
Annex 2.17. Entrevista Maria Baques, empresa “RENER, energía 
solar”: 
 

1. En primer lloc ens agradaria saber a què es dedica la seva empresa. 
 

L’empresa té diferents línies d’actuació. Una empresa petita quan comença no 
pot dir em dedico a fer gots, per exemple, perquè tanques molts altres camins. 
Una empresa petita ha de tenir un ventall molt gran i “els collons d’un toro”. 
Llavors tu ho fas tot sempre, per exemple, algú et truca: “Maria em pots ajudar 
a fer una llicència de no sé què...”, no pots dir que no, mai, perquè sinó 
comences a tancar portes. Jo tinc la sort d’estar aquí [centre d’iniciativa 
empresarial, on hi ha empreses de diferents tipus] i per qualsevol dubte puc 
demanar ajuda, però la gràcia és no dir no a res. 
Nosaltres fem tot, des de la primera trucada de “ jo vull fer això”, a una visita a 
veure com és on s’ha de fer la instal·lació, el projecte, comprar el material i 
instal·laro, més el temps de manteniment que faci falta. 
La nostra linia principal de treball era l’energia solar, de fet, la nostra empresa 
es diu Rener Energía solar, però de seguida veus que amb això no fas res, 
perquè de l’enria solar penjan moltes coses, sobretot clients, perquè un dia et 
truquen i si has fet una feina ben feta confien molt ràpid en tu, i un dia et 
truquen i  et diuen: “hòstia Maria que també em demanen tal cosa, tu saps...” i 
jo dic: “Bé si em deixes un dia m’ho miro”, i aleshores és molta feina d’anar-te 
informant cada dia. 
Bàsicament energia solar és el que feiem fa tres anys, exclusivament gairebé, 
energia solar i tot el que té a veure amb energies renovables, que era una mica, 
si sortia alguna cosa d’energia eòlica intentàvem fer-ho, sobretot 
assessoraments o consultes telefòniques, bé intentàvem fer-ho. 
Energia solar hi ha de dos tipus, tèrmica que és per aigua calenta i fotovoltaica 
que és per electricitat. Fins fa poc la fotovoltaica tenia molta sortida, molta 
sortida per a gent que tingues diners, no a gent que estigués concienciada pel 
medi ambient, i aquí entra una mica el conflicte. 
Energia solar tèrmica s’ha de construir per normativa, en  un edifici nou, i això 
porta feina, sobretot des del boom de la construcció. Aquesta normativa a 
Espanya es va començar a aplicar fa quatre anys, però desde fa dotze anys en 
alguns municipis ja s’aplicava.  
En el cas de l’energia fotovoltaica hi hagut el boom de poso una instal·lació que 
crea electricitat i la companyia elèctrica em paga, és un moviment de diners. En 
aquest camp, les plaques eren molt cares, es va començar a millorar el 
rendiment sense baixar el preu, i aleshores això feia que el retorn fos molt 
ràpid. Fins fa un temps hi havia una normativa que et deia la companyia et 
pagarà tant, fins aquí tot perfecte tothom va començar a invertir, invertir molt, 
fins que la companyia, suposem, que s’ha queixat, ja que ells estan obligats a 
comprar aquesta energia si o si. Tothom va començar a fer inversions, sobretot 
gent de molts diners, que dius “ perquè els rics s’han de fer encara més rics?”, o 
sigui estava mal montat. Llavors el govern ha acabat fent una normativa nova. 
La gent diu que mal feta, però aquí cadascú té el seu punt de vista, aleshores el 
que ha fet el govern és limitar les potencies, fins ara podíes instal·lar la potència 



