
Annex 2.14. Entrevista a Andrés Lescano (Oficina de Pla Plurianual 

d’Inversions de la Universitat de Barcelona). 
 

 

1. Aquesta iniciactiva la vau portar vosaltres des d’aquí? 

 
Va ser la suma de molts factors, es van sumar el tema constructiu d’una nova 
facultat, de l’ampliació de la facultat de Física, amb un projecte que es deia 
Universol que estava financiat per la UE i amb la col·lavoració d’un grup de 
recerca que es deia GESP que tracta sobre energies alternatives (era un grup de 
recerca liderat pel doctor Lloret i un professor de la Facultat de Física). Es va 
rebre un finançament per part d’aquest projecte europeu per cobrir 
parcialment les despeses. 
 
Volíem difondre la utilització de les plaques fotovoltaiques(energies 
alternatives). És una tecnologia que està molt estudiada, per tant, no suposa un 
procés de recerca, els costos que suposen aquest tipus d’instal·lacions no són 
amortitzables en termes normals, els números no surten, són energies netes 
però són cares. Amb aquests ajuts i amb l’esforç que va fer la universitat vam 
poder fer una instal·lació on l’objectiu fonamental és que es veiés, podríem 
haver fet el mateix col·locant-la en un terrat on no es veiés que segurament 
hauria estat més econòmica. Però en canvi no tindria aquesta voluntat de ser 
vista. Una mica el que es va fer al fòrum per part de l’Ajuntament. Es fa un 
símbol d’això que suposa una gran inversió pel que ho fa, perquè no hi ha 
retorn, de fet ara certes normatives obliguen a fer aquest tipus d’instal·lacions i 
això vol dir que si t’obliguen és que econòmicament no surt rendible. 
 
2. Per què a la facultat de física? 

 
Hi havia una proposta de fer una certa cobertura del pati per part d’un 
arquitecte, per poder introduir aquest tema d’un sostre fotovoltaic, que es 
veiés des del pati. 
A part de tenir la seva producció energètica, també configurés espaialment 
aquest pati, li donés un sentit agradable 

 
3. Les plaques fotovoltaiques estan connectades a la xarxa o són un sistema 

autònom? 

 
Sempre estan connectades a xarxa és l’única manera que tingui un cert retorn. 
Per autoconsum no té sentit, és molt més barat el kw connectat a xarxa. 
Aleshores, el govern, per promocionasr aquest tipus d’instal·lacions el que fa és 
fer pagar a la companyia elèctrica més del que val el preu de mercat el KW, i 
això és el que permet amortitzar i recuperar una part de al inversió que fas. 
 
4. Considereu que això no ho amortitzareu ? 

 
No, això no s’amortitza. 



 
5. Tot i l’ajuda d’Universol? 

 
És que aquí es van ajuntar diferents finançaments per part de la UB i de la UE. 
Penso que finançaven el 35% del que era la instal·lació fotovoltaica. 
 
L’altre se suposa que venia d’aquest retorn a través de vendre l’energia 
elèctrica a la companyia. 
 
 
6. Llavors es va fer més com un símbol perquè es veiés? 

 
Vam intentar buscar tots els mecanismes també vam tenir alguna ajuda parcial 
de l’Ajuntament a través de l’organisme de Paisatge urbà. Això fa ja 5 anys que 
vam acabar. Però, sí que hi va haver aquesta superposició del procés del que és 
el procés de fer un edifici i les condicions limitades que tenim en el sector 
públic per fer edificis amb la iniciativa d’un grup de professors que formen part 
d’un grup de recerca que aconsegueixen un projecte per a la UE i que permetia 
finançar parcialment i, per tant, fer factible aquesta inversió.  

 
7. En el pressupost també vau inlcoure la construcció del nou edifici? 

 
Nosaltres tenim la construcció del nou edifici. Aleshores, per fer la construcció 
del nou edifici vam incloure alguns elements per fer possible les plaques 
fotovoltaiques.  
 
8. Si això s’hagués fet com a una instal·lació normal, el cost hagués estat més 

baix? 

 
Col·locar-la de manera que es vegi és molt cara. Col·locar-la en un sostre o en 
un desert, simplement, per obtenir electricitat té un cost molt més baix. S’ha de 
diferenciar el que és la utilització, com a element arquitectònic d’aquests 
elements. La primera experiència que hi ha de plaques fotovoltaiques que jo 
conegui és la Biblioteca de Mataró que es va fer a principis del 2000. Van posar 
aquestes plaques a la pròpia façana. Això encareix. Si la normativa t’obliga a 
fer-ho, és perquè surt més car. Si fos rendible des del punt de vista econòmic, 
tothom ho faria. Estem parlant aquí d’un tema econòmic que no quadra. 
Aleshores, únicament amb ajudes, sigui per via directa, és a dir, una subvenció 
o sigui per la via indirecta amb la venda d’aquesta energia, permet plantejar-se 
una certa amortització d’aquests serveis que, culturalment, són importants per 
anar-los introduint i que se suposa que en algun moment seran viables des del 
punt de vista econòmic.Quan altres energies repercuteixin tot el cost que 
genera, diguem des del punt de vista mediambiental ara no es fa del tot.  

