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RESUM
El present Treball de Fi de Grau d’Enginyeria de l’Energia és un projecte de
Aprenentatge i Servei realitzat amb Enginyeria Sense Fronteres que pretén aportar
una mica de llum sobre les relacions existents entre l’empresa privada i la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’anàlisi d’aquestes relacions es farà
mitjançant l’estudi d’un cas concret: el de l’empresa del sector energètic Endesa.
Al llarg del treball es mostraran les modalitats de col·laboració entre les empreses
privades i la universitat, per després centrar-se en Endesa, amb un recull de la
seva activitat i història i dels punts de relació amb la UPC, finalitzant amb una
valoració d’aquestes relacions.

RESUMEN
El presente Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería de la Energía es un proyecto de
“Aprenentatge i Servei” (Aprendizaje y Servicio) hecho con Ingeniería Sin
Fronteras que pretende arrojar un poco de luz sobre las relaciones existentes entre
la empresa privada y la Universitat Politècnica de Catalunya (Universidad
Politécnica de Cataluña- UPC). El análisis de estas relaciones se hará mediante el
estudio de un caso concreto: el de la empresa del sector energético Endesa. A lo
largo del trabajo se mostrarán las opciones de colaboración entre las empresas
privadas y la universidad, para después centrarse en Endesa, con un resumen de
su actividad e historia y de los puntos de relación con la UPC, haciendo una
valoración final de estas relaciones.

ABSTRACT
The present Final Degree Work of Energy Engineering is a project of “Aprenentatge
i Servei” (Service Learning) done with Engineers Without Borders that aims to shed
light over the existing relationships between the private enterprises and the
Universitat Politècnica de Catalunya (Catalonian Polytechnic University-UPC). The
analysis of these relationships will be done through the study of a concrete case:
the one of the enterprise from the energetic sector Endesa. The work will discuss
the options of collaboration between the private enterprises and the universities,
in order to focus later on Endesa, doing a summary of its activity and history and
of the relationship points with the UPC, doing a final assessment of these
relationships.
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CAPÍTOL 1:

MOTIVACIÓ I OBJECTIUS

Aquest treball de final de grau (TFG) del Grau en Enginyeria de l’Energia a l’EUETIB
porta com a títol “Relacions entre l’empresa privada i la UPC. Anàlisi del cas
Endesa” i pretén establir de forma global quins tipus de relacions existeixen o
poden existir entre les empreses privades i la universitat, centrant-se en el cas
d’Endesa, empresa líder del sector energètic, vinculant-ho així al Grau en
Enginyeria de l’Energia.
El projecte s’emmarca dins la proposta educativa “Aprenentatge i Servei” (APS) de
l’Ajuntament de Barcelona, “és una proposta educativa que combina processos
d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual
els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb
l'objectiu de millorar-lo”(“APS” 2016) . Els projectes d’APS se solen fer en
col·laboració amb una entitat. En el cas del present treball és iniciativa de
l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, una associació que treballa per
garantir l’accés universal als serveis bàsics, acompanyant el canvi social i
l’enfortiment de les poblacions, i que ha estat una de les impulsores de l’Aliança
Contra la Pobresa Energètica (APE), on persones directament afectades i persones
solidàries s’organitzen juntes per denunciar i eradicar la pobresa energètica.
Concretament, busca promoure canvis legals que donin resposta a la vulneració
sistemàtica dels drets humans que pateixen les persones afectades.
La iniciativa d’estudiar els lligams entre l’empresa privada i la universitat pública
neix de preguntar-se com repercuteix en una universitat pública la seva relació
amb empreses privades. Actualment, no hi ha encara estudis que aprofundeixin
en aquesta qüestió, i hi ha un cert grau de desconeixement entorn d’aquest tema.
Aquest TFG pretén aportar una mica de llum sobre aquesta qüestió amb la voluntat
que en el futur es puguin seguir fent altres treballs d’investigació en aquesta àrea.
Com a nota personal, m’agradaria senyalar la importància que crec que té que el
-9-
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propi alumnat es faci preguntes sobre la universitat en la qual estudia i sobre
l’ensenyament públic en general, com a eina per debatre sobre el model actual i
fer propostes per a millorar-lo.
Un altre aspecte de l’estudi és amb quin tipus d’empreses es realitza aquesta
col·laboració, pel que també és important analitzar el paper de l’empresa en la
societat i les activitats que realitza.
Com a línies generals, els objectius del treball són arribar a saber què en treu
l’empresa privada amb la seva col·laboració amb la universitat i viceversa. L’estudi
s’ha fet de la manera més rigorosa possible, descrivint tots els punts de confluència
trobats entre Endesa i la UPC així com un recull de la història i activitats de la
companyia, per així fer un anàlisi de les conseqüències d’aquesta relació tant per
a la UPC com pera la pròpia empresa.
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CAPÍTOL 2:
INTRODUCCIÓ

El sistema universitari públic català ha patit molts canvis en el pla econòmic al
llarg dels darrers anys. En línies generals, la inversió pública ha baixat
considerablement i el preu de les matrícules ha pujat, pel que els estudiants han
hagut de fer una inversió major en la seva educació. Aquest treball s’emmarca
dins d’aquest nou paradigma, on les universitats necessiten treure recursos
d’altres fonts per continuar amb la seva activitat: per una banda, com ja s’ha dit,
augmentant el preu de les matrícules tal i com preveu el real decret-llei 14/2012,
i, per una altra, obrint les portes a la inversió privada. L’estudi de la inversió
privada a la universitat pública, no només entesa de forma econòmica, és el
principal objectiu del present treball de fi de grau.
Per tal de contextualitzar la situació a Catalunya, pensem que és necessari fer un
recull de la realitat espanyola i comparar-la amb l’europea en l’àmbit universitari.
L’estudi “Los precios de las matrículas universitarias, becas, ayudas y beneficios
fiscales en Europa. La evolución de los precios públicos del sistema universitario
español entre 2011 y 2016” (Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres,
n.d.) fet per la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres aporta dades
sobre els preus universitaris a Europa i Espanya. L’Estat espanyol és el novè
d’Europa (d’un total de 37 països estudiats) amb matrícula de grau més cara, i el
vuitè si es comparen els preus del màster. Però si s’estudia el rànquing per a les
comunitats autònomes amb els estudis més cars, que són Catalunya i Madrid (curs
2014-2015), s’ocuparia la cinquena posició en aquest rànquing, tant per grau com
per màster. Per tant, actualment, Catalunya és un dels llocs on l’estudiant ha de
fer front a un preu de matrícula més alt, tant a nivell espanyol com europeu.
Aquests preus tan elevats de matrícula són una nova realitat a Espanya, i en
concret a Catalunya, ja que no sempre ha estat així. En la Figura 1 es veu l’evolució
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dels preus de les matrícules de graus amb experimentalitat màxima1 per a les tres
comunitats amb preus més elevats i per a les tres amb preus més baixos. Com es
pot observar, després de l’aprovació del reial decret-llei 14/2012 els preus han
pujat de forma considerable, especialment en el cas català. Això es deu a que el
reial decret estableix uns percentatges dins dels quals es pot pujar el preu de la
matrícula, a partir del qual Catalunya els va apujar el màxim possible.

Figura 1. Evolució dels preus de la matrícula de grau d'experimentalitat màxima per a
les tres comunitats més cares i les més barates. Font: (Federació d’Ensenyament de
Comissions Obreres, n.d.)

A més de l’esmentat estudi de la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres,
es disposa de l’estudi de l’OSU (Observatori del Sistema Universitari) (Varis 2016)
“La Financiación de las Universidades Públicas en Catalunya, 1996-2014”
(Universitari, n.d.), que estudia l’evolució durant 8 anys dels ingressos de les set
universitats públiques catalanes2. En concret, entre els anys 2009 i 2012, i segons
aquest estudi, el preu de la matrícula a les universitats públiques catalanes ha
pujat en un 47%, paral·lelament a una disminució del 45% de les inversions
públiques al mateix període. A més, les despeses de les universitats s’han vist
reduïdes en un 21% en el esmentat període, sempre segons el mateix estudi.
Pel que fa a un altre estudi, fet també per la Federació d’Ensenyament de
Comissions Obreres, anomenat “Evolución de los Presupuestos en las
Universidades Públicas 2010-2014” (Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras 2016), els pressupostos de les universitats públiques catalanes s’han vist
reduïts en un 18,59% per a aquest període. En al cas de la UPC, segons
(Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras 2016), els seus pressupostos

A Catalunya, els graus amb experimentalitat màxima són: les enginyeries no tècniques,
medicina, infermeria, veterinària... entre d’altres. (“DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y
CONOCIMIENTO” 2011)
1

2

Les set universitats públiques catalanes són: la Universitat de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu
Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili.
- 12 -
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han descendit un 37,7 % del 2010 al 2014, sent la universitat de tot l’Estat que
més variació ha patit amb diferència. És important destacar que aquesta
disminució s’ha produït malgrat els preus de les matrícules hagin pujat en gran
mesura. De l’evolució de les inversions del capital privat a les universitats
públiques catalanes no s’ha trobat cap estudi que tracti amb profunditat aquesta
qüestió.
Dintre de les universitats catalanes,
l’estudi de la situació a la UPC és en el
qual es centra aquest TFG. La
Universitat Politècnica de Catalunya ·
Barcelona Tech (UPC) és una institució
pública catalana de docència i recerca,
centrada en l’àmbit de l’arquitectura,
enginyeria, ciències i tecnologia. Va
ser creada al 1971 sota el nom
Universitat Politècnica de Barcelona,
que
agrupava
les
facultats
d’enginyeria industrial de Barcelona i
Terrassa, l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona i alguns
centres de recerca. Al any 1984,
després de la creació d’altres escoles,
i gràcies a l’aprovació de la llei de
reforma universitària del 1983, es
passa a canviar el nom per Universitat
Politècnica de Catalunya, més adient a
la seva situació territorial. Al llarg dels
anys s’aniran creant i adherint altres
escoles,
creant
noves
entitats,
organitzant
diversos
esdeveniments.... fins arribar a la Figura 2. Percentatge de variació del pressupost
seva configuració actual. Per a donar
entre el 2010 i el 2014 per a cada universitat
pública espanyola. Font: (Federación de
una idea de les activitats que
Enseñanza de Comisiones Obreras 2016)
realitza i de la seva situació a
l’actualitat es troba a la
Figura 3 un quadre resum amb els principals indicadors de la UPC en el curs 20142015, extret de la pròpia pàgina web. (“UPC” 2016)
Continuant amb el finançament de les universitats, i per a conèixer amb més detall
la situació concreta de la UPC, es van estudiar els seus pressupostos3, disposant
dels compresos entre els anys 2004 i 2015 al portal online de la UPC4 (“Pressupost
UPC” 2016); a partir d’aquests, es va fer una separació entre finançament públic
(Generalitat, Estat i Unió Europea) i finançament fet per les empreses privades5.

Les dades mostrades a continuació s’han obtingut dels pressupostos, no de les
liquidacions, per lo que les dades obtingudes corresponen a una aproximació feta al
començament de cada període, no dels seus resultats finals.
4
Del any 2016 només està penjat al web l’acord d’aprovació del pressupost d’aquest any
(web revisada per última vegada el 27/5/16).
5
La informació de com s’ha arribat a les dades finals, així com la presentació de les
mateixes de manera més desenvolupada, es desglossa als annexos.
3
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És important senyalar les diferents formes de finançament que tenen les
universitats públiques: inversió pública, aportació feta per estudiants i famílies
(matrícula, taxes...) i altres recursos, que es poden anomenar com a fundraising.
En els paràgrafs anteriors s’ha parlat de les dues primeres formes de finançament,
però aquest TFG es centra en l’apartat d’altres recursos, ja que aquí és on entren
el ingressos per part de les empreses privades, juntament amb les activitats de
mecenatge [6] i apadrinament. (Oroval and Escardibu, n.d.)

Figura 3. Principals indicadors de la UPC al crus 2014-2015. Font:(“UPC” 2016)

A la Figura 4 es veu l’evolució de l’aportació de les empreses privades i del
finançament públic, així com el pressupost total de la universitat. La suma
d’aquestes dues no és el total ja que faltaria afegir-hi els ingressos per matrícules,
recursos propis i altres activitats. S’observa que el pressupost de la universitat ha
patit una forta baixada des de l’any 2010, però sembla que al 2015 està començant
a pujar7. La tendència en l’evolució de la inversió pública també ha sofert un fort

El mecenatge és una activitat molt escassa al sistema universitari espanyol, ja que, al
any 2011, no arribava al 0,5% en les universitats més importants, mentre que a Europa
aquest percentatge suposava el 4,5%.
7
No s’ha trobat una explicació exacta a aquest fet, ja que al capítol del pressupost d’anàlisi
d’origen i destí dels fons el apartat que ha contribuït a aquest augment és el d’ingressos
per “Altres Organismes Públics i Privats”, que ha augmentat en un 647,44%, però no
correspon amb l’evolució de la inversió de les empreses privades estudiat.
6
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descens a partir del 2010. En canvi, el finançament provinent de l’empresa privada
ha anat baixant des del 2009 de forma més lenta però més continuada.
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Figura 4. Evolució finançament públic i privat a la UPC. Font: Elaboració pròpia
Per a la millor comprensió de la inversió de les empreses privades s’han recollit les
dades de la mateixa en la figura XX, juntament amb el percentatge que suposen
amb respecte al pressupost total. L’evolució del capital privat és ascendent fins a
l’any 2009, quan comença a baixar. Aquest decreixement pot ser una
conseqüència de la crisi econòmica que va començar al 2008 i va tenir importants
conseqüències econòmiques arreu (“Las Fechas Decisivas En La Crisis Económica
Española” 2012). La següent baixada forta d’inversió privada té lloc el 2013 i no
es té cap explicació prou satisfactòria d’aquest fet. En línies generals, el
percentatge de despeses satisfet amb l’entrada de capital ha augmentat al llarg
del període estudiat, encara que als últims anys hagi baixat respecte els anys 2010
i 2011 (coincidint amb els anys de caiguda del finançament privat, però també
amb una baixada del finançament públic).

14

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

12
10

%

8
6
4
2
0

Millones €

Inversió empreses privades

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversió de les empreses privades

Percentatge amb respecte del pressupost total

Figura 5. Inversió empreses privades 2004-2015 a la UPC. Font: Elaboració pròpia
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L’anàlisi del pressupost de la UPC presentat abans s’ha fet amb l’objectiu de
contextualitzar aquest treball, en cap cas pretén ser un estudi; aquest tema podria
ser objecte d’un TFG per si sol. De totes formes, als annexos del treball s’hi troba
desglossat l’anàlisi dels pressupostos, així com l’explicació de com s’han obtingut
les dades mostrades.
Actualment l’aportació de les empreses privades a la universitat té un cert pes en
el total del pressupost de la mateixa, i per tant, no pot ser ignorada. Des d’un
àmbit acadèmic hom es pot preguntar quins efectes té aquesta entrada de capital
privat en la universitat i, al mateix temps, què en treu la universitat d’aquest vincle
a més de l’aportació econòmica.
Al llarg del treball es pretén donar resposta o, com a mínim, fer la presentació
d’aquesta realitat per a un cas concret: el de l’empresa Endesa. Es farà una
presentació de la companyia i es descriuran els vincles que aquesta empresa té
amb la UPC, a través de càtedres, màsters, recerca, etcètera, per al final poder fer
una valoració d’aquesta col·laboració, i també comparar la seva tasca a la
universitat amb la seva actuació com a empresa privada fora de l’àmbit acadèmic.
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CAPÍTOL 3:
RELACIONS UPCEMPRESES

L’objecte d’aquest treball és l’estudi de les relacions entre les empreses privades i
la UPC, centrant-se en el cas d’Endesa. En els capítols successius s’aprofundirà en
el cas d’Endesa, però abans de fer-ho resulta necessari fer una presentació dels
motius d’aquesta col·laboració, així com dels tipus de relacions que poden existir
en línies més generals.