que tu volguéssis i ara limita en potències, és a dir, com més potència instal·les 
menys diners et paga la companyia per kw, una mica per incentivar les petites 
instal·lacions. A més a més si ho fas sobre una coberta industrial encara et paga 
més, per incentivar totes aquestes coses. Llavors la nostra empresa ha fet 
moltes instal·lacions fotovoltaiques, però ara estem deixant el tema fotovoltaic, 
perquè una instal·lació fotovoltaica tu estàs produint energia, tu estàs produint 
electricitat i l’estàs venent, això vol dir que ets una empresa, per tan, hi ha un 
paperam allà al mig que has de portar i legalitzar la instal·lació que és molt 
llarg, molt engorrós i aquí costa molt, has d’anar a indústria, donar d’alta 
l’empresa, has de fer el registre, has de declarar l’IVA, i això té un cost. Però en 
el cas dels impostos és diferent, no s’han de pagar, perquè se suposa que ho 
“paga l’Estat”, és el que et recompensa de fer un bé per la societat. També les 
plaques tenen un IVA i un impost, que teòricament ja ho cobreis. Realment és 
un projecte complicat, que tothom es tira a fer el projecte pensant-se que és 
fàcil, però és complicat, cada cop més, quan hauria de ser el revés, i a part la 
normativa no està gens clara, no et diuen, primer fes això, després fes allò. Si tu 
montes una instal·lació i després no te la legalitzen, no podrás vendre l’energia. 
Primer l’has de legalitzar i després fer la instal·lació. Però és un procés que fins 
ara tothom feia, primer feien la instal·lació i després te l’acabaven legalitzan, 
però ara no, i hi ha moltes instal·lacions no legalitzades. 
 
2. I tot aquest procés quin cost té? 

 
El cost d’aquest procés(papelam) ve donat segons els beneficis de l’empresa i hi 
ha una llicència mediambiental que l’Ajuntament et fa pagar. Tot depèn de 
l’abast del projecte, però més o menys, entre un set i un deu per cent de la 
inversió inicial, perquè hi ha una part fixa que l’ha de pagar tothom. 

 
3. Has dit que també treballaveu en aspectes d’eficiència, com a colnclusió 

tu dius que potser és millor acabar treballant en temes d’eficiència, que 
ficar-se en altres temes. 

 
A veure hi ha dos coses claus en aquest món, ara, l’energia i l’aigua. L’energia, 
perquè, ara no és gaire cara, però d’aquí un any potser que valgui el triple. A la 
resta d’Europa paguen el kw/h tres vegades més que nosaltres o sigui que 
d’aquí poc pagarem molt. I l’aigua perquè és un bé escàs encara que 
darrerament hagi plogut molt, la població gasta més aigua i són dos coses que 
són molt de futur. Eficiència energètica, eficiència energètica no és res més que 
només consumir per la necessitat, no consumir més. Falta educació ambiental 
en aquest sentit, perquè hi ha moltes coses que no sabem. Una empresa que 
consumeix tres o cuatre MW/any per poc que redueixi, ja sigui un u per cent, 
aquest u per cent redueix molt i són molts diners que s’estalvien. Pel que per 
mi és eficiència energètica, per a les empreses és eficiència econòmica. A 
l’empresa li és igual l’eficiència energètica, poques empreses estan 
concienciades però ells veuen l’euro, s’estalvien diners. Llavors és molt 
important anar per aquí, perquè amb poc què facis estalvies moltíssim, i ho 



hem de fer, perquè si no estem tirant tanta energia que el planeta d’aquí poc 
ens dirà prou. 
Tot això és molt fàcil de vendre, perquè tu dius, jo et faig una auditoria 
d’eficiència i et prometo que si apliques unes quantes millores d’aquí poc 
tindràs uns estalvis de 30.000 euros, si jo et feig pagar una auditoria que pot 
valdre entre 4000 i 5000 euros, d’aquí poc me l’hauràs pagada. 
En canvi, si tu dius, fes una instal·lació d’energia fotovoltaica, és una inversió 
molt gran i hi ha molts bancs que fins ara donèven molts diners, i que ara no els 
donen. Encara que la instal·lació sigui molt segura, si la persona que hi ha 
darrera no ho és, ves-li a demanar. El banc potser es queda amb la instal·lació 
però qui li ha dit al banc que aquesta instal·lació que té una vida útil de 25 anys, 
l’energia solar fotovoltaica és una cosa molt nova, hi ha molt poques que durin 
25 anys. Potser el que t’ho dius que ara està produint un kw, d’aquí 25 anys 
està produint 0,9 o potser està produint 0,2, no ho saps. Quan fas els càlculs ja 
poses un envelliment de la instal·lació, però són instal·lacions de milions 
d’euros. 
Ara hi ha una nova linia, empreses que lloguen sostres, et diuen: “deixem el 
sostre de la teva empresa, et pago 2 euros m euros m 2  , i jo faig la meva 
instal·lació, d’aquí vint anys aquesta instal·lació serà teva”. S’està tirant molt 
per aquí, perquè són empreses que ja tenen tots els especialistes i que s’ho fan 
tot ells, i que s’estalvien costos de subcontractació. Abans el problema era que 
en un procés com aquest hi intervenia molta gent, ara s’han creat assossiacions 
de diferents empreses que es dediquen a fer això. 

