíem posar la instal·lació a l’Escola d’Enginyeries i teníem l’estació 

de baixa tensió a la Plaça Cívica, eren 1.000 metres de cable que ens 

feien perdre també molt rendiment. 

Aquest és un punt a tenir en compte quan feu l’estudi. 

Així que finalment les plaques van acabar a la Plaça Cívica. 

 

20. Vàreu tenir alguna sorpresa un cop feta la instal·lació? 

Si, els mòduls van començar a petar pel mig, vam detectar que 70 dels 200 

mòduls que teníem instal·lats s’havien trencat. Aleshores vam fer una 

reclamació a l’empresa i ens van explicar que durant 8 mesos de fabricació van 

tenir un problema amb els mòduls i eren defectuosos.  

21. Com es va solucionar? 



Amb la garantia (a 25 anys) ens els van canviar sense cap cost addicional. 

També heu de tenir en compte que es poden trencar inversors; ja que la vida 

útil no està molt clara; la garantia és de dos anys però hi ha gent que li duren 20 

anys, a nosaltres ja se’ns n’han trencat tres... Hi ha alguns costos poc previsibles 

quan fas un estudi previ. 

22. Teniu algun control de la producció? 

Si. A la pàgina web www.xarxasolar.com està registrada la potència de cada dia 

des de la instal·lació, perquè podem fer el seguiment. Agafen trams cada 10 

min. per veure la producció. Aquest és un exemple d’un dia clar, sense núvols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Com es va donar a conèixer el projecte? 

- Es va fer una jornada de difusió, en que van venir aproximadament 100 

persones. Explicàvem què era l’energia fotovoltaica, els aspectes 

pràctics que té i finalment una visita a la instal·lació. 

- També vam posar una pantalla electrònica a la Plaça Cívica que informa 

de quina és l’energia generada amb les plaques solars, tot i que ara 

també s’utilitza per anunciar altres temes, pot servir pel que es vulgui. 

- Per últim, al mig de la Plaça Cívica hi havia uns plafons que explicaven el 

projecte. 

 

24. Ens heu dit que el projecte no és gaire atractiu econòmicament; aleshores 

perquè hi ha hagut una especulació tant notable en el camp de l’energia solar 

durant els últims anys? La gent ho fa per guanyar diners, no? 

Si tens una instal·lació molt gran pot ser que et surti més a compte. Per això 

s’han fet parcs solars i coses d’aquestes. Nosaltres ho vam fer més per donar-

ho a conèixer, perquè tenim una instal·lació petita, que no ens dona gran 

rendiment i dona un nivell de feina bastant elevat, tens uns merders...  

Tot i això els parcs solars seran penalitzats amb la nova llei, així que en principi 

l’especulació hauria de disminuir. 



 

25. Tot i això, obtindreu beneficis. Heu  pensat què fareu amb ells? 

Vam parlar de reinvertir-los en projectes d’eficiència energètica. Posem en 

dubte que els beneficis es reinvertissin en renovar les plaques solars un cop la 

vida útil se’ls hagi acabat, ja que creiem que hi ha més coses a fer en quant a 

eficiència energètica (enllumenat, canviar les finestres i posar-les de doble 

vidre...). Tot i això els beneficis son uns 25.000€ l’any, així que tampoc podem 

fer grans inversions. Ho dedicaríem a complementar altres projectes (sempre 

d’energia o qualitat ambiental). 

 

26. Amb quina intenció es va fer el projecte?  

La idea bàsica era fer difusió d’aquesta tecnologia. A nivell educatiu, creiem que 

com a universitat has de ser responsable mediambientalment. 

 

27. Qui va promoure la iniciativa? 

El vicerector de Campus i Qualitat Ambiental va ser el que va impulsar la 

iniciativa, però el projecte el vam portar a terme un director científic i jo. 

 

28. Com va sorgir la idea? 

El vicerectorat actual és força actiu en relació al tema de la sostenibilitat. L’any 

2000 es va començar amb el Pla d’Acció de Sostenibilitat de la UAB i l’Agenda 

21. Es va fer enquestes al professorat i als estudiants per saber la seva opinió 

respecte la sostenibilitat a la UAB i els resultats més comuns van ser que la gent 

deia que hi havia malbaratament d’energia (calor al hivern i fred a l’estiu) i que 

no es feien servir energies renovables. Per aquesta raó, i per la coincidència 

amb el projecte Universol, es va decidir plaques solars a la universitat. 

 

29. Actualment quines altres mesures sostenibles hi ha? 

Al servei d’esports ja fa uns anys que s’utilitza energia tèrmica per a la sala 

fitness. 

A la vila també s’hi ha posat energia solar tèrmica. 

Tot i que ens agradaria actuar més, son inversions que son poc atractives i 

actualment hi ha menys ajuts. La UAB té unes despeses molt importants (espais 

enjardinats, gestió de residus, enllumenat...) i un gran deute històric pel fet de 

tenir campus, no pot fer més. Tot i això, millor fer poc que no fer res. 

 



30. És la sostenibilitat una propietat per la UAB? 

La UAB té una oficina de Medi Ambient, porta terme l’Agenda21, té una pàgina 

web dedicada a explicar el que es fa amb aquesta iniciativa 

(www.uab.cat/agenda21), està portant a terme el Pla d’Acció de Sostenibilitat 

de la UAB, ha realitzat consells de participació universitària perquè els 

estudiants s’impliquin i aportin idees a les accions de la universitat (fòrums de 

discussió), va aplicar la sostenibilitat per voluntat pròpia quan encara no era un 

tema tant obligatori com actualment...És a dir si, la UAB és activa en temes de 

sostenibilitat. 

 

 