3.1. Què busca l’empresa
La primera pregunta que sorgeix quan es parla de les relacions entre les empreses
privades i una universitat pública és per què sorgeixen i amb quins objectius.
Aquesta tasca no és gens fàcil d’aclarir, ja que hi apareixen molts factors, però a
gran escala es pot dir que l’empresa busca millorar la seva imatge social, invertir
en innovació (obtenint beneficis per al desenvolupament de la seva activitat) i, en
alguns casos, buscar el talent entre nous graduats.
La inversió en innovació es fa a través dels centres o grups de recerca de la
universitat, i normalment aquests convenis d’investigació consisteixen en que
l’empresa pagui una quantitat determinada perquè es faci l’estudi que sol·licita.
Sembla important fer una petita explicació de l’obligació que tenen les universitats
- 17 -
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i les empreses quan fan un conveni d’aquest tipus en quant a transparència.
Segons la Llei 19/2014 del 29 de desembre, a l’article 14, la informació que ha de
ser pública és la següent:(“Llei 19/2014, Del 29 de Desembre, de Transparència,
Accés a La Informació Pública I Bon Govern” 2016)
“a) La relació dels convenis vigents, indicant la data, les parts que els signen,
l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de
vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència
la lletra a i la data i la forma en què s’hagin produït.
c) La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis”
En general, aquesta normativa s’aplica a tots els convenis de col·laboració.
En quant a la millora de la imatge social de l’empresa sembla que aquest és un
tema bastant important per les empreses, ja que moltes contraprestacions fetes
per la universitat a aquestes inclouen la difusió en medis propis de la col·laboració
i la presència del nom de l’empresa en publicacions institucionals8. El tema de la
imatge social està relacionat amb el que es diu “Responsabilitat Social Corporativa”
(RSC), que es pot definir com a “un element que les empreses utilitzen per
demostrar el seu compromís amb l’entorn en el qual realitzen la seva activitat”
(Labrador 2011). Però, especialment en els últims anys, la RSC ha agafat molt pes
fins al punt que, segons les dades de l’edició del 2011 del baròmetre de confiança
que fa Edelman, només tres de cada deu espanyols accepten que una empresa
s’interessi només en el seu propi benefici. Per tant, unes bones estratègies de RSC
milloraran la imatge pública de l’empresa, el que moltes vegades es converteix en
més beneficis. (Labrador 2011)
Ara bé, per què l’associació amb la universitat hauria de millorar la imatge social
de l’empresa? Doncs perquè la imatge social de la universitat i la de l’empresa són
molt diferents, tal i com es conclou en diversos estudis realitzats pel CIS (Centre
d’Investigacions Sociològiques).
En l’estudi núm. 26529 del CIS: “Percepció Social de la Ciència i la
Tecnologia”(“CIS-Centro de Investigaciones Sociológicas” 2016), a la pregunta 29,
es valora la confiança que inspiren diferents institucions quan es tracten qüestions
relacionades amb la tecnologia o la ciència, valorant de l’1 (poca confiança) al 5
(molta confiança). La mitjana dels resultats suposa un valor de confiança de 4.01
per a les universitats (amb una desviació típica de 0.94), mentre que l’empresa té
una valoració de 3.05 (amb una desviació típica de 1.11).
En un altre estudi, el núm. 300410: “Prestigi Ocupacional i Estructura Social”(“CISCentro de Investigaciones Sociológicas” 2016) , a la pregunta 5, es demana
puntuar un total de 285 professions segons el prestigi que tenen en la societat

De fet, en la pàgina del CIT (Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC), en l’apartat
d’avantatges que ofereix a les empreses la seva col·laboració amb aquest centre, es diu
que ”l’associació de la marca i imatge corporativa de les companyies amb la de la UPC,
particularment amb el seu Centre Tecnològic, a la avantguarda en I+D, proporciona
prestigi, impacte social i efectes positius per aquestes” (“CIT UPC” 2016)
9
Estudi fet entre l’1 de setembre i el 22 d’octubre del 2006 a una mostra de població
nacional de 7056 persones de 15 anys o més, mitjançant entrevistes a domicili.
10
Estudi fet entre el 20 d’octubre de 2013 i el 6 de març de 2014 a una mostra de població
resident de 5962 persones de 16 anys o més, mitjançant entrevistes a domicili.
8
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espanyola de 0 a 100. Les cinc professions amb la valoració més alta són els
metges especialistes (84,02), els metges de família (80,20), els enginyers
aeronàutics (78,86), els catedràtics d’universitat (78,52) i els professors
d’universitat (78,44). Les professions que tenen a veure amb l’empresa tenen una
valoració molt més baixa: directors financers en empreses privades (63,03),
assessors d’empreses (62,67) i directors de recursos humans en empreses
privades (60,40).
Per tant, es pot concloure que hi ha indicis clars que la percepció que la societat
té de les empreses i de la universitat és molt diferent, tenint una millor imatge
aquesta última, i per tant es pot entendre que a les empreses els interessi que
se’ls relacioni amb la universitat. Una forma de fer-ho és crear vinculacions
empresa-universitat, per exemple a través de càtedres i màsters universitaris,
però també fent donacions (tal i com s’explicarà en l’apartat sobre el programa
UPC21 de patrocini i mecenatge) se’ls ofereixen serveis de difusió de la relació
amb la universitat.
Per últim, un altre factor que influeix la voluntat de les empreses per a relacionarse amb la universitat és la cerca de talent dins d’aquesta i la formació de
professionals amb un perfil determinat necessari per al sector, tal i com es diu a
la pàgina web de la UPC en l’apartat de Universitat-Empresa, “promovem la
incorporació dels millors futurs professionals per al teu projecte empresarial
mitjançant estudiants en pràctiques, doctorands en empreses o titulats” (“UPC”
2016). En aquest àmbit hi serien els convenis de cooperació educativa
(pràctiques), els fòrums d’empreses a les facultats, els programes de realització
de doctorats amb l’empresa i també l’oferta de cursos per als mateixos
professionals d’una empresa. Una altra possibilitat dins d’aquest àmbit més
educatiu és la creació de màsters entre l’empresa i la UPC. Això no és un camí
molt comú, però és possible. Un exemple seria, tal i com es detallarà en pàgines
posteriors d’aquest treball, el Màster d’Enginyeria Nuclear que té Endesa a la UPC,
del qual es diu a la pàgina web d’Enginyers Industrial de Catalunya que l’objectiu
és “cobrir las necessitats de personal altament qualificat del negoci nuclear de les
empreses espanyoles i europees, impulsat per Endesa com a gestor de les centrals
nuclears d'Ascó i Vandellós II.”(“Màster En Enginyeria Nuclear UPC-Endesa” 2016)

3.2. Tipus de relacions UPC-Empreses privades
Després de fer una exposició de l’interès que tenen les empreses en col·laborar
amb la universitat és necessari explicar les vies de col·laboració que aquesta
ofereix, a grans trets. Un document-resum propi de la UPC sobre aquestes
relacions recull els següents convenis de col·laboració: Programa UPC 21 de
patrocini i mecenatge (amb 78 empreses), de transferència de tecnologia (amb
786 empreses), de cooperació educativa (2156 empreses), mitjançant la Fundació
UPC (61) i l’Associació d’Amics UPC (214). (La 2016) A més d’aquestes, cal afegir
els fòrums d’empreses, la creació de màsters entre empresa i UPC i les càtedres
d’empresa (que es situen dintre del programa UPC 21, però semblava important
ressaltar-ho).
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A més, cal destacar l’existència del Consell Empresarial de la UPC, constituït el
2013 com a iniciativa del Consell Social11. La seva creació es justifica amb la
necessitat que “la Universitat disposi d’un espai estable de debat i de treball entre
els sectors empresarials, les universitats i els agents dinamitzadors de Catalunya
i, per tant, de definir una estratègia compartida i fer més visible l’aliança
universitat-empresa.” (“Es Constitueix El Consell Empresarial de La UPC” 2016)
(“Consell Empresarial UPC” 2016). Més informació sobre aquest òrgan, així com
els seus membres, es troba als annexos del treball.
En els apartats següents del projecte es desenvoluparan les diferents possibilitats
descrites, descrivint especialment aquelles en les quals Endesa apareix, però
sempre amb l’objectiu de donar una visió general de la situació a la UPC mitjançant
l’explicació d’un cas concret.
De totes maneres, el programa UPC 21 de patrocini i mecenatge mereix una
especial atenció per que és un dels mecanismes d’interacció entre empreses i UPC
més significatius, ja que la seva creació correspon directament amb la voluntat
d’apropar universitat i empresa privada.

3.2.1. Programa UPC 21
De les relacions entre les empreses privades i la UPC cal destacar el programa UPC
21 de projecció social, patrocini i mecenatge. En aquest programa es pretén
apropar la universitat i l’empresa creant vincles estables i de llarga duració que
siguin enriquidors, tant per la universitat com per l’empresa. Segons el tipus de
col·laboració que realitzin les empreses, la universitat es compromet a fer difusió
de la col·laboració en mitjans propis i externs, creant una imatge de prestigi per
totes dues i també tractar les relacions amb l’esmentada empresa de forma
preferencial. Un altre aspecte destacable són els incentius fiscals que ofereix la
legislació vigent per les activitats de mecenatge; aquest últim punt es
desenvoluparà més endavant. (“UPC 21” 2016)
Existeixen tres categories de col·laboració en funció de l’aportació monetària anual
feta al programa: 12
•
•
•

Patrocinador d’excel·lència: superior a 100.000 €/any.
Patrocinador: Aportació entre 30.001 i 100.000 €/any.
Col·laborador: Aportació valorada entre 6.000 i 30.000 €/any.

El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat a la UPC. Està format per
personal de l’Administració Pública, de la UPC, d’antics alumnes, d’organitzacions sindicals
i d’empreses.(“Consell Social UPC” 2016)
12
Fa uns anys, les categories de col·laboració contemplaven quatre possibilitats:
11

•
•
•
•

Col·laboradors (de 6.000 a 100.000 € en una aportació única)
Patrocinadors (270.000 € en tres anys)
Patrocinadors de mèrit (de 270.000 a 540.000 en tres anys) (Endesa pertanyia a
aquesta categoria)
Patrocinadors d’excel·lència (a partir de 540.000€)
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Cadascuna de les categories de col·laboració té associada una contraprestació
determinada per part de la UPC: (“LÍNIES DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL
PROGRAMA UPC21 Projecció Social, Patrocini I Mecenatge” 2016)
•

•

•

Col·laborador: visibilitat en el web d’UPC 21, enllaç al seu web propi,
invitació als actes institucionals que organitzi la UPC i l’aparició del nom de
l’empresa en publicacions institucionals.
Patrocinador: a més dels avantatges mencionats pels col·laboradors, els
patrocinadors gaudeixen de la consideració de la seva signatura en la
creació de càtedres (com a acte protocol·lari).
Patrocinador d’excel·lència: gaudeixen de les contraprestacions dels
patrocinadors i a més, el seu logotip apareix a la pàgina principal d’UPC 21.

En el següent quadre es veuen reflectides les empreses que participen al programa
UPC 21, dividides segons la seva aportació.

Figura 6. Empreses UPC 21. Font: Elaboració pròpia
Existeixen diverses formes de col·laboració empresarial, entre les quals cal
destacar les càtedres i aules d’empresa, diferents premis a treballs de fi de grau i
màster i diversos programes de beques.

Un dels atractius del programa són els beneficis fiscals que s’obtenen gràcies al
mecenatge, existint tres tipus de figures de mecenatge, tenint cadascuna d’elles
avantatges fiscals diferents:
•

Donants; la persona física o jurídica fa una aportació monetària “irrevocable,
pura i simple” a la universitat sense esperar res a canvi, és a dir, fa una
donació. (“Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de Régimen Fiscal de Las
Entidades Sin Fines Lucrativos Y de Los Incentivos Fiscales Al Mecenazgo.,”
n.d.) Si es tracta d’una persona física, les deduccions fiscals es realitzen de
forma diferent que per les jurídiques. Com aquest estudi focalitza l’atenció
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en el paper d’una empresa, es parlarà només de les deduccions a persones
jurídiques. A l’article 20 de la Llei 49/2002, es diu que es deduirà de l’impost
d’activitats que ha de pagar l’empresa un 35% del valor de la donació que
aquesta fa. (“Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de Régimen Fiscal de Las
Entidades Sin Fines Lucrativos Y de Los Incentivos Fiscales Al Mecenazgo.,”
n.d.) A la Llei 27/2014, del 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats,
s’estableix que si durant tres anys es fan donacions del mateix import o
superior, aquest percentatge puja al 40%. (“Ley 27/2014, de 27 de
Noviembre, Del Impuesto Sobre Sociedades.,” n.d.) Aquest percentatge es
pot incrementar en un 5% més segons l’establert en la disposició divuitena
de la Llei Orgànica 4/2007, del 12 d’abril, d’Universitats, sempre que
aquesta donació es faci a una universitat que “desenvolupi tasques de
doctorat o tercer cicle d’estudis universitaris” i que es destini a “programes
d’investigació universitària i doctorat”. (“Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
Abril, Por La Que Se Modifica La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre,
de Universidades.,” n.d.) Dins del programa UPC21, són donants el Banc
Santander i la Fundació Cellex.
•

Patrocinadors; la universitat presta un servei a l’empresa, i aquesta activitat
es factura. En aquest tipus de col·laboració l’empresa espera obtenir un
benefici, que seria la seva publicitat, buscant adquirir més notorietat a la
societat. En aquest cas, la aportació feta a la universitat es dedueix de la
base imposable de l’empresa.

•

Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general; les
entitats poden aportar diners als beneficiaris de mecenatge (en aquest cas,
la universitat) en concepte de col·laboració en temes que siguin d’interès
general, mentre que el beneficiari es compromet a fer difusió d’aquesta
col·laboració en qualsevol mitjà, sense que sigui una prestació d’un servei.
Aquesta activitat de difusió no constitueix, per part de la universitat, una
prestació de serveis subjecte d’IVA, i per tant tampoc li desgrava. És per
això que aquesta forma de col·laboració és més adequada per les
fundacions, ja que aquestes no paguen impostos d’activitats; només de
societats. La quantitat satisfeta es considera com a despesa deduïble per
determinar la base imposable de l’impost de societats. (“Ley 49/2002, de
23 de Diciembre, de Régimen Fiscal de Las Entidades Sin Fines Lucrativos Y
de Los Incentivos Fiscales Al Mecenazgo.,” n.d.) Un exemple d’aquest tipus
és el treball que fa la Fundació ONCE amb la UPC.
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A continuació, a la Figura 7, es recull l’evolució de les transferències d’empreses
privades a la universitat dins del programa UPC21. Com es pot observar es troba
en descens en els últims anys.