 
4. Perquè quan vosaltres feu el projecte o en calculeu la rendibilitat, com 

calculeu el preu de l’energia? Perquè ens han dit que és canviant. 
 

El real decret que marca el preu de l’energia, quan tu li vens a Endesa l’energia 
has de firmar un contracte amb el preu, i normalment aquest contracte ja va 
firmat a vint anys, tenint en compte l’IPC, en aquest sentit si que és totalment 
segura. 
Però a les noves instal·lacions alguns contractes diuen que es revisaran d’aquí 
vuit anys, llavors has d’ajustar que la inversió s’hagi retornat amb aquests anys, 
això passa en instal·lacions grans, en instal·lacions petites1 seguirà sent a 20 
anys. 
Si són molts kw el que has de fer és negociar molt bé, perquè sinó no te la 
jugues. 
 
5. És a dir, que el que tu calcules és realment el que serà? 
 
Si, i generalment és més, perquè tu calcules per kw produït, però ets molt 
prudent, i sempre es produeixen més kw. 

 
6. A les universitats on hem fet les enquestes, ens han dit que el projecte no 

els surt rendible? 
 

                                                 
1
 Menys de 20 kw 



Fa uns anys els hauria d’haver sortit rendible si o si. També quan estem parlant 
de diner públic i una inversió molt gran, costa molt. És que el problema és la 
inversió inicial, que els diners els has de posar, perquè hi ha material que s’ha 
de comprar, i s’ha de pagar al moment. I després un altre problema és la 
desconeixença, que tothom es va tirar molt a fer projectes, i ningú sabia què 
suposava i és molt car fer projectes així, i trigues anys en veure els diners per 
tu, fins que no és tot teu triga molt. 
Per exemple la UPC ho van posar per imatge, en aquest cas no està calculat per 
que sigui rendible, el seu objectiu era posar una pantalla que digués quants kw 
produeix i a nivell d’alumnes, perquè es familiaritzen amb aquest tipus 
d’instal·lacions, els és igual si perden diners, i a més no està ni connectat a 
xarxa. 

 
7. Ecològicament, podríem dir que és positiu posar plaques solars? Perquè 

ens han dit que els materials utilitzats per la producció d’aquestes plaques 
no és ecològic. 

 
La paraula “ecològic” és una paraula molt delicada, hi ha molts factors a tenir 
en compte, generar electricitat és molt car i depèn de com es generi és molt 
contaminant. I hi ha un problema molt gran des del meu punt de vista personal 
que és generar electricitat en un punt, tenir la instal·lació elèctrica molt 
concentrada, el dia que passi alguna cosa, tota Espanya es quedarà sense 
electricitat. Llavors s’està apostant per la generació distribuida que és generar 
poc a prop de centres de consum. Llavors això entra dins la paraula “ecològica”, 
perquè si tu no vols nuclears, no vols centrals tèrmiques has de buscar altres 
maneres alternatives de generar aquesta electricitat. El problema és que la 
creació de plaques té un procés i quan aquestes plaques morin hi haurà un altre 
procés, que és què ne fem amb els residus, aquí és on es diu que el preu 
d’eliminar això i de construir amb el benefici que tu has tingut no surt a 
compte, el problema està en que el preu d’eliminar-ho no el paga qui ha fet la 
inversió i ha obtingut el benefici, però si tu fas una mica el global de tot el cost, 
diuen que aquesta inversió és negativa econòmicament, energèticament és 
molt difícil de calcular. Ara el que es fa són utilitzar panells fets de panells 
reciclats, reciclen el plom d’aquests panells, la rendibilitat d’aquests panells no 
és la mateixa però es paguen a un preu molt inferior. 
L’energia que generen les plaques fotovoltaiques comparat amb la que generen 
altres energies renovables és menys ecològic. 