 
9. Des que es va començar a pensar l’obra fins que es va finalitzar quan 

temps va passar? 

 



Ben bé vam estar amb aquest tema 4 anys.  
 
10. I la construcció? 

 
La construcció va ser relativament ràpida. 
 
 
Si no és amortitzable, es va fer només per la imatge?  
 
No, per la imatge no, perquè és un tema que si les institucions públiques no fan 
inversió en aquest sentit de cara al futur perquè tothom conegui i es sensibilitzi, 
el sector privat no ho faria mai. Són aquests ajuts, indirectes i directes, els que 
permeten fer això.  
 
A mesura que això avanci, s’abarateixin els costos de producció i s’estengui, si 
que serà viable. En condicions normals, resulta més barat produir enregia 
hidroelèctrica i eòlica.  

 

11. Dins de la UB, sap quines altres mesures sostenibles i ecològiques hi ha? 

 
La normativa ha evolucionat en els últims anys d’una manera molt important 
en aquest sentit. Tot el que és el decret d’Ecoeficiència com el codi tècnic 
t’obliga a plantejar el tema de la sostenibilitat a tots els projectes. Això implica 
molts elements. Des de temes d’aigua, de residus, elèctrics, de protecció solar, 
d’aïllaments. Això està ara a l’ordre del dia. Nosaltres com a universitat som 
proactius en la mesura nostres possibilitats. Perquè hi ha elements que 
suposen un sobrecost, i s’ha d’avaluar el benefici que en treus en relació amb el 
sobrecost que tens. Però són temes que estan permanentment sobre la taula.  

 
12. Entenem que totes les universitats tenen els seus principis i les seves 

prioritats, en aquest cas la prioritat per la UB ha estat la instal·lació 

d’aquestes plaques solars?     

 
En aquest cas, la UB ha tingut l’oportunitat de  fer un projecte singular. El 
projecte era més ambiciós. Es volia col·locar una pantalla a la Diagonal que 
digués quanta energia s’està produint. Però, havia de ser d’una ressolució 
caríssima en aquell moment.  
 
13. Sap si es vol aplicar a altres campus de la UB? 

 
La resta de projectes que tenim entre mans, hi haurà elements actius des del 
punt de vista de la sostenibilitat: una recollida d’aigües pluvials i la instal·lació 
d’alguns elements fotovoltaics.  
 
 
 
 



14. També hi hauria la possibilitat d’aplicar-se en campus ja construïts? 

 
No, perquè si apliques recursos a això no pots renovar les aules. Totes les 
universitats el seu màxim finançament és a través de la Generalitat i els 
recursos són escassos. Per tant, no són temps d’alegria. És una responsabilitat 
que toca als governs, incentivar que les institucions estiguin interessades en 
aquest tema. Ara sé que la diputació vol promoure la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques en tot el que són els edificis dels ajuntaments.  

 
15. Amb quins impostos us heu trobat a l’hora de desenvolupar aquesta 

iniciativa? 

 
En aquest no han tingut cap repercussió. Estic parlant d’impostos de tipus 
constructiu. Quan fas un edifici tens dos tipus d’impostos. De cara a 
l’Ajuntament, l’impost de construcció, obres i instal·lacions que suposa un 3% 
de la inversió en l’obra i, després, una taxa de tramitació de l’expedient. 
     
16. El projcte Universol va treballar amb altres universitats europees? 

 
Era un projecte que pretenia instal·lar plaques fotovoltaiques a més llocs al qual 
cada participant proposava una instal·lació.  
 
17. A l’hora de pensar com es faria, es va tenir com a referència alguna 

universitat en concret? 

 
No, aquí diguem, el projecte va sortir directament de nosaltres a través de 
l’empresa Ecotecnia, empresa líder en el sector.  
 
 
18. Es podria dir que els objectius que eren donar a conèixer i sensiblitzar 

s’han complert? 

 
Des d’aquest punt de vista és un projecte referent quan expliquem el campus 
de Pedralbes, diem que, entre d’altres coses, tenim plaques solars. 
  
19. Les plaques tenen una vida útil, quan aquesta s’acabi s’hi tornarà a 

reinvertir? 

 
Tenir la instal·lació ens serveix per veure que funciona, amb quin rendiment, 
com evolucionen i quan això s’acabi ja en parlarem. Les prioritats de les 
universitats és la docència, la recerca i la transferència, és a dir, el coneixement 
que generen les universitats com arriben a la societat.  
 
20. Per finalitzar, hi hagut algun problema amb el qual us heu trobat? 

 
Aquests projectes sempre són difícils i suposen un sobreeforç per tothom. Un 
cop ben dimensionat el projecte no hi van haver sorpreses.    



 