5,00
4,00
3,00

Milions de €

Evolució de les Transferències corrents (UPC21)

2,00
1,00
0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transferències corrents d'empreses privades dins del programa UPC21.

Figura 7. Evolució de les transferències corrents del programa UPC 21. Font:
Pressupostos UPC.

Una altra possibilitat que ofereix el programa UPC 21 és la creació de càtedres
d’empresa. Aquestes suposen un vincle estret, estable i durador entre la
universitat i l’empresa. Els beneficis per a la universitat són la creació de projectes
estratègics i la possibilitat de millorar l’impacte social i econòmic, mentre que
l’empresa pot apostar per la innovació i la generació de coneixement.
A continuació es mencionen totes les càtedres d’empresa vigents a data 5/5/16 i
la seva data de creació:
Taula 1. Càtedres existents. Font: Dades proporcionades per Empar Escoin.
Nom de la càtedra

Data de creació

Càtedra Grupo JG Enginyers per l’Estudi de la
Sostenibilitat en els Edificis

18/12/2001

Càtedra Telefónica-UPC d’Anàlisis de l’Evolució i les
Tendències Futures de la Societat de la Informació

1/1/2003

Càtedra Abertis de Gestió d’Infraestructures del
Transport

1/7/2003

Càtedra Cercle d’Infraestructures- UPC
(COPISA,FCC,OHL, Construccions Rubau)

23/4/2004

Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica

23/4/2005

Càtedra Klochner-UPC en Implantologia i Pròtesis
Dentals

7/9/2006

Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible

3/10/2007
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Càtedra Girbau Group en Investigació i Innovació en
Tecnologia de Bugaderia Industrial

1/1/2012

A³ Chair in Leather, Fashion and Textile Innovation

1/1/2012

Càtedra SEAT-UPC d’Excel·lència i Innovació en
Automació per la Mobilitat Sostenible

6/7/2012

Càtedra Manel Xifra Boada en Investigació i Innovació
en Tecnologia de la Producció d’Envasos Flexibles

1/6/2013

Tot seguit es detallen les càtedres d’empresa ja extintes, ordenades per data de
creació:
Taula 2 Càtedres extintes. Font: Dades proporcionades per Empar Escoin.
Nom de la càtedra

Data de creació- Data
d’extinció

Càtedra CEMEX-Espanya (Càtedra Blanca)

29/6/1999-30/6/2014,
1/9/2014-31/8/2015

Càtedra Grupo Celsa en acer i construcció

13/6/2000-31/12/2009

Càtedra Applus en seguretat de l’automòbil

5/7/2000-30/9/2012

Càtedra Victoriano Muñoz Oms Endesa Red de
valors humans a l’enginyeria

14/7/2000-31/9/2014

Càtedra Nissan d’innovació a l’automoció

15/2/2002-15/2/2008

Càtedra Enresa-Amphos XXI en sostenibilitat i
gestió de residus

15/1/2003-31/12/2013

Càtedra Mc Mutual en prevenció de riscos
laborals

29/4/2003-29/4/2007

Càtedra Hewlett Packard en imatge i edició
digital

27/10/2003-23/10/2009

Càtedra Sener de transport sostenible

16/4/2004-16/4/2007

Càtedra Agbar per a la qualitat de vida

18/5/2005-31/12/2007

Càtedra d’Innovació en Tecnologia del
Formigó: Molins, Basf i Bekaert

4/10/2006-3/10/2009

Càtedra Red.es d’Impuls de la Societat de la
Informació

8/11/2006-31/12/2007
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Càtedra Everis per a la promoció dels estudis i
professions TIC

30/11/2007-30/11/2010

Càtedra Alstom d’INNOVACIÓ EN Tecnologia
Ferroviària i Energies Netes

6/3/2008-31/10/2014

Càtedra Telstar en Innovació i Tecnologia del
Buit

6/11/2008-6/11/2011

Càtedra CMT-UPC en Innovació i Prospectiva
en el Mercat de les Comunicacions
Electròniques

1/12/2010-31/8/12

Càtedra Élogos d’Innovació i Disseny d’elearning

1/1/2011-31/12/2012

Càtedra Galactic Suite d’Experimentació en
Superfície Lunar

4/4/2011-31/12/2011

Càtedra Everis d’Innovació i Promoció de la
Investigació, els Estudis i les Professions TI

5/5/2011-5/5/2012

Càtedra Aenor en Prevenció de Riscos
Laborals

1/1/2012-31/12/2012

Càtedra Sygenta de Innovació i Millora de les
Bones Pràctiques Fitosanitàries

11/7/2013-1/7/2016

A continuació s’adjunta una gràfica amb l’evolució del número de càtedres
d’empresa del que disposa la UPC al llarg del temps, des de la creació de la primera
càtedra amb una empresa fins el 2016.

A més, a

la

Figura 8. Nombre de càtedres d'empresa al llarg del temps. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 9,13 es mostra l’evolució dels ingressos del programa UPC 21 per càtedres
d’empresa. Com es veu, la baixada del nombre de càtedres correspon també amb
una baixada dels ingressos per aquesta via.

1,00
0,80
0,60

Milions de €

Evolució dels Convenis UPC 21

0,40
0,20
0,00
2011

2012

2013

2014

2015

Figura 9. Evolució dels Convenis del programa UPC 21. Font: Pressupost UPC.
Totes les empreses que disposen actualment d’una càtedra corresponen a la
categoria de col·laboració de patrocinadors, excepte la càtedra “A³ Chair in
Leather, Fashion and Textile Innovation”, en la que hi participen l’Ajuntament
d’Igualada, l’Associació Química Espanyola de l’Industria del Cuir (AQEIC),
l’Associació d’Investigació de les Industries del Cuir i Annexes (AIICA), la Fundació
Privada per la Innovació Tèxtil d’Igualada (FITEX) i l’Associació Catalana del Tèxtil
i la Moda (ACTM). Les tres primeres participen al programa UPC 21 com a
col·laboradores. (“A3 Chair in Leather, Fashion and Textile Innovation,” n.d.). La
raó per la qual totes són patrocinadores és que per tal de disposar d’una càtedra
amb aquest programa és necessari fer una aportació anual total de 90.000 €.
Aquesta xifra correspon a la quantitat que s’hauria d’aportar, encara que, tal i com
ens ha informat la responsable del programa, actualment només estan al corrent
dels pagaments la meitat de les càtedres existents. De totes maneres, aquests
90.000 es divideixen en dues parts: 2/3 per activitats de la càtedra (a la part
d’incentius fiscal hi constaria com la part de patrocini) i 1/3 per patrocini directe a
la UPC (això constaria com a una donació).
L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és l’estudi de la relació entre Endesa i la
UPC, motiu pel qual té especial importància la càtedra Endesa Red d’Innovació
Energètica, i també la càtedra UPC - Endesa Red Victoriano Muñoz Oms, que va
existir fins el 2014.

13

Només s’ha fet l’estudi del 2011 al 2015 ja que per als pressuposts anteriors aquest ingresso no està
diferenciat de la resta, i per lo tant no es sap la seva quantitat exacta.
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CAPÍTOL 4:
ANÀLISI DEL CAS ENDESA

4.1. Endesa
4.1.1. Origen i desenvolupament de l’empresa
Aquesta empresa energètica multinacional ha tingut diverses etapes de gestió:
• empresa pública estatal (fins 1988),
• empresa pública amb capital privat (fins 1997),
• empresa de capital privat (fins 2009) i
• empresa amb capital semipúblic però de gestió privada (des de 2009).
L’empresa Endesa va ser fundada el 1944 per l’Institut Nacional d’Indústria com
una companyia de capital públic per a contribuir al proveïment d’energia elèctrica
a Espanya. El 1957 comença a operar la primera central de l’empresa, la Central
Tèrmica de Compostilla, a la província de Lleó. Anys després, Endesa va comprar
explotacions carboníferes i es va fusionar amb Hidrogalicia el 1972. El 1983, amb
el govern de Felipe González, Endesa es va expandir i va constituir el seu grup
empresarial que integrava empreses com a Enher, Encasur, Gesa...
El 1985 comença el procés de privatització dels anys successius, quan l’estat ven
un 25% del capital mitjançant una OPV (Oferta Pública de Venda). L’explicació
d’aquest procés de privatització (que continuarà als anys següents) és l’entrada
d’Espanya a la Unió Europea, qui demana la privatització de les empreses
públiques per guanyar competitivitat. Aquest procés té repercussions negatives en
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l’economia espanyola, tal i com afirma l’historiador Edmundo Fayanas: “Les
conseqüències d’aquestes privatitzacions estan a la vista, encariment de l’energia,
deteriorament del servei, acomiadaments de treballadors, més queixes de clients
i on les elits financeres segueixen guanyant molts diners a costa de la pobresa de
la majoria, aquestes són les seves lleis de mercat.” (Fayanas Escuer 2014)
Els anys 90 suposen per a Endesa també un temps d’expansió i
multinacionalització. Adquireix accions en empreses com Electra del Viesgo
(companyia elèctrica que es dedica a generar, distribuir i comercialitzar gas i
electricitat) (“Viesgo,” n.d.), FECSA (Forces Elèctriques de Catalunya S.A.; Endesa
disposa d’una participació del 75% en FECSA al 1996), Compañía Sevillana de
Electricidad, Saltos del Nansa (productora elèctrica
càntabra) (Ediciones El País 1991) , Hidroelèctrica de
Catalunya, Tejo Energia (societat portuguesa propietària de
la central de carbó de 600 MW a Pego, Portugal) (“TEJO
ENERGÍA, SOCIEDAD PORTUGUESA PARTICIPADA POR
ENDESA, FIRMA UN PRÉSTAMO EN FORMATO ‘PROJECT
FINANCE’ POR 646 MILLONES DE EUROS” 2006) , Carboex
(empresa que es dedicava a la venda de carbó) (El País
Figura 10. Logotip
1981), Electricidad de Argentina, Companyia Peruana
d'Endesa 2001-2015
d’Electricitat,
Distrilima
(distribuïdora
peruana
Font: [36]
d’electricitat) (“Company Overview of Inversiones
Distrilima S.A.C.” 2016) i Edenor (distribuïdora
d’electricitat argentina) (“Edenor” 2016). També augmenta la seva participació en
companyies espanyoles ja adquirides, i diversifica la seva activitat comprant
accions en Aigües de Barcelona (companyia que gestiona els serveis relacionats
amb l’aigua a la ciutat de Barcelona) (“Aigües de Barcelona” 2016) i Airtel
(empresa operadora de telecomunicacions, que ara es diu Vodafone España)
(“Historia de Vodafone” 2016). L’any 1997 Endesa compra Enersis, en aquell
temps principal companyia elèctrica de Xile, i
que ara és la multinacional elèctrica més
important de Sud-Amèrica, sent Enel el seu
principal accionista. (“Enersis” 2016)
La privatització continua paral·lelament als
processos d’expansió. Al 1994 té lloc la segona
OPV, per la qual l’Estat (tenint com a president
a Felipe González) redueix la seva participació
al 66,89%. Tres anys després, al 1997, i ja sota
el govern de José María Aznar, es produeix una
altra OPV , d’un 25%. Al 1998 el Partit Popular
acaba de privatitzar-la al 97%. José María
Aznar, el 2011, esdevé assessor extern
d’Endesa. (González and Vélez 2012) Durant
aquestes últimes OPVs, el govern “blinda
estatutàriament el consell d’administració de la
companyia per garantir el seu futur control
executiu amb directius políticament afins. Per
això Manuel Pizarro va poder conservar la
presidència d’Endesa després de que Rodríguez
Figura 11. Organigrama d’Endesa Zapatero guanyés les eleccions de 2004 ”
(Rieznik 2014). Pizarro va ser president
al 2005. Font:[41]
d’Endesa del 2002 al 2007, i el 2008 va ser
número dos per Madrid a la llista del PP a les eleccions generals del 2008.
(González and Vélez 2012)
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En els primers anys del segle XXI Endesa continua amb la seva expansió dins el
sector elèctric, i, paral·lelament, fa un procés de desinversions en el sector de les
telecomunicacions. El 2001 es va intentar la fusió amb Iberdrola, però va resultar
fallida. L’any 2002 va suposar per Endesa la seva entrada en el Dow Jones
Sustainability World Index, que integra 300 companyies internacionals que
destaquen per l’aplicació dels criteris de sostenibilitat i desenvolupament
sostenible. En aquest mateix any Endesa fa un conveni amb la portuguesa Sonae
per constituir una empresa mixta comercialitzadora d’electricitat a Portugal.
(“Nuestra Historia-Endesa” 2016)
El 2005 es produeix una “hostil” OPA (Oferta Pública de Adquisició d’Accions) sobre
l’empresa per part de Gas Natural, i uns mesos desprès, ja el 2006, la companyia
elèctrica alemanya E-ON presenta una contra OPA; per últim, el 2007, l’empresa
elèctrica italiana Enel, juntament amb l’espanyola Acciona formulen una tercera
OPA. Tot això es resol amb la comunicació per part de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors de l’adquisició per part d’aquestes dues últimes companyies del
92% de l’empresa per més de 40.000 milions d’euros (Rieznik 2014) (“Nuestra
Historia-Endesa” 2016).
El febrer del 2009, Enel adquireix a
Acciona el 25% que disposava, a
canvi de 8000 milions d’euros i la
cessió del negoci de les renovables,
pel que la italiana es fa amb el
control total de la companyia
(disposava
d’un
92,06%).
(“Nuestra Historia-Endesa” 2016)
A l’octubre de 2014, després que
Enel comprés a Endesa els seus
actius llatinoamericans al setembre
(Observatorio Crítico de la Energía
2014), Endesa va anunciar que
repartiria un dividend entre els seus
accionistes de 144605 milions
d’euros, xifra rècord en la història
de la borsa espanyola. D’aquesta
xifra, l’economista Manuel Lago va
dir que era “una autèntica bufetada
a la majoria social d’un país que
cada dia han d’escoltar que no hi ha
recursos per pràcticament res”. A
més, la major part d’aquest
Figura 12. Organigrama d’Endesa al 2010.
dividend se’n va anar a Itàlia, per a
Font: [41]
Enel, que va comprar la part
internacional d’Endesa per 8253 milions (quan aquesta estava valorada en més de
12000 milions), i ara, gràcies al dividend d’Endesa, es va emborsar 13345 milions,
guanyant un total de 5000 milions. Però com Endesa no disposava de suficient
liquiditat per poder pagar el dividend, es va haver d’endeutar per 6500 milions;
aquest crèdit el va demanar a Holanda, a una companyia financera propietat
d’Enel. (Fayanas Escuer 2014) (Lago 2014)
Posteriorment Enel va treure a borsa un 22% del seu capital d’Endesa, pel qual va
rebre uns 4000 milions d’euros. De tot aquest procés, l’historiador Edmundo
Fayanas conclou que “Enel fa un negoci rodó a costa de tots el espanyols”.
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(Fayanas Escuer 2014) Llavors, Enel es queda amb una participació del 70% en
Endesa. (Schäfer 2016)
De cara als pròxims anys, tal i com l’empresa estableix al seu Pla Estratègic 20152016, Endesa garanteix un payout anual del 100% (“Plan Estratégico 2016-2019”
2016), el que suposa que “la totalitat del benefici net atribuït acaba en mans dels
accionistes”(Schäfer 2016). En l’anàlisi que Thilo Schäfer fa d’aquest Pla Estratègic
(Schäfer 2016), destaca el projecte d’instal·lació de nous comptadors de la llum
als habitatges clients d’Endesa, així com una clara aposta per l’empresa de
prolongar la vida de les seves centrals nuclears i de carbó. (Schäfer 2016)

Figura 13. Logotip d'Endesa des del 2016. Font:(Press 2016a)

4.1.2. Activitats d’investigació d’Endesa

Com a pautes generals, els
temes d’investigació en els
quals es centra Endesa
segueixen la mateixa línia
durant tots els anys, buscant
millorar l’eficiència de les
seves centrals, disminuir les
emissions de gasos d’efecte
hivernacle... i en els últims
anys també temes de smart
cities i de vehicle elèctric.