 
8. Per el nostre projecte recomanaries l’aplicació de plaques solars, o és 

millor la utilització d’altres mètodes que redueixin la contaminació? 
 
Per exemple, l’energia eòlica no es podríen posar, perquè necessiten vent, sinó 
no produeixen. L’energia fotovoltaica, aquí a Espanya, sempre produirà encara 
que la posis de cul al sol, perquè hi ha radiació i produeix. 
No es tracta de produir sinó estalviar, aleshores es podria fer una instal·lació 
més petita i produiriem igualment energia. 



Si la pregunta és si jo ho recomenaria? Jo si que ho recomano, si no instal·lem a 
diferents llocs i instal·lacions de diferents mides, aquest sistema no evoluciona, 
pensa que molta gent en el món està investigant, i està investigant perquè no 
deixa de ser un mercat. Abans no s’investigava, ara si perquè hi ha un boom en 
aquest aspecte, i d’aquí poc sortirà una notícia al diari dient que s’ha millorat la 
eficiència de les plaques. 

 
9. Hi ha previsió de que el rendiment de les plaques augmenti o de que 

baixin els preus d’aquestes? 
 
Molt més elevat no, perquè la placa solar funciona amb una reacció química, 
com a molt el que es pot fer és aconseguir que amb un cm2 se’n fai més, però 
és que hi ha un límit, que depèn del sol. Estem parlant de plaques que tenen 
una rendibilitat  del 97 % , només s’aconseguirà una mica més. El que s’intenta 
és fer invents com per exemple, per un cantó que produeixi energia solar 
fotovoltaica i per l’altre tèrmica, coses així. 
Els preus de les plaques solars en un any s’han reduït a la meitat, tothom s’ha 
apretat molt el cinturó, no perdem però guanyen menys. Però el preu no 
baixarà molt més, si baixen costos pujarà el preu de l’energia. 

 
10. Dels estudis que vosaltres feu quan us surt el temps de retorn de la 

inversió? 
 
Ens pot arribar a sirtir TIRs del 16 %, i períodes de retorn de més de 12 anys ja 
no recomenem fer la inversió. També depèn de qui ho vulgui i per a què ho 
vulgui, s’ha de mirar els inputs que tens. 

 
11. Dels projectes que heu fet estan evolucionant com esperàveu que 

evolucionéssin? 
 

Estan evolucionant una mica millor del que esperàvem. Perquè sempres es 
produeixen més kw del que esperes. 

 
12. La vostra empresa dóna una garantia de què el temps d’amortització serà 

el que heu dit? Per exemple, no firmeu una clàusula que digui que si la 
inversió no es retorna en aquest temps et tornarem tants diners? 

 
Això depèn de l’estructura que tingui l’empresa i la capacitat de negociació. 
Quan un mercat decau molt tothom s’inventa el que pot, si dient això té molts 
més clients i estàn segurs que això no serà així perquè han fet els seus càlculs, 
la gent es mulla. Hi ha contractes de tot tipus. Jo no ho ficaria en el sentit que si 
jo faig un projecte, el passo pel col·legi d’ingenyiers, jo confio plenament amb el 
meu projecte, si vosté no confia no em contracte, no tinc perquè escriure que 
d’aquí deu anys això estarà fet, jo sé que és així. És una mica jugar amb el teu 
poder convicció, però hi ha gent que necessita que li escriguis. Jo no ho faria, 
perquè és desconfiar de la teva paraula, jo confio en el que escric, si no li 



agrada al client, soncs que vagi al veí, i diré més, segurament si el veí li confirma 
el resultat tornarà a tu, si li diu millor es quedarà mab el vaí, està clar. 

 
13. Alhora de fer els vostres projectes no compteu amb cap subvenció? 
 
Subvencions fins fa cinc anys n’hi havia moltes, ara com que la gent que ha 
començat a fer aquestes inversions són gent de diners, la gent es mou amb els 
bancs,subvenció directe de l’Estat no n’hi ha. Si és un sistema autònom si que 
tenen subvencions. 

 
14. Els projectes sense subvencions, són viables econòmicament? 
 
Els fotovoltaics si, perquè hi ha una entrada de diners, i com més gran, més 
rendiment dóna. 

 
15. Quin és el context de les diferents energies renovables? 
 
Hi ha poc diner invertit públic per millorar les tècniques. Per exemple la gent 
sap que el petroli s’acaba, no tan ràpid com diuen, també es fa per creaar 
alarma social i que la gent consumeixi menys. Les grans petrolores, que no són 
tontes, ja tenen el seu mercat d’investigació d’energies renovables, hi ha un 
mercat amagat que d’aquí un temps quan vegin que el petroli ja està gairebé 
consumit, sortirà. Per què no s’ha investigat el cotxe elèctric, més? Perquè hi ha 
molta cosa que no sabem, que s’està coent i que sortiran les energies 
renovables. Fa un temps veure un panell solar en una casa era super raro i ara 
és el més normal del món. S’està investigant molt, però poc amb diner públic, 
això farà que hi hagin patents molt cares, que grans empreses hagin descobert 
algu, que ja hi ha moltes coses, com aprofitar la terra, hi ha moltes coses 
pensades, però que tenen les patents grans petroleres, bàsicament. I que 
perquè això surti al mercat i es pugui extendre trigarà molt, perquè valdrà 
molts diners i ho haurà de comprar l’Estat i el Govern  digui, “val jo he comprat 
la patent i ho pot utilitzar tothom”. El problema del petroli ha fet que 
s’espavilin per un cantó però que s’ho quedi poca gent. Actualment quan parles 
d’energies renovables tothom sap què és. Hem d’actuar en dues linies: 
consumir només el que necessitem i intentar consumir amb energies 
renovables. Els cotxes d’aquí poc, tots seràn híbrids, però un cotxe elèctric 
funciona amb electricitat i algú la de generar, i estem amb el mateix de sempre. 
El sector de les energies renovables està evolucionant, però molt lentament, 
hauria d’evolucionar molt més i s’hauria de finançar amb sector públic. L’única 
forma que la gent faci alguna cosa és mitjançant lleis, que t’obliguin.  

 
16. La normativa està canviant molt? 
 
Si, tot i que els experts es queixin molt que la normativa està mal feta, si no hi 
fos encara seria pitjor. La normativa és un sector molt nou, no és com dir 
evolucionem amb els calçats, fa molts anys que es diu la gent que tingui aquest 
tipus de problemes es fiqui unes sabates o unes altres. És un mercat molt nou 



que els experts que en saben es queixen molt, però si no comencem per fer una 
base no millorarem mai i hi ha un altre problema que és la concienciació social i 
la gent que està en contra, Greenpeace, que a vegades ens posem molt en una 
postura i això va molt malament a nivell mediàtic en alguns sentits i crea que la 
gent estigui equivocada en algunes coses. 
 
Per exemple, no volem la linia d’alta tensió, ens posem tots en contra, però si 
tu no vols la linia de molt alta tensió, però tu vols engegar la rentadora, vols 
engegar diferents coses alhora, i aleshores tu proposes què vols vols fer. A 
nivell social la informació és engañosa, a nivell personal crec que el que s’ha de 
fer és pujar un grau de qualitat en el què s’explica a la gent, en el que s’inenta 
arribar en els llocs. Si tu vols anar contra una cosa, ves-hi, em sembla molt bé, 
necessitem que la gent tingui diferents opinions públiques però diguem el 
perquè i què faries per solucionar-ho. I després també s’han d’aconseguir 
energies renovables a gran escala. S’ha de buscar un equilibri i explicar-li molt 
bé a la gent perquè es fan les coses, la desinformació fa que algú estigui 
descontent. 
 
Igualment s’està investigant altres energies, com l’energia del mar, aprofitar la 
calor de la terra, també hi ha una distribució de calor per tot un districte. Un 
altre tema que s’està desenvolupant és centralitzar, per exemple cada caldera 
de gas té un desgast del 3%, però si només ho féssim amb una caldera, aquest 
desgast seria molt inferior, el que volem és augmentar l’eficiència. 
 