MILIONS €

Amb l’objectiu de poder fer una comparativa entre els estudis realitzats per
encàrrec d’Endesa a la universitat i l’activitat de recerca que fa la mateixa, es van
analitzar les seves línies d’investigació, que apareixen en els seus informes de
sostenibilitat. Fer una anàlisi de tots els informes publicats és una tasca fora de
l’abast d’aquest projecte, pel que es van analitzar tres documents: l’Informe de
Sostenibilitat de 2005, el de 2009 i el de 2014 (“Endesa Informes Anuales” 2016).
De totes maneres, es va fer
Inversió directa d'Endesa en I+D+i
una gràfica amb l’evolució
del
pressupost
per
a
90
innovació de la companyia
80
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(Figura 14).
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Figura 14. Inversió directa d'Endesa en I+D+i.
Font: (“Endesa Informes Anuales” 2016)

Els projectes que l’empresa va fer el 2005 són: investigació per a la reducció del
diòxid de carboni a l’atmosfera, analitzador de carbonats, generació distribuïda
mitjançant piles de combustible, un model de simulació dels mercats elèctrics,
estudi del biodièsel com a alternativa, una transformació de les calderes de vàries
centrals tèrmiques (com la de As Pontes14) a nous tipus de combustible...

14

La central tèrmica de carbó As Pontes està situada a Galícia i té una potència instal·lada de 1.468,5 MW
(“Información General de La Central Térmica de As Pontes” 2016). Al any 2006, era la central tèrmica més
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A l’Informe de Sostenibilitat del 2009 apareixen nous projectes d’investigació, com
la mobilitat elèctrica, les smart grids (projecte a Màlaga), un projecte
d’enllumenament públic eco-digital... i es continua amb la innovació per mesures
de captura de CO2 mitjançant algues. En aquest any també s’elabora el Pla Global
d’Eficiència Energètica d’Endesa 2010-2014.
Per últim, a l’informe del 2014, apareixen nous temes com la telegestió,
emmagatzematge d’energia elèctrica, programes de millora de l’eficiència i
seguretat de les centrals nuclears... i es continua amb els projectes de captura de
CO2, smart cities (ara a Barcelona i Màlaga), transport elèctric...
Com es pot intuir les línies d’investigació busquen la sostenibilitat, l’eficiència i el
desenvolupament de noves tecnologies. Les línies temàtiques coincideixen bastant
amb els projectes fets a la UPC amb relació a Endesa, tal i com es veurà en els
capítols successius. De totes maneres, a les conclusions del treball es farà una
comparativa a gran escala de les activitats d’investigació i les activitats
desenvolupades per l’empresa.

4.2. Relacions UPC-Endesa
4.2.1. Càtedres d’empresa
Càtedra Victoriano Muñoz Oms de Valors Ètics en l’Enginyeria
La càtedra UPC-Endesa Red Victoriano Muñoz Oms (“Càtedra UPC-Endesa Red
Victoriano Muñoz Oms” 2016) va sorgir al any 2000 gràcies a un conveni de
col·laboració entre Endesa i la Universitat Politècnica de Catalunya, i va finalitzar
la seva trajectòria al 2015. El seu nom correspon al
del enginyer Victoriano Muñoz Oms (1900-2000) que
va ser fundador d’Enher (Empresa Nacional
Hidroelèctrica de la Ribagorçana) al 1946 i president
del patronat que va fundar l’Escola Tècnica Superior
d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Figura 15. Logotip de la
(ETSECCPB), a on, juntament amb l’Escola Tècnica
Càtedra. Font: (“Càtedra
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
UPC-Endesa Red Victoriano
(ETSEIB), es va dur a terme una gran part de la
Muñoz Oms” 2016)
activitat de la càtedra.
Després de tenir una entrevista amb Antonio Aguado, qui va ser el fundador de la
càtedra i director de l’ETSECCPB (1997-2001), es disposa de més informació al
respecte. L’idea de la creació de la càtedra prové del mateix Aguado, qui té moltes
relacions amb el món empresarial, i estava interessat en crear càtedres d’empresa
com a Escola. La idea va néixer quan Victoriano Muñoz Oms encara vivia. La
voluntat era donar a conèixer la seva figura i fer èmfasi en la formació en valors
humans. Així, es va proposar a la família de l’enginyer la creació de la càtedra
amb el seu nom, i el mateix Francisco Guarner Muñoz (nét de Victoriano) va
contactar amb Endesa, concretament amb Rodolfo Martín Villa, qui fou president
d’Endesa fins el 2002. (Ediciones El País 2002) La resposta per part de l’empresa

contaminant de tota Europa(“Ecologistas En Acción” 2016) (al 2004 va emetre 200410,7 milions de tones de
CO2 (Ediciones El País 2006)), però al any 2014 era la sisena d’Espanya(Roca 2014). Disposa del certificat de
gestió mediambiental d’AENOR ISO 14001(Ediciones El País 2006).
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fou afirmativa; així doncs, es va firmar el conveni de creació entre Endesa i la UPC
i va començar la seva activitat.
Els objectius de la càtedra eren donar a conèixer la figura i trajectòria d’aquest
enginyer, així com incidir en la importància dels valors ètics a l’enginyeria i la seva
difusió. En els darrers anys també adquireixen especial importància dins les
activitats de la càtedra la investigació sobre el paper d’Endesa a Catalunya i la
percepció social d’aquesta.
A l’última modificació (Gener 2015) de la part de projectes del web de la càtedra,
es poden trobar els següents projectes:
•

Índex de percepció social: recerca feta amb un mètode científic
desenvolupat a la UPC; aquest estudi és dirigit pel professor Antonio
Aguado. Encara que no es disposi de l’estudi (no es va completar, ja que la
seu d’Endesa a Madrid no va facilitar les dades necessàries a Endesa
Catalunya) cal dir que la percepció social és molt important per a les
empreses per tal de poder realitzar la seva activitat sense contratemps, i
que l’estudi permetrà saber com poden millorar aquesta visió social de
l’empresa. De totes maneres, Endesa, al 2003, era una de les deu empreses
espanyoles més valorades al món.

Figura 16. Les deu empreses espanyoles mes respectades al món. Font: (Manuel
Rodríguez Carrasco 2016)

•

•

•

Responsabilitat social corporativa: en aquest àmbit es proposa un treball
final de màster (TFM) per estudiar les diferents polítiques de responsabilitat
social corporativa (RSC) que haurien de implementar les empreses de
distribució elèctrica.
Smart grids: es torna a proposar la realització de TFMs com a eina per dur
a terme aquest eix; en aquest cas, els proposats són: simulació en temps
reals de fluxos de càrrega en línies elèctriques i simulació de xarxes
elèctriques amb generació distribuïda.
Impacte territorial i eficiència de les instal·lacions: aquesta línia proposa
quatre TFM, que són: impacte ambiental en les ciutats de les
infraestructures de mobilitat elèctrica, avaluació de les millores ambientals
degut a l’electrificació dels vaixells d’un port, impacte territorial del Pla de
Camins de 1935 i el patrimoni infraestructural de l’arxiu fotogràfic d’Enher.
També s’inclou dins d’aquesta línia l’estudi sobre les millores ambientals
relacionades amb l’electrificació de terminal portuàries de contenidors.
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•

•

•

Planificació urbanística: dins d’aquest marc, es proposen dos TFMs: un sobre
mobilitat elèctrica, centrat en la ciutat de Barcelona, i un altre sobre
l’impacte de les infraestructures en la configuració d’un territori, comparant
les infraestructures elèctriques i les de mobilitat, aplicat a la Vall d’Aran.
Tarifes i dèficits tarifaris: eix que es porta a terme mitjançant la proposta
d’un TFM, que ha d’incloure: com és distribueix el preu de l’energia, sistema
tarifari i altres opcions i comparació amb altres països.
Qualitat de l’aire urbà: en aquesta àrea també es proposa la realització d’un
TFM estudiant la predicció a curt termini de la qualitat de l’aire urbà.

L’estructura d’organització de la càtedra està formada pels següents òrgans:
•
•
•
•
•
•

Consell Assesor, qui marca la línia de la càtedra.
Comissió de Seguiment, comissió paritària formada per representants de la
UPC i Endesa.
Comitè d’Estudis
Grup Docent, format per professors de l’ETSEIB i l’ETESECCPB.
Estructura de Gestió
Direcció de la Càtedra

Els membres de cadascun dels òrgans estan recollits als annexos.

A continuació es fa un recull de les activitats realitzades, reflectides en les seves
memòries, a la presentació en el Congrés de Càtedres Endesa Red i al resum
d’activitats de UPC 21.
•

Memòria 2001 (facilitada per Antonio Aguado)

Aquesta memòria recull les activitats del primer any de trajectòria de la càtedra.
És al 2001 quan es crea la línia curricular d’assignatures de lliure elecció (ALEs)
sobre valors ètics en l’enginyeria per a alumnes de la UPC, es decideix la creació
d’Ajudes per al Desenvolupament d’Investigacions sobre temes al voltant de
l’activitat de la càtedra, la convocatòria de premis al Millor Treball Acadèmic de
cada curs escolar, fer el premi de periodisme
Victoriano Muñoz Oms, s’aprova la creació
d’una pàgina web de la càtedra, preparació
de diferents activitats amb l’objectiu de
difondre la figura de Victoriano Muñoz Oms
(destacant el projecte de creació d’una
exposició itinerant sobre l’enginyer)...
La càtedra és un projecte molt ambiciós, i
que compta amb una gran varietat
d’activitats ja des dels seus inicis. És en
aquest primer any quan ja s’estableixen els
temes centrals de la seva activitat i que
comptaran amb una forta presència en els
anys successius.
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Figura 17. Possible disposició de
l'exposició sobre Victoriano Muñoz.
Font: Memòria 2001
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•

Memòria 2002 (facilitada per Antonio Aguado)

En el segon any de vida la càtedra ja va dur a terme nombroses activitats, com
l’entrega dels premis VMO sobre valors humans en enginyeria, la nova
convocatòria dels mateixos (dividits en diferents disciplines, com periodisme i
premis als treballs de grau), publicació de diversos díptics i documents,
col·laboració amb altres entitats… S’inicia el projecte de l’exposició itinerant
“Victoriano Muñoz Oms. L’home i el territori”, que als anys següents serà una de
les activitats centrals de la càtedra. Es fa el seguiment de la línia curricular de les
assignatures de lliure elecció, aprovat les corresponents per al curs 2002-2003 i
propiciant l’obertura d’aquestes assignatures a altres centres acadèmics.
•

Memòria 2003

A la memòria del 2003 de la càtedra es detallen les activitats que es van dur a
terme durant aquest període, així com les reunions dels diferents òrgans de la
càtedra. Entre les activitats realitzades cal destacar: els Premis Victoriano Muñoz
Oms sobre Valors Humans en l’Enginyeria, (premis pels estudiants de la UPC per
treballs de fi de grau i premis per tesis doctorals per doctors de qualsevol
universitat catalana), diverses conferències, la inauguració de la exposició itinerant
“Victoriano Muñoz Oms. L’home i el territori.”, la publicació de diferents documents
dins del programa de la càtedra i l’oferta de les assignatures de lliure elecció.
Destaca la realització de l’estudi dirigit per Juan Carlos
Ambrojo i Jaume Fabregat (periodista especialitzat i
doctor en enginyeria industrial, respectivament) sobre
la situació de la formació en valors en l’àmbit de
l’enginyeria, centrant-se en la situació de la UPC. Aquest
estudi es realitza amb els medis d’anàlisi estadístic de
la mateixa.
També mereix especial menció l’exposició sobre la
figura de Victoriano Muñoz Oms. Aquesta exposició
itinerant va ser inaugurada a Lleida, ciutat natal de
l’enginyer, i compta amb el patrocini de l’Agència
Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Lleida, el Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi
Figura 18. Victoriano
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, el Departament
Muñoz Oms. Font:
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
(Serratosa et al. 2016)
de Catalunya i de TABASA (“Túneles y Autopistas de
Barcelona S.A.”, empresa pública que estava encarregada de l’explotació dels
túnels de Vallvidrera fins el 2012, quan la Generalitat va privatitzar-la, venent-la
a l’empresa privada Abertis). (“Túnels Barcelona·Cadí” 2016)(Ediciones El País
2012) A més, compta amb la col·laboració de Acerinox (empresa que es dedica a
la fabricació de acers inoxidables). (“Acerinox” 2016)
Les assignatures de lliure elecció es van veure modificades des de la creació de la
càtedra i tracten temàtiques com la història de l’enginyeria, la gestió de projectes
i diferents aspectes empresarials. Aquestes assignatures s’ofereixen a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona i la d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports.
Dins de les reunions dels diferents consells de la càtedra, cal mencionar un acord
procedent de la Comissió de Seguiment, en el qual es decideix que el projecte
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fotogràfic de Bernat Armangué, “Pipeline Project” (fet en col·laboració amb ESF
com a projecte de final de carrera), sigui el regal institucional de la càtedra,
acordant-se que “la càtedra fiançarà parcialment l’edició del document sempre i
quan el logotip de la càtedra aparegui a la publicació a un lloc rellevant i a la
presentació es expliqui l’ajuda”. (“Càtedra UPC-Endesa Red Victoriano Muñoz Oms”
2016)
A la memòria també fa una menció al finançament. Per disposar d’una càtedra a
la UPC, Endesa ha de fer una aportació anual de 90.000 €; aquests es divideixen
en 60.000 € per l’activitat de la càtedra i 30.000€ com a forma de patrocini directe
a la UPC, dels quals 6.000 son per l’ETSEIB i 6.000 € per l’Escola de Camins,
Canals i Ports, les facultats on la càtedra és més present.
•

Memòria 2004

En aquell any es va decidir la renovació del conveni de la càtedra, es presenta
finalment l’estudi del que es parlava a la memòria del 2003 “La formació en valors
humans a l’enginyeria” dirigit per Juan Carlos Ambrojo i Jaume Fabregat; també
es continua amb les assignatures de lliure elecció, amb els premis de grau i tesis
doctorals, i amb la exposició sobre la figura de Victoriano Muñoz Oms. Cal destacar
del document de renovació de la càtedra la voluntat conjunta d’Endesa i la UPC de
plantejar la creació d’un màster europeu sobre els valors humans en l’enginyeria.
•

Memòria 2005

Cada cop apareixen més explícits a la memòria anual la importància dels valors
humans i ètics a la enginyeria, així com la intenció que es pugui fer una formació
més profunda en aquesta temàtica i la difusió de la importància de la mateixa. En
aquest any es segueix amb els premis als treballs de fi de grau i tesis doctorals.
Es reitera la importància de fer difusió de l’existència i treball que fa la càtedra (
es sol·licita que sempre que sigui possible quan es parli d’una persona amb
activitat a la càtedra, es mencioni la seva participació en aquesta), i es continua
amb la participació en congressos i diferents activitats. En aquesta memòria es
torna a valorar positivament les assignatures de lliure elecció (tan com persones
externes com internes a la càtedra) i la continuïtat de las mateixes. Entre altres,
algunes de les assignatures impartides són: “Dirigir: Els valors d’un directiu” per
Francisco Guarner, “Indústria, tecnologia i societat” per Jaume Fabregat...
•

Memòria 2007

Al 2007 continua havent-hi les assignatures de lliure elecció, que són “el cor de la
Càtedra Victoriano Muñoz Oms” [Memòria 2007 pàgina 15] i els premis a tesis
doctorals; també es col·labora amb Ciència en Acció, en la preparació de la
Conferencia Internacional sobre Ètica i Valors Humans a l’Enginyeria, es renova el
conveni (només durant un any)... Continuant amb l’estudi de valors humans a
l’enginyeria, en aquest any, desprès d’haver fet l’estudi d’aquests a nivell
espanyol, es procedeix a la segona fase, que es una investigació de l’apropament
als valors humans que es fa a Europa.
Com es comentava abans, la càtedra va mantenir relació amb Ciència en Acció, i
va oferir un premi dins de la seva convocatòria, anomenat “Ciència, enginyeria i
valors”, amb el qual es vol premiar els projectes que uneixen la ciència i
l’enginyeria amb altres aspectes del món del coneixement.
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En aquesta memòria també hi ha un apartat sobre les relacions entre la càtedra i
altres entitats, com per exemple amb: la Càtedra d’Accessibilitat, arquitectura,
disseny i tecnologia per a tothom de la UPC, Agricultura per al desenvolupament,
Delegacions d’Estudiants (informació de l’existència de la càtedra i petició per
col·laborar en la difusió de la figura de Victoriano Muñoz Oms), Enginyeria Sense
Fronteres ( relació de informació de les activitats que aquesta realitza), L’Altre
Fórum (cicle de xerrades alternatiu de l’ETSEIB, amb el que es va col·laborar en
les reunions per la seva organització), NTNU (Norwegian Uniervisty of Science and
Technology, apropament per possibles associacions per afavorir l’educació en
valors), World Federation of Engineering Organisations (han proposat que la
càtedra organitzi la Internacional Conference on Ethics and Human Values in
Engineering)...
La Conferència Internacional “Ethics and Human Values in Engineering” es va
celebrar el 2008, però va ser una de les activitats clau durant el 2007 degut a la
feina d’organització que va suposar.
Entre d’altres accions realitzades, cal destacar la unió a la Campanya Mundial per
una Profunda Reforma del Sistema d’Institucions Internacionals (2006-2009) que
busca millorar les condicions de vida de la gent arreu del món mitjançant la
involucració d’un nombrós grup de persones i institucions per aconseguir aquesta
reforma. Els promotors d’aquest projecte son la UPC, la UOC i la Fundació Cultura
de Paz. (“Reforma de Las Instituciones Internacionales” 2016) (“Campaña Mundial
Para Una Profunda Reforma Del Sistema de Instituciones Internacionales” 2016)
•

Memòria 2008 (facilitada per Jaume Fabregat)

Aquell any es va fer una actualització/renovació de la composició del Consell
Assessor.
Per fer front al repte d’organització de la conferència “International Conference on
Ethics and Human Values in Engineering” (ja mencionada en la memòria anterior)
es va realitzar un gran esforç en la cerca de noves subvencions i ajuts
complementaris als recursos propis de la càtedra. Així, el Ministeri de Indústria,
Turisme i Comerç va aportar 12000 euros, el Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya 10000 euros i l’Ajuntament Barcelona es va fer
càrrec directament d’algunes altres despeses. Totes aquestes aportacions externes
van suposar una cobertura externa del 70% de les despeses associades a aquest
esdeveniment.
Així mateix, s’han rebut ajuts per l’edició de “Pla General d’Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya del any 1935” realitzat per Victoriano Muñoz, per un total
de 15000 euros procedents del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.
Es continuen donant els premis a la millor tesi doctoral, amb el premi dins del
programa de Ciència en Acció i amb la impartició de les assignatures de lliure
elecció, així com el disseny de nous mòduls/matèries optatives. S’ha col·laborat
en l’adaptació dels plans d’estudis al nou marc de l’espai europeu de formació
superior (procés de Bolonya).
La conferència internacional “Ethics and Human Values in Engineering” es va
celebrar del 5 al 7 de març per encàrrec de la WFEO, de la qual la càtedra és
membre associat. Aquesta va ser la seva primera edició, i s’estableix la voluntat
de continuar-la de forma bianual.
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•

Memòria 2009

Es procedeix a la prorrogació de la càtedra per dos anys més i es marca un Pla
d’Accions per al trienni 2009-2011 obrint “noves actuacions generals, de
planificació, elaboració i/o difusió d’estudis, estratègies i accions que atenen a les
línies”:
1. Coneixement de “la cultura del No”
2. Avantatges del llarg termini en contraposició al curt termini en particulars,
corporacions, grups socials, administracions...
3. Equilibris i conflictes en relació amb els tres pilars del desenvolupament
sostenible: mediambiental, econòmic i humà-social.
4. Foment d’un ús eficient i responsable de la electricitat
5. Estudi de la funció de l’electricitat en la societat.
Es pretén organitzar “accions amb l’objectiu de divulgar perspectives i
enfocaments vinculats amb els temes descrits per al personal d’Endesa, per a la
comunitat universitària i/o per a la societat en general”
A més de les habituals activitats desenvolupades relatives a la docència,
cursos,estudis, premis, seminaris... també es porten a terme nous projectes, com
la edició i distribució del joc “Baralla de cartes científiques”, “`per apropar la
ciència i la tecnologia al gran públic d’una manera dinàmica” amb l’ajuda del
Departament d´Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya;
l’elaboració i distribució de documents per a promoure la convocatòria de la “II
International Conference on Ethics and Human Values in Engineering
(ICEHVE´10)” a celebrar en març del 2010 juntament amb la reunió de l’Executive
Commitee de WFEO, que per primera vegada després dels seus 40 anys de vida
es farà fora de la seva seu a París; es contacta amb el conjunt de les càtedres
Telefónica; possible desenvolupament d’un prototip amb l’Hospital Clínic de
Barcelona de materials multimèdia educatius que milloren la qualitat de vida
d’infants amb autisme; i l’edició per part del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, sota la coordinació de la càtedra, del llibre “Pla d´Obres Públiques
de 1935” sobre el Pla d’Obres Públiques de la Generalitat republicana.
El 2009 apareix la voluntat de fer un seminari sobre la “cultura del NO!”15 per a
professionals d’Endesa a l’octubre o novembre del 2010 (finalment es realitzarà el
2012) . En aquest seminari es preveu comptar amb la presència d’Ana Rosa
Cánovas, qui era membre de la Junta Acadèmica de la càtedra i cap de la Oficina
de Mitjans de Comunicació de la UPC, amb la cap de premsa de la Universitat de
Barcelona, qui va viure de forma molt propera l’ocupació del rectorat de la UB el
2009 (“El Rector de La UB Llama a Los Mossos Al Dar Por Imposible Un Fin
Dialogado,” n.d.) i amb un periodista que va ser l’encarregat de transmetre el que
estava passant. En sintonia amb aquest tema, s’inicia el procés de direcció d’un
Projecte de Fi de Carrera sobre la “Cultura del No – NIMBY” (Not In My Back Yard).
Aquell any la càtedra va preparar i participar al I Congrés de Càtedres de Empresa
Endesa Red.
•

Any 2010

Encara que no es disposi de la memòria, se sap, gràcies a notícies trobades online
(Ambrojo 2010), i també segons l’establert en memòries prèvies, que el 2010 es

15

Es descriurà més endavant què es “La cultura del no”.
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va celebrar la II Conferencia Internacional sobre Ètica i Valors Humans en
Enginyeria. Els temes d’aquest any foren: “la vessant humana de la sostenibilitat
i de la tecnologia, la influència de les TIC en les relacions socials i en el
desenvolupament de l’activitat professional, l’enginyeria i la “cultura del no”, ètica
i deontologia professional, l’enginyeria al servei de la lluita contra la corrupció”
(“Instituto de La Ingeniería de España” 2016)
•

Any 2011

De l’any 2011 no es disposa de cap memòria, ja que aquesta s’ha fet només com
a document intern, segons ha comentat Jaume Fabregat.
Aquell any es va renovar el conveni de la càtedra, i en ell es plasma la voluntat de
fer memòries triennals, raó per la qual en el anys següents no es disposarà d’ella.
El 2011 va tenir lloc el II Congrés de Càtedres Endesa Red. La presentació de
Jaume Fabregat en el congrés fa un recull de les actuacions dels anys passats, i
també un pla d’accions de cara al futur. Aquest pla d’accions es divideix en quatre
eixos: coneixement i problemes derivats de la “cultura del no” (es plasma la
voluntat de fer un seminari de formació per a professionals d’Endesa), debat sobre
el llarg termini en contraposició al curt termini relacionant-ho amb la sostenibilitat,
el paper de l’electricitat en la societat i com augmentar l’eficiència en el seu ús, i
el desenvolupament de competències transversals en enginyeria. (“II Congreso de
Cátedras Endesa Red” 2016)
•

Any 2012

El 2012 va tenir lloc el cicle de conferències “Conviure amb la cultura del no”, que
continua aprofundint en aquesta temàtica, inclosa en la càtedra des de fa anys.
Abans d’explicar aquest cicle de xerrades, es farà una petita descripció de què vol
dir “la cultura del no”.
La “cultura del no” és un nou concepte que pretén aglutinar la creació de les
anomenades plataformes “anti” i la seva motivació, així com els seus efectes. Les
plataformes “anti” són aquelles associacions que mostren la seva posició,
contrària, a la construcció i/o explotació de diferents estructures i recursos
(plataformes en contra de les centrals nuclears, de les línies d’alta tensió, ús de
transgènics...). Les conseqüències d’aquesta “cultura” és que els enginyers, i
especialment els empresaris, es veuen
afectats en la realització de la seva
activitat professional. Existeixen diferents
subtipus dins la “cultura del no”, com el
NIMBY (Not In My Back Yard – No en el
meu pati de darrere) i el BANANA (Build
Absolutely Nothing Anywhere Near
Anyone – Construir absolutament res a
qualsevol lloc a prop de ningú), del qual
Jaume Fabregat va parlar en la
Figura 19. Jordi Pujol i Jaume
presentació
del I Congrés de les Càtedres
Fabregat a “Conviure amb la cultura del
Endesa Red al 2009, com es veurà en
no” Font: (“Jaume Fabregat I Jordi
l’apartat dedicat a aquest congrés. (Folch
Pujol,” n.d.)
2012) En paraules de l’ex-president de la
Generalitat de Catalunya Jordi Pujol:(Pujol 2016)
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“Què és la cultura del no? Les persones que així es queixen solen entendre per
cultura del no una tendència cada cop més estesa a oposar-se a projectes i
iniciatives que ells consideren d’interès general però que topen amb l’oposició molt
radical de tota mena de representants de la societat civil o d’institucions
polítiques.... Tot això molt sovint potenciat per la
demagògia política, sindical o mediàtica. Aquesta
cultura del no, que ha arribat a ser molt potent a casa
nostra, ha esdevingut una amenaça per al progrés del
nostre país. ... Sovint la cultura del no es disfressa de
progressista, de solidària i d’equitativa. I de vegades
ho és. Però altres vegades –bastant sovint- és
interessada i egoista. És reaccionària. Anar contra
l’interès general i el progrés és ser reaccionari.”
Tornant al cicle de conferències de la càtedra, aquest
es va crear juntament amb la Fundació Jordi Pujol,
oferint una conferència al mes. En aquest conveni, la
càtedra s’encarregava de la compensació econòmica als
conferenciants, mentre que la Fundació oferia el seu
espai i es va comprometre a la creació d’un llibre resum
del cicle. La Fundació no va poder realitzar aquesta
última part del conveni, ja que es va dissoldre al 2014
degut a que “en la situació actual seria "molt difícil" Figura 20. Cartell del cicle
desenvolupar la seva tasca i seguir demanant o
de conferències “Conviure
obtenint mecenatge privat, convenis amb altres amb la cultura del NO” Font:
(ub 2009)
entitats i institucions així com donacions d'empreses i
particulars com les que han permès fins ara la
viabilitat de les seves activitats.” (“El Centre d’Estudis Jordi Pujol Es Dissol Perquè
Considera Molt Difícil Seguir Rebent Fons” 2014) Això és una conseqüència de
l’escàndol que va suposar la confessió a l’estiu del 2014 de l’ex-president de la
Generalitat que durant 34 anys va tenir una important quantitat de diners a
l’estranger sense regularitzar; després de fer aquest anunci el sindicat d’ultradreta
“Manos Limpias” (Lería 2015) va denunciar a Jordi Pujol per “un delicte fiscal,
suborn, tràfic d’influències, blanqueig de capitals, prevaricació, falsedat en un
document públic i malversació de cabdals públics”. (“Comunicado Del Señor Jordi
Pujol Y Soley” 2014; Press 2016b)
El seminari “Conviure amb la cultura del no” va ser inaugurat per Jordi Pujol
(Centre d’Estudis Jordi Pujol, n.d.). Alguns dels conferenciants que van participar
són Antón Costas, qui va fer la xerrada anomenada “Energia, política i societat. ¿A
qui parlen els experts?” (Costas, n.d.), i Javier Dies, amb la ponència “Reptes de
l’energia nuclear per al 2012” (“Fundació CatDem” 2016).
•