17. Pot ser que hi hagi moltes energies renovables que encar  no hagin sortit a 

la llum? 
 
Se sap que s’està investigant molt en temes de fusió, de fisió, aprofitar fins hi 
tot, l’energia a les nits dels habitatges, i fins hi tot hi ha una estació de metro a 
Alemanya que es climatitza del calor humà que produeis un centre comercial 
que hi ha al costat. 
 
Segur que hi ha moltes coses que no sabem. 

 
18. Consideres que les universitats s’haurien d’implicar més energies 

renovables? 
 
No és que ho cregui, és que penso que hauria d’estar obligat.  
 
Es molt important que els nens, sobretot, aprenguin sobre els efectes 
d’aquestes energies, és imprescindible, perquè ho interioritzin és molt més fàcil 
explicar-los-hi de manera visual, que ho puguin tocar i provar. A nivell escola 
ens basem a nivell educatiu, ja que a nivell energètic no es pot perquè no són 
grans superfícies, a nivell universitari ens basem més energèticament perquè ja 
és una superfície més àmplia. 

 



19. Si podem dir que les plaques solars contaminen, què és el que 
recomanes? 

 
Vosaltres sabeu quant contamina un tetrabric? I quants nens esmorzen un suc? 
Perquè ningú compra un tetrabric de 50 L i el va reomplint? És per comoditat. 
Què l’energia fotovoltaica tingui un residu ja quasi s’ha cobert amb el bé que ha 
fet durant molts anys per la societat. I hem de partir d’aquí, perquè hi ha molta 
cosa que ha fet residu i que mai ha fet un bé. I hem de mirar el bé que ha fet. 

 
20. Una frase que ens han dit en les entrevistes amb la universitat és que si 

l’Estat t’obliga a fer les instal·lacions és perquè no és rendible, què en 
penses d’aquesta afirmació? 

 
Això es diu molt per la tèrmica. Per un costat tenen raó, perquè si no ningú ho 
ficaria, si una cosa és molt molt rendible tothom invertiria. Però la 
desconeixença i que el retorn és llarg, hi ha d’haver un incentiu que et diu ho 
has de fer no ho fas. 
 
En el cas de l’energia solar tèrmica no ho és, perquè una instal·lació en una casa 
et pot costar 1500 euros, que pots pensar que no és tant, però ho penses bé, i 
quant temps tardes en gastar 1500 euros d’aigua calenta? 12,13 i 15 anys, la 
gent no ho faria, per això s’obliga. 
 
Això porta un problema, s’han fet moltes instal·lacions ràpides a baix preu que 
no funcionen. 

 
21. Un cop que envies l’energia a la companyia, no la d’emmagatzamar 

sempre hi ha alguna casa que l’agafa, oi? 
 
Si. Aquí hi ha un punt, l’empresa està obligada a comprar –la. Si tu generes en 
un lloc que el cable que arriba només hi caben 5 i tu generes 10, ells et diuen jo 
te lacompro, però tu has de fer la instal·lació i després me la dones.  
 
Per això no hi ha transformadors en un camp, perquè aquesta instal:lació és 
molt cara. Però això ja entra dins de les inversions. 
 
22. També ens han informat que per instal·lar plaques solars has de tenir un 

punt de baixa tensió, és correcte? 
 
No, has de tenir un punt de connexió a Endesa, si l’empresa et diu que el punt 
de connexió per aquesta coordenada és aquest, normalment per instal·lacions 
petites, és el teu punt de baixa tensió de casa teva. Si et contesta que el punt 
de connexió és molt lluny, no surt a compte, perquè pel recorregut es perd 
molta energia. Aquí és on està jugant Endesa, està posant moltes pegues en 
inversions grans, per instal·lacions petites mai et dirà que no. 

 



23. Però, per exemple, la UAB només tenien un punt de connexió de baixa 
tensió i en el cas de la UPF, el punt és de mitja tensió. 

 
No pasa res, pots entregar mitja, no fa falta que el punt sigui de baixa tensió, hi 
ha conversors. Simplement, això de baixa, mitja o alta és la potència. 
 
 
 
 

 