Activitats 2013

Del 2013 no es disposa de la memòria de la càtedra, però sí del resum d’activitats
de UPC 21 (facilitat per Empar Escoin, responsable del programa UPC21, ja que no
apareix al web), pel que la informació que es disposa és d’aquesta font. Cal
destacar la participació en diversos congressos i seminaris. També es va
col·laborar amb l’acte d’inauguració del curs, en el qual el president d’Endesa Red,
Jose Luis Marín, va fer una intervenció i va apadrinar els nous titulats. Marín va
treballar durant 17 anys a Endesa, tenint com a càrrecs més recents el de director
executiu i president d’Endesa Red; el febrer del 2016 es va fer públic el seu fitxatge
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per Cerberus Capital Management (empresa estatunidenca d’inversió privada)
com a president del negoci d’inversions en energies renovables. (“COMUNICADO:
Cerberus Nombra a José Luis Marín Presidente de Inversiones En Energías
Renovables ; La Compañía Completa La Compra de R,” n.d.) (“Cerberus Capital
Management, L.P.” 2016) A més, la càtedra es va encarregar de la impartició d’un
seminari dins el màster d’Enginyeria de la Construcció titulat “Habilitats per la
gestió dels valors de l’enginyeria i de les empreses de servei”.
La càtedra col·labora amb la catorzena edició dels Premis UPC per treballs de
recerca de batxillerat i de cicles formatius de grau superior i té els seus propis
premis dins d’una de les assignatures que proposa la mateixa càtedra, titulada
“Anàlisi del Cicle de Vida i Avaluació de la Sostenibilitat”, als millors treballs
presentats. Cal destacar que en la convocatòria d’aquests premis del curs 20132014, a l’últim paràgraf, es diu que “La propietat intel·lectual dels treballs
premiats és dels seus autors. Al presentarse als premis, el premiats autoritzen la
cessió dels drets de reproducció, distribució, comunicació i transformació dels
treballs premiats, pel període de temps legalment permès, a les entitats
promotores de la Càtedra UPC‐Endesa de Valors humans a l’Enginyeria Victoriano Muñoz Oms, sense cap contraprestació econòmica per ninguna de les
parts.” (“Full-Text,” n.d.)
També existeixen unes beques per a la realització dels treballs de fi de màster. La
temàtica dels treballs als quals se’ls van entregar les beques corresponen amb els
eixos definits en pàgines anteriors als projectes de la càtedra. Dins dels eixos dels
projectes que apareixen al web, cal destacar també la preparació de l’estudi sobre
l’índex de percepció social d’Endesa, al que es van dedicar 714€ el 2012 i 3000€
el 2013, i la iniciació d’un treball sobre la importància de l’energia elèctrica i el seu
paper en el futur, centrant-se en Catalunya.
•

Activitats 2014

Altre cop, no es disposa de la memòria de la càtedra d’aquell any, però a la pàgina
web del programa UPC 21 apareix el resum d’activitats de totes les càtedres i aules
d’empresa i, per tant, inclou també la càtedra Victoriano Muñoz Oms.
Es continua amb les activitats d’anys anteriors, com la participació a congressos i
seminaris, els premis dins l’assignatura “Anàlisi del Cicle de Vida i Avaluació de la
Sostenibilitat”, la impartició del seminari “Habilitats per a la gestió dels valors de
l’enginyeria i de les empreses de servei”, la col·laboració amb els Premis UPC per
a treballs de recerca de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, es
continua treballant en l’elaboració de l’índex de percepció social d’Endesa (amb
unes despeses de 3000 € al 2014) i en l’estudi sobre la importància de l’energia
elèctrica esmentat en les activitats del 2013. També continua havent-hi les beques
per als TFMs amb un pressupost de 6000 € al 2013 i de 51435€ al 2014.
(L’augment d’aquesta inversió s’explicarà al següent apartat).
Per últim, es mostra la informació sobre el finançament de la càtedra. Se sap que
el patrocini de la càtedra durant els tres primers anys de vida va ser a càrrec de
Fecsa, els tres anys següents de Fecsa-Endesa, del 2006 al 2008 de Fecsa-Endesa
i Endesa-Escola d’Energia i a partir del 2009 d’Endesa Red.
A continuació es mostra un quadre amb els pressupostos de la càtedra,
especificant d’on prové cada informació.
2001-2004: Informació obtinguda de les memòries.
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2005-2009: Informació extreta a partir dels convenis adjuntats a les memòries;
es posa la mateixa aportació i distribució per a tots els anys en els que dura el
conveni.
2009-2011: A la memòria del 2009 es diu que el conveni es renovarà i la
continuació de l’activitat de la càtedra ho demostra, però no es disposa del
document de la firma del nou conveni.
Taula 3. Aportació d'Endesa a la càtedra VMO 2001-2011.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

90.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

A l'ETSEIB

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

A l'ETSECCPB

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

Aportació
d'Endesa
Patrocini a la
UPC

Destinat a la
càtedra

Aportació
d'Endesa
Patrocini a la UPC

2007

2008

2009

2010

2011

90.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

A l'ETSEIB
A l'ETSECCPB
Destinat a la
càtedra

Dels tres últims anys d’activitat de la càtedra es disposa dels pressupostos més
desglossats (es troben al resum d’activitats del programa UPC 21). Es pot observar
que a l’últim any d’activitat les despeses han augmentat considerablement. Això
és degut a que la càtedra va finalitzar la seva trajectòria al 2014, per lo que les
despeses han augmentat per minimitzar el romanent final.
També cal destacar que, tant el 2013 com el 2014, l’aportació feta per Endesa és
més baixa que l’establert segons els convenis anteriors.
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Taula 4. Aportació d'Endesa a la càtedra VMO 2012-2014.
2012

2013

2014

Aportació
d'Endesa

90.000 €

78.950 €

78.950 €

Dotació beques

5.000 €

5.000 €

5.000 €

Ingressos nets

85.000 €

73.950 €

73.950 €

Patrocini UPC

28.333 €

24.650 €

24.650 €

Destinat a la
càtedra

56.667 €

49.300 €

49.300 €

Romanent període anterior

41.252 €

92.685 €

96.159 €

Disponible

97.919 €

141.985 €

145.459 €

Total despeses

5.234 €

45.826 €

145.141 €

92.685 €

96.159 €

318 €

Saldo

A continuació es troba el desglossament complet de les despeses d’aquests últims
anys.

Taula 5. Desglossament del finançament de les activitats 2012-2014.
Activitats

2012

2013

2014

Total Període

Conferències i Publicacions/Presència en
congressos

-

9.050 €

26.425 €

35.475 €

Beques TFM i/o Treballs Recerca

0€

6.000 €

51.435 €

57.435 €

Assignatures/Impulsió Formació
d'estudiants i professors

2.520 €

3.390 €

5.145 €

11.055 €

Obtenció índex percepció social d'Endesa

714 €

3.000 €

3.000 €

6.714 €

Comunicació i difusió de la càtedra,
activitats i negoci Endesa

2000

9000

43750

54750

Total activitats

5.234 €

30.440
€

129.755
€

165.429 €

Gestió i Coordinació Càtedra

0€

15.386
€

15.386 €

30.772 €

Total despeses Càtedra

5.234 €

45.826
€

145.141
€

196.201 €
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Càtedra Endesa Red d’Eficiència Energètica
La trajectòria d’aquesta càtedra es va iniciar el 2005 amb la signatura del conveni
de col·laboració per part del director general d’Endesa Red, el rector de la UPC i el
director de l’ETSEIB. L’activitat de la càtedra es desenvolupa en el departament
d’energia elèctrica de l’ETSEIB, comptant amb la col·laboració del CITCEA. (“I
Congreso Cátedras Endesa Red” 2016)
L’objectiu general de la càtedra és “promoure
el coneixement i la investigació en temes
d’innovació energètica aplicats al sector de
l’energia elèctrica per assegurar, juntament
amb altres institucions i la resta de la societat,
un model d’evolució energètica sostenible.”(“I
Congreso Cátedras Endesa Red” 2016) Altres
objectius són millorar la tecnologia de les
infraestructures
de distribució d’energia
Figura 21. Càtedra Endesa Red
elèctrica d’Endesa; fer inclusiu a institucions,
d'Eficiència Energètica.
Font:(CERIEN 2010)
clients i proveïdors el debat de quins tipus de
relació es vol entre el sistema de distribució
elèctrica, el territori i la societat; difondre les activitats que es porten a terme dins
la càtedra perquè Endesa sigui vista socialment com una empresa interessada en
adoptar bones pràctiques dins de la distribució d’electricitat; i que la difusió
d’aquest interès d’Endesa valgui per a generar un ambient de cooperació entre
l’administració i la societat. (“I Congreso Cátedras Endesa Red” 2016) (Ediciones
El País 2010)
A continuació es fa un recull de les activitats realitzades, reflectides a les seves
memòries i a les presentacions fetes en congressos.
•

Memòria 2005-2007

D’aquesta càtedra només es disposa de la memòria d’activitats pròpiament dita
dels anys 2005 al 2006, integrades en un mateix document que ha sigut facilitat
per Empar Escoin, responsable del programa UPC21, dins del qual s’emmarca la
càtedra.
Aquesta càtedra va ser creada al any 2005, pel que al començament d’aquesta
memòria es fa un recull de la motivació per a la seva creació, així com dels seus
objectius.
Un dels aspectes més destacables de la càtedra és la realització de projectes. Els
projectes que s’han desenvolupat dins del marc de la càtedra CERIEN en aquest
període són:
a) Retribució de la distribució. Investigador principal: Rodrigo Ramírez.
Responsable Endesa: Joan Frau. Les conclusions del projecte són la
necessitat d’una millora en la metodologia avaluadora de la qualitat de les
empreses de distribució.
b) Estudi dinàmic de l’impacte de la generació eòlica en la xarxa elèctrica.
Investigador principal: Andreas Sumper. Responsable Endesa: Víctor Albet.
Equip Endesa: Oriol Castells, Miquel Ramons. Aquest projecte és de caràcter
permanent dins de l’àmbit de la CERIEN, i pretén analitzar l’impacte en
l’estabilitat de la xarxa de la generació eòlica, així com el seu comportament.
En el primer trienni de la CERIEN el projecte s’ha centrat en analitzar el
sistema elèctric de Catalunya amb els aerogenadors ja instal·lats.
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c) Eina d’estudi de viabilitat de connexió d’una instal·lació fotovoltaica a la
xarxa BT. Investigador principal: Roberto Villafáfila. Responsable Endesa:
Víctor Albet. Equip Endesa: Alfons Collazo, Miquel Ramon. Un altre cop,
aquest projecte és de tipus permanent dins de l’activitat de la càtedra, i el
seu objectiu és l’estudi del impacte de l’accés a la xarxa dels generadors
fotovoltaics. En aquests primers anys, entre les activitats desenvolupades
dins d’aquesta àrea, cal destacar la creació d’una aplicació de MATLAB®
com a eina per efectuar l’anàlisi de cada connexió a la xarxa. S’ha procedit
a la integració de l’aplicació en el sistema corporatiu d’Endesa.
d) Piles de combustible com a back-up de la xarxa de distribució. Investigador
principal : Rodrigo Ramirez. Responsable Endesa: Joan Frau. Equip Endesa:
Jordi Gutiérrez. L’objectiu del present projecte era analitzar una pila de
combustible per a consumidors domèstics que pugui funcionar com a backup en cas d’interrupcions del servei elèctric.
e) L’eficiència energètica en la distribució d’energia elèctrica. Investigador
principal: Rodrigo Ramírez. Responsable Endesa: Joan Frau. S’han
desenvolupat diverses mesures i activitats amb l’objectiu d’identificar les
línies tecnològiques que cal impulsar per millorar l’eficiència energètica en
la distribució.
A més, s’han publicat 19 articles en revistes en aquests tres anys i 14 articles a
diferents congressos, tant d’àmbit nacional com internacional. També s’han
tutoritzat nombrosos projectes de fi de carrera, oferint un premi al millor de tota
l’ETSEIB en relació amb les temàtiques de la càtedra.
Com a actuacions addicionals dins la càtedra, s’han presentat diverses propostes
de projectes a convocatòries de I+D+i tant públiques com privades. Aquestes
propostes han estat preparades pels col·laboradors del CITCEA i pràcticament
totes han estat recolzades per Endesa. Dins de les convocatòries públiques, s’ha
participat en l’edició del 2006 del programa CENIT del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç amb el projecte DENISE (Distribució Energètica Intel·ligent,
Segura i Eficient) presentat per Endesa i en el que el CITCEA ha contribuït. Altres
propostes presentades pels col·laboradors del CITCEA a diferents convocatòries
dels Ministeris d’Indústria, Turisme i Comerç i d’Educació i Ciència són: “Model
d’integració de la generació distribuïda” i “Aportació d’inèrcia a aerogeneradors
síncrons”. En les convocatòries privades s’ha participat en els premis NOVARE que
organitza Endesa. A l’edició del 2005 s’han presentat els projectes: “Investigació
tècnica dels esquemes de remuneració de les activitats de construcció,
administració i operació dels sistemes de distribució d’energia elèctrica”,
“Monitorització de subestacions elèctriques per a un manteniment predictiu” ( que
ha resultat guanyadora en la categoria de Fiabilitat i Qualitat en la xarxa de
distribució) i “Eliminació de barreres per a la creació d’un mercat de piles de
combustible en Espanya (CELCA)”. El 2007 s’ha participat un altre cop, aquesta
vegada amb els projectes: “Emulador de panells fotovoltaics de 100kW”, “Sistema
Intel·ligent per al Diagnòstic i Manteniment de Transformadors de Potència com a
element d’un model de Gestió d’Actius” i “Targeta d’adquisició de dades per a la
monitorització de subestacions amb IEC 61850”.
En un àmbit més internacional s’ha participat en el programa europeu Mateo, sent
el CITCEA representant en la seva regió (Catalunya) i buscant crear xarxa amb les
institucions d’altres regions, que són SECAS (Società di Sviluppo Economico
Vallecamonica e Sebino)-Lombardia i VOS (Higher Professional School České
Budějovice)-Sudoeste Bohemia.
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A la primera memòria de la càtedra també es mencionen les relacions d’aquesta
amb altres entitats, amb les que es pretén buscar “relacions de transferència de
informació i ajuts conjunts”. Aquestes institucions són: Comissió Nacional
d’Energia (CNE), Institut Català d’Energia (ICAEN), Barcelona Innovació
Tecnològica (b-Tec) i diverses universitats nacionals i internacionals.
Un altre tipus d’activitat que la càtedra va dur a terme són els cursos per a la
formació d’estudiants i professionals. Els cursos per a personal tècnic està centrat
en les àrees d’energia, mecatrònica i automatització; en concret, els cursos oferts
són: (“I Congreso Cátedras Endesa Red” 2016)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Mercat elèctric.
Contractació del subministrament elèctric en l’entorn liberalitzat.
Regulació del règim especial.
Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Proteccions elèctriques.
Gestió sostenible de l’energia en la indústria.
Qualitat del subministrament elèctric i immunització de instal·lacions.
Luminotècnia.
Energies renovables elèctriques.

El 2005 el CITCEA va participar en la I Convocatòria dels Premis NOVARE d’Endesa.
Aquests premis són d’àmbit internacional “per fomentar la I+D+i en àrees
d’interès científic per a la seva estratègia de Tecnologia i Innovació” (“NOVARE
CITCEA” 2006). Es va participar amb el projecte “Monitorització de subestacions
per a el manteniment predictiu”, que va guanyar dins de la categoria “Fiabilitat i
Qualitat del Subministrament”. La dotació econòmica per guanyar en una categoria
d’aquests premis (n’hi ha 4) és de 500.000 €. (“Endesa Ganadores Premios
NOVARE” 2016) (“Endesa Convoca Sus Premios NOVARE” 2016)
•

Activitats 2008-2010 (“I Congreso Cátedras Endesa Red” 2016)

En aquest trienni es va continuar amb les activitats del trienni anterior i també es
va participar en noves iniciatives.
Els projectes desenvolupats han estat:
a) Estudi dinàmic de l’impacte de la generació eòlica en la xarxa elèctrica. Es
continua mb aquest projecte. Durant aquells tres anys es van analitzar
diferents escenaris per l’evolució d’aquest art en Catalunya, i es va proposar
com a projecte futur afegir a l’estudi la consideració de FACTS en les centrals
que ho necessiten.
b) Eina d’estudi de viabilitat de connexió d’una instal·lació fotovoltaica a la
xarxa BT. També es manté aquest estudi i es proposen diferents línies en
les quals continuar amb l’estudi.
c) L’eficiència energètica en la distribució d’energia elèctrica. Aquest projecte
es va iniciar el 2007, pel que la seva activitat correspon a aquest període,
encara que ja s’hagi descrit en el trienni anterior.
d) Avaluació d’instal·lació de plantes de petita potència en xarxes de
distribució. Estudiar el comportament en la xarxa de la generació distribuïda
basada en combustibles fòssils i amb diferents escenaris de demanda i
mercat.
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e) Aplicació de dispositius de transmissió AC flexible (FACTS) per al suport a la
xarxa elèctrica. S’analitza l’estat de l’art, integració d’energia eòlica a la
xarxa, problemes que poden aparèixer...
f) Emmagatzematge d’energia: estat de l’art i aplicacions en distribució.
Aquest treball té l’objectiu d’avaluar, tant de forma tècnica com econòmica,
la viabilitat dels sistemes d’emmagatzematge en la xarxa elèctrica.
A més, s’han fet 16 publicacions en revistes, 10 en congressos i 2 tesis doctorals.
Es menciona la relació de la càtedra amb diferents organismes, com el CNE
(Comisión Nacional de Energía), l’ICAEN, b_Tec, IREC, COEIC (Col·legi Oficial
d'Enginyers Industrials de Catalunya), IET-Aalborg i IE-Cardiff.
El 2009 la CERIEN participa al I Congrés de Càtedres Endesa Red, realitzant dins
d’aquest congrés una conferència sobre FACTS-FADS (Flexible AC Transmission
System-Flexible AC Distribution Systema) a
càrrec de Joan Bergas, membre del CITCEA. En
aquest any també és va celebrar la III Edició dels
Premis Novare d’Endesa, als que es va presentar
el projecte “Vehicle2MicroGrid”, elaborat per el
CITCEA, l’IREC i KUL (Katholieke Universiteit
Leuven) i que va guanyar dins de la categoria
“Entorns Energètics Sostenibles”. Un altre cop, la
dotació econòmica per guanyar fou de 500.000
€. (“III Edición de Los Premios Novare de I+D+i
de Sostenibilidad Y Eficiencia Energética” 2010) Figura 22. Vehicle2MicroGrid.
Font: (Sudrià and Sevilla 2011)
(Universidad de Almería 2016)
El CITCEA també ha col·laborat amb altres 12 empreses i 6 centres d’investigació
per a l’elaboració del projecte CENIT-DENISE. Aquest projecte se centra en la
investigació d’una nova generació de xarxes de distribució. La primera part del
projecte, que va durar des del 2007 fins el 2011, tenia com a tema principal el
cicle del diòxid de carboni (reducció, emmagatzematge, destrucció...). (“UN
PROYECTO LIDERADO POR ENDESA SOBRE INTELIGENCIA Y CONTROL DE LAS
REDES CONSIGUE LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA CENIT” 2007)
Continuant amb la vessant educativa per a professionals del sector, es segueix
amb l’oferta dels anys anteriors, afegint els següents cursos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mercat elèctric i contractació.
Gerència energètica en industries i edificis.
Integració de generació renovable elèctrica.
Comunicacions en el sector elèctric: IEC 61850.
Introducció a la simulació de sistemes elèctrics.
Modelització, control i simulació de màquines elèctriques.

A la presentació de la càtedra feta pel I Congrés de Càtedres Endesa Red al 2009
es recullen unes conclusions generals al final. En aquestes conclusions es valora
positivament el fet de que la càtedra estigui integrada en un equip d’investigació,
ja que aquest context ha permès la descoberta de noves oportunitats, un millor
apropament entre el centre d’investigació i l’empresa i, degut a que la investigació
està orientada per l’empresa, es treballa de manera més eficient, obtenint resultats
útils que no només es queden dins del grup d’investigació, sinó que es
comparteixen amb l’empresa. També es parla d’un model de gestió de la
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investigació anomenat “triple hèlix: govern, empresa, universitat”, exercint la
càtedra la funció de govern. (“I Congreso Cátedras Endesa Red” 2016)
•

Activitats 2010-2011 (“II Congreso de Cátedras Endesa Red” 2016)

En aquest període s’han desenvolupat els següents projectes:
a) Emmagatzematge d’Energia. Aplicacions en Distribució. Estudi de com
dissenyar un magatzem d’energia per satisfer la demanda en risc de no
poder ser atesa.
b) Impacte de la connexió de Productors de Règim Especial a la xarxa de Baixa
Tensió. Anàlisi de les repercussions en el sistema de la connexió dels
productors de règim especial, especialment els fotovoltaics.
c) Optimització de la eficiència energètica del parc de transformadors de
distribució conforme d’acord amb las restriccions del Real Decreto
222/2008. Creació d’una simulació en MATLAB® en la que l’operador pugui
introduir les dades d’un parc de transformadors i obtenir els resultats per a
augmentar l’eficiència del mateix, respectant les restriccions de l’esmentada
llei.
d) Optimització de la localització de transformadors d’angle (PST) i
impedàncies per eliminar sobrecàrregues en xarxes de distribució. Estudi de
la forma més econòmica de fer front a les sobrecàrregues en les zones de
explotació N i N-1 propostes per Endesa.
e) Implementació de FACTS en el escenari eòlic 2010. “Incorporació de models
de FACTS en parcs eòlics del cas PSS/E de l’escenari 2010 de la xarxa
elèctrica catalana. Estudi dinàmic de la resposta del sistema davant
pertorbacions.” (“II Congreso de Cátedras Endesa Red” 2016)
f) Estudi de connexió de generadors eòlics en la xarxa de distribució. Anàlisi
dels fluxos de càrrega per a xarxes de mitja i baixa tensió de generació
eòlica.
g) Desenvolupament de models de FACTS en PSS/E. Model d’usuari d’un
STATCOM (Static Synchronous Compensator) i programació en MATLAB®.
S’han publicat un total de 21 articles en revistes, 8 en congressos i 4 tesis
doctorals.
•

Presentació Memòria 2013

Segons la presentació de la memòria d’activitats del 2013, els projectes realitzats
han estat:
a) Informes de qualitat: se n’han fet dos. El primer, Anàlisi de la seqüència de
desconnexió i reconnexió de les línies de mitja tensió, és un estudi dels
efectes i de les seves conseqüències, i el segon, Efectes dels robatoris de
les posades a terra en xarxes de distribució de baixa tensió, en el que es
estudiaven les conseqüències de l’absència de postes a terra.
b) Localització de parallamps en xarxes de distribució: l’objectiu és trobar la
localització òptima dels parallamps en les línies aèries de distribució.
c) Detecció d’equips en tensió per a EPI: aquest projecte pretén desenvolupar
un sistema detector de tensió per a implementar en equips de protecció i
així millorar les condicions de seguretat de les persones que treballin amb
electricitat.
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S’han publicat 18 articles en revistes, 8 en congressos i s’han dirigit 3 tesis que
versaven sobre temes d’eficiència energètica.
•

Presentació Memòria 2014

Es continua treballant en els projectes començats al 2013, desenvolupant noves
fases i augmentant el seu abast.
Al 2014 s’han publicat 20 articles en revistes, 10 en congressos i s’han dirigit 2
tesis sobre temes relacionats amb l’eficiència energètica.

La càtedra també organitza, amb periodicitat anual, les “Jornades Internacionals
sobre Eficiència Energètica”. La primera edició d’aquestes jornades porten el
subtítol “Generació Distribuïda i Convertidors Estàtics” i es van celebrar al 2005,
comptant amb la col·laboració de:

Figura 23. Col·laboradors I Jornades Eficiència Energètica. Font: (Distribuida et al.
2016)

A més d’aquests col·laboradors, en la memòria 2005-2007 de la càtedra apareixen
també les següents institucions: el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la
Generalitat de Catalunya: la Comissió Nacional de Energia (CNE) i l’Institut per a
la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDEA).
La segona edició d’aquestes jornades va ser el 2006 amb el subtema “Energies
renovables i desenvolupament sostenible” i van comptar amb la col·laboració de:

Figura 24. Col·laboradors II Jornades Eficiència Energètica. Font: (Endesa and De
2016)
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La “III International Conference on Energy Innovation” va ser el 2008 i es va
centrar en la seguretat i eficiència de l’energia (Ramírez Pisco 2016). Per la seva
realització, la càtedra va comptar amb la col·laboració de les següents institucions:

Figura 25. Col·laboradors III International Conference on Energy Innovation. Font:
(Ramírez Pisco 2016)

Les cinquenes jornades han tingut com a eix principal la presentació per part de
persones expertes de la seva posició en relació amb temes com l’eficiència
energètica, la sostenibilitat i la seguretat. (CERIEN 2010)
En la setena edició, el tema central de les jornades ha estat “La tecnologia de les
Smart Cities”, i van comptar amb la col·laboració de:

Figura 26. Col·laboradors setena edició. Font: (“VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ENERGY INNOVATION SMART GRID TECHNOLOGY” 2016)

La VIII Jornada Internacional d’Eficiència Energètica tractava sobre “Energia eòlica
en la xarxa”. Els col·laboradors d’aquesta edició han estat:

Figura 27. Col·laboradors VIII Jordades. Font:(“VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ENERGY INNOVATION WIND POWER TO THE GRID” 2016)

També s’han celebrat les IX Jornades Internacionals en Innovació Energètica,
aquest cop el tema central va estar “L’electrònica de potència en la xarxa: HVDC i
FACTS”. Els col·laboradors van ser:
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Figura 28. Col·laboradors IX Jornades Innovació Energètica. Font:(“Power Electronics in
the Grid: HVDC and FACTS” 2016)

Per tancar la càtedra Endesa Red d’Eficiència Energètica, és necessari tractar el
tema del seu finançament. Del finançament d’aquesta càtedra no es va trobar
gairebé cap informació, només del 2013 i del 2014 a la presentació resum de les
memòries. El pressupost anual total dels dos anys és de 52200 €, sent l’assignació
dels diners la mateixa al 2014 que la del 2013, pel que només s’adjunta la taula
del 2013:

Taula 6. Pressupost activitat 2013 CERIEN.
Activitat

Pressupost
(€)

1. Tenir presència i veu en fòrums socials,
congressos i publicacions

7600

-VIII Jornades Internacionals d’Innovació Energètica

6100

-Edició i publicació memòria 2011-2013

1500

2. Fomentar la investigació

20500

-Detector d’alta tensió per ser incorporat en l’EPI
-Localització de parallamps en la xarxa de distribució
3. Impulsar la formació d’estudiants i professors
-Estudiants en pràctiques en Endesa

14500
6000
20100
11200

-Gestió i coordinació

6600

-Dotació del premi al millor PFC a l’ETSEIB

2300

4. Aportar una visió externa a qüestions d’interès
per a l’empresa. Realització d’estudis, informes
i peritatges
-Informes tècnics de qualitat de UPC per a Endesa

Total CERIEN
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Congrés de Càtedres Endesa Red
El 2009 va tenir lloc el primer congrés de càtedres de Endesa a Barcelona. En
aquesta primera edició hi participaven les càtedres que aquesta té a la UPC, a la
Universidad de Zaragoza, a la Universidad de Sevilla, a la Universitat de les Illes
Balears i a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A cada universitat
mencionada Endesa disposava d’una càtedra, excepte en el cas de la UPC, a on hi
tenia dues, tal i com es pot veure en la següent imatge, estreta de la presentació
del I Congrés de Càtedres de Endesa Red feta per Ángel Arcos Vargas, professor
associat del Departament d’Organització Industrial i Gestió d’empreses de la
Universidad de Sevilla i administrador d’Endesa Distribució Elèctrica. (“Primer
Congreso de Cátedras Endesa Red.” 2016) (“Ángel Arcos Vargas” 2016)

Figura 29. Càtedres participants tal i com apareix a la presentació del Congrés. Font:
(“Primer Congreso de Cátedras Endesa Red.” 2016)

En aquesta presentació es detalla el per què de la voluntat de crear la xarxa de
càtedres Endesa. Les raons són: (“Primer Congreso de Cátedras Endesa Red.”
2016)
•
•
•

“Per capturar el coneixement, posar-lo a treballar en les solucions dels dia
a dia, i difondre’l en la societat, en la que estem integrats.
Per poder atreure als millors professionals al sector elèctric en general i a
Endesa en particular.
Perquè serveixi com a fòrum de debat, i contribuir a replantejar-se el model,
així com les reaccions de la societat en general.” Es posen exemples de
paradigmes que s’han de qüestionar, com l’acumulació d’energia elèctrica,
infraestructures bàsiques del sector elèctric...”
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Entre els objectius a consolidar està aprendre a conviure amb nous aspectes
relacionats amb el sector elèctric, com l’energia eòlica offshore, el transport
d’electricitat en corrent continua, el vehicle elèctric,
l’emmagatzematge d’energia elèctrica a gran escala...
També es parla de la “cultura del no”, tal i com ja s’havia
recollit en la memòria 2009 de la càtedra Victoriano
Muñoz Oms. En aquesta presentació diferencien entre el
que per ells són dos tipus de “cultura del no”: NIMBY (Not
In My Back Yard) i BANANA (Build Absolutely Nothing
Anywhere Near Anybody).
En la conclusió de la presentació es diu que la xarxa de
càtedres hauria de ser “el motor del canvi energèticsocial, que ens ha de ajudar a definir, aprendre,
comprendre millor les reaccions de la societat i ajudarnos a que la societat ens entengui, una mica millor cada
dia”.

Figura 30. Cartell II
Congrés Càtedres
Endesa Red. Font:(“II
CONGRESO CÁTEDRAS”
2016)

El II Congrés de Càtedres Endesa Red va ser el 2011 a la
Seu Social d’Endesa a Andalusia, a Sevilla. Aquest
congrés ha estat dividit entre les ponències de les
diferents càtedres, les quals feien una presentació de la
seva activitat, i una taula rodona on es van fer diferents
ponències sota el títol “La universitat al servei de les
empreses”. (“II CONGRESO CÁTEDRAS” 2016)

A la pàgina web del CITCEA, a la notícia de la participació
de la Càtedra Endesa Red de la UPC en el II congrés de
càtedres, apareix reflectida la idea de fer un tercer congrés a Mallorca el 2012
(“Participación En El II Congreso de Cátedras Endesa Red” 2011), però no s’ha
trobat constància que finalment es realitzés.

4.2.2. Col·laboració amb centres de recerca
En aquest apartat es descriuran les relacions d’Endesa amb els centres de recerca
relacionats amb la UPC. La estructura de
la UPC és molt complexa, existint
centres de recerca propis i d’altres
vinculats. Un organigrama d’aquesta
estructura es troba en la Figura 31, on
es veuen els diferents nivells de
participació de la UPC. Primer, es té la
part UPC, que són les entitats que
formen part d’aquesta, els ens en els que
la UPC té participació majoritària (Grup
UPC), les entitats vinculades (sense
participació majoritària) i les entitats
adscrites (centres de docència i/o de
Figura 31. Organigrama UPC.
recerca reconeguts per la UPC).
Font:(“UPC” 2016)
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A continuació es descriuran les relacions entre Endesa i els centres de recerca,
classificant-los segons la seva situació en l’organigrama de la UPC i començant
pels més interns als més externs.

A. Col·laboració amb UPC i Grup UPC
En primer lloc, s’analitzaran les relacions amb els organismes de gestió i centres
de recerca propis de la UPC i el pertanyents al Grup UPC. Existeixen dos
organismes que s’encarreguen de gestionar la producció científica dels centres de
recerca de la UPC: el CTT, centre propi de la UPC, i el CIT, pertanyent al Grup UPC.
A més, la UPC disposa de molts centres de recerca. La descripció de tots ells està
fóra de l’abast d’aquest projecte, pel que només és parlarà d’aquells que tinguin
relacions amb Endesa.
CTT
El Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC (CTT) (“Centre de
Transferència de Tecnologia - Presentació” 2016) és la institució de la universitat
que s’encarrega de relacionar els ens de recerca amb la societat, i, en concret,
amb les empreses, amb l’objectiu de promoure la investigació i la innovació.

Figura 32. Relacions CTT: Societat i Universitat. Font:(“Centre de Transferència de
Tecnologia - Presentació” 2016)

Les activitats que realitza són: (“Centre de Transferència de Tecnologia Presentació” 2016)
“
-L'assessorament estratègic i el suport tècnic per la realització de projectes de
recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+i).
-La gestió tècnica i econòmica de projectes R+D+i.
-La detecció, valorització i explotació de resultats de la recerca.
-La promoció i difusió de l'oferta tecnològica de la UPC.
“

- 53 -

Telma Lago Rodríguez

De les relacions entre l’empresa i el CTT, aquest ofereix un servei d’assessorament
a les empreses sobre les col·laboracions amb la UPC, i després tractarà de forma
confidencial la demanda d’aquestes, contactant amb l’organització de la UPC més
adequada per dur a terme l’activitat sol·licitada.

Figura 33. Relacions CTT: Empresa i UPC. Font:(“Centre de Transferència de
Tecnologia - Presentació” 2016)

La menció a aquest organisme es fa dintre d’aquest treball per dos motius: el
primer per què Endesa és una empresa client del CTT, i el segon per què es creu
convenient descriure el organisme propi de la UPC que s’encarrega de relacionar
el món de l’empresa amb la universitat.

CIT UPC
La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de
Catalunya (“CIT UPC” 2016) és una entitat sense ànim de lucre i amb personalitat
jurídica pròpia, en la qual la UPC té participació majoritària. S’encarrega de
gestionar la capacitat d’investigació universitària posant-la al servei de les
empreses. En concret, el CIT s’encarrega dels 20 centres de recerca que pertanyen
a la xarxa TECNIO16 de la Generalitat de
Catalunya, com son el CITCEA i el CDIF.
Aquests centres són propis de la UPC, però
la gestió dels seus convenis es realitza a
través del CIT, que és aliè a la universitat.
S’ha intentat buscar més informació
Figura 34. CIT UPC. Font: (“CIT UPC”
d’aquesta relació sense èxit.
2016)

Les vies de relació entre el CIT i les empreses són dues:
•
•

Col·laboracions en projectes d’I+D.
Col·laboracions estables i de llarga durada, regulats mitjançant convenis de
col·laboració com a sponsors/socis del CIT. Aquesta col·laboració tan
propera amb el CIT té diversos avantatges per les empreses, entre els que
s’inclouen “l’accés a talent i a capital humà altament qualificat, l’accés

16

“TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya per identificar on es troba la tecnologia més
innovadora, els desenvolupadors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de
tecnologia i coneixement.”(“TECNIO” 2016)
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preferencial a xarxes nacionals i europees expertes en innovació, i
participació prioritària en convocatòries de finançament públic,
l’experiència, trajectòria, rigor i excel·lència en investigació de la UPC,
l’associació de la marca i imatge corporativa de les companyies amb la de
la
UPC
i
programes
de
Responsabilitat Social Corporativa.”
(“CIT UPC” 2016)
La relació entre el CIT i Endesa és
molt propera, ja que aquesta, a més
de ser empresa client també és
membre del Consell Empresarial del
CIT, fundat al 2012.
(“Es
Constitueix El Consell Empresarial
Del Centre d’Innovació I Tecnologia
(CIT UPC)” 2016)
Cal destacar el fet de que el CIT no
és un organisme dintre de la UPC,
però que s’encarrega de gestionar
centres de recerca que sí són UPC.
Per tant, com a ens extern a la
universitat, els seus ingressos no
apareixen als pressupostos de la
mateixa, encara que el CTT sí que
paga un overhead a la universitat.
Figura 35. El CIT en xifres. Font: (“CIT UPC”
De totes maneres, a la mateixa
2016)
pàgina web del CIT hi ha un quadre
resum de la seva activitat (Figura
35) a on s’indica que els ingressos totals del centre són de 12 milions d’euros.

CITCEA
El Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics
i Accionaments (CITCEA) (“CITCEA” 2016) és un centre de
transferència de coneixement ubicat a l’ETSEIB, també és
membre des del 2001 de la xarxa TECNIO, pertanyent al
pla ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya. Els camps en els
que el centre està especialitzat són enertrònica i
mecatrònica, sent els seus principals objectius la prestació
Figura 36. Logotip
CITCEA.
de serveis de qualitat a les empreses, oferint solucions
Font:(“CITCEA”
2016)
innovadores. Més concretament, les activitats que
desenvolupa el CITCEA es centren en: (“CITCEA” 2016)
“
•
•
•

Transferència de tecnologia mitjançant la gestió i realització de projectes
d’innovació tecnològica.
Assessorament a les empreses i administracions a través de la realització
d’estudis tècnics, principalment, estudis de processos, de mercat i de
productes.
Formació a mida per a las empreses a través del Màster en Mecatrònica i
una gran varietat de cursos professionals.
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•

Participació en programes institucionals,
d’investigació, desenvolupament i innovació.

nacionals

i

europeus,

”
El CITCEA col·labora amb l’empresa del cas d’estudi, Endesa, mitjançant diverses
vies. La més notable és la càtedra Endesa Red d’Eficiència Energètica, de la que ja
es va parlar en capítols anteriors del treball. Resulta complicat discernir dintre de
les relacions CITCEA-Endesa quines corresponen a l’activitat de la càtedra i quines
a altres convenis entre el centre i l’empresa. A continuació es recolliran aquelles
activitats que apareixen al web del CITCEA en les quals Endesa té presència però
no es nombra la càtedra, així com altres notícies en les que es mostra aquesta
col·laboració sense la presència de la càtedra.
En primer lloc, es fa un recull dels estudis que ha fet el CITCEA per a Endesa i que
apareixen a la seva pàgina web; els estudis que tinguin el mateix títol o un molt
semblant al de projectes desenvolupats dins l’activitat de la càtedra estan escrits
amb lletra cursiva:
•

•
•
•

•
•
•

Estudi de la instal·lació de dispositius FACTS per garantir la seguretat en les
xarxes de distribució. S’estudia la influència dels FACTS en cas de
contingències, com evitar gràcies a aquests dispositius els problemes de
saturació en la xarxa i com maximitzar l’eficiència de la xarxa.
Estudi de la connexió de productors de règim especial en la xarxa de
distribució.
Revisió de la normativa Endesa sobre coordinació d’aïllament.
Estudi de retribució de la distribució. Creació d’un programa de simulació de
transformadors per la seva optimització i propostes per augmentar
l’eficiència en un parc de transformadors.
Estudi de les opcions de connexió d’un polígon industrial en el municipi de
Sabadell.
Estudi sobre penetració eòlica.
Normativa sobre estacions transformadores.

Dintre de les patents del CITCEA, n’existeix una en la qual el sol·licitant és Endesa.
Aquesta patent té el número B6OR 16/033, i el seu títol “Dispositiu per la càrrega
i descàrrega de bateries de vehicles elèctrics”. Els seus inventors són Roberto
Villafáfila, Daniel Heredero, Narcís Vidal i Jorge Sanchez. La data publicació de la
sol·licitud és 13/9/2012 i la de concessió, 9/10/2012 (Villafáfila Robles et al., n.d.)
(VILLAFÁFILA ROBLES et al., n.d.)
En un altre projecte, en el que van participar Endesa, el CITCEA i l’IREC, al 2012,
es va desenvolupar el primer punt de connexió per retornar l’energia del vehicle
elèctric a la xarxa. Aquest projecte “incorpora la tecnologia V2G (vehicle to griddel vehicle a la xarxa) i també V2H (vehicle to home-del cotxe a casa), de manera
que l'usuari podrà triar entre consumir l'electricitat acumulada en el seu vehicle
per circular, subministrar energia a la seva llar o fins i tot vendre la seva energia
sobrant al sistema elèctric.” (“El CITCEA I Endesa Creen El Primer Punt de
Recàrrega per Retornar L’energia Del Vehicle Elèctric a La Xarxa” 2016)
El CITCEA, juntament amb el Departament d'Enginyeria Elèctrica, el Departament
d'Enginyeria Electrònica i el Departament d’Enginyeria Mecànica (tots de la UPC)
va crear el curs 2011-2012 el primer postgrau a Espanya en “Vehicles Elèctrics i
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Altres Tecnologies de Propulsió Aplicades a l’Automoció”. En aquest postgrau té
presència del sector empresarial, amb empreses com SEAT, Nissan, Honda, LEAR,
CIRCUTOR, Applus+, IDIADA, Applus+, LGAI, Endesa i MOBECPOINT. (“Primer
Postgrau a Espanya En Vehicles Elèctrics” 2016)
Com ja s’ha dit, és difícil diferenciar quines activitats del CITCEA per a Endesa
corresponen dintre del marc de la càtedra i quines no. Per exemple, la participació
en els premis NOVARE apareix tant a les memòries de la càtedra com a les notícies
del CITCEA, sense cap tipus de menció a la càtedra; això també passa amb els
estudis presentats, tal i com s’ha vist abans.
Aquesta relació tant propera entre el CITCEA i la càtedra Endesa Red és visible
també en qui forma part de la Comissió de Seguiment i la seva relació amb el
CITCEA. Tant els membres del CITCEA com els de la comissió de la càtedra es
troben totalment desenvolupats en els annexos, però es creu convenient fer dintre
del treball una comparació entre les dues composicions. Per exemple, el director
del CITCEA, Antoni Sudrià, és a la seva vegada director de la càtedra i membre de
la Comissió de Seguiment. Dels membres del Consell Consultiu del CITCEA (d’un
total de 5 membres), 3 d’ells també són membre de la Comissió de Seguiment de
la càtedra. La llista amb els membres del CITCEA és als annexos.

CDIF
El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluïdodinàmica (CDIF) (“CDIF” 2016) és un
centre d’investigació adscrit a la UPC i que forma part de Tecnio, “segell que atorga
la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa), per identificar on es troba la tecnologia més innovadora” (“TECNIO”
2016). L’objectiu del centre és la transferència de coneixement tecnològic amb les
empreses, oferint-los els següents serveis:
•
•
•
•
•
•

Anàlisi de problemes vibratoris en maquinària i diagnòstic
Monitorització on-line remota
Manteniment predictiu
Estudis fluidodinàmics
Col·laboracions en projectes industrials
Diferents cursos especialitzats

Les seves línees d’investigació són:
•
•
•
•

Anàlisi de dinàmica estructural
Cavitació en fluids
Diagnòstic vibratori de màquines eléctriques
Simulació numérica de problemes
de
transferència de momentum, calor i massa.

Figura 37. Logotip
CDIF. Font:(“CIT UPC”
2016)

Aquest centre està inclòs dins aquest treball per què ha realitzat diversos projectes
amb l’empresa del cas d’estudi, Endesa. Aquests projectes són:
•

Sistema De Monitorització Vibratòria ON-LINE Remot. Empresa: Endesa
Generació S.A. Durada: 2011-2015. Aquest projecte supervisa el
funcionament de les vuit centrals hidroelèctriques principals d’Endesa a
Espanya amb l’objectiu de detectar errors que suposin conseqüencies
irreparables, assegurant així la fiabilitat en el subministrament. (“El
Sentinella de Les Hidroelèctriques” 2016)
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•

Manteniment Predictiu OFF-line. Empresa: Endesa Generació S.A. Durada:
2011-2015

També li ha prestat els següents serveis:
•

Estudi fluidodinàmic d'una arqueta separadora d'olis. Empresa: Endesa
S.A. Durada: 2011

B. Entitats i Instituts de recerca vinculats

CIMNE
El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (“CIMNE” 2016) és
una institució que es dedica a la recerca. Fou creada al 1987 mitjançant un consorci
entre la UPC i la Generalitat de Catalunya. Ha fet nombroses publicacions i ha
desenvolupat diversos productes dins les seves línies d’investigació, que abasten
els temes de modelatge computacional, optimització i algoritmes per a problemes
multifísics, entre d’altres.
Aquest organisme també té
relacions amb Endesa, ja que
aquesta empresa apareix com a
Figura 38. CIMNE. Font:(“CIMNE” 2016)
partner a la seva pàgina web. Un
dels exemples d’aquesta col·laboració és el projecte “Desenvolupament d’un codi
de càlcul per l’anàlisi termo-tenso-deformacional complex de les preses volta”, en
el qual Endesa ha participat i participa, juntament amb Jesús Granell Ingeniero
Consultor, el CIMNE i la UPM, sent el MINECO l’entitat fiançadora.

Institut FLUMEN
L’Institut FLUMEN (“Insitut Flumen” 2016) és una
organització de recerca en les àrees de Dinàmica
Fluvial i Enginyeria Hidrològica pertanyent a la
Universitat Politècnica de Catalunya i al Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
(CIMNE) (“CIMNE” 2016). Dintre de les activitats
de I+D+i, l’Institut realitza tesis, publicacions en
revistes i congressos i convenis de transferència de
tecnologia. També ofereix cursos, un màster i
programes de doctorat.

Figura 39. UPC, CIMNE i
FLUMEN. Font:(“CIMNE” 2016)

Endesa apareix dintre del FLUMEN amb les activitats de transferència de
coneixement com una de les empreses amb les
quals s’han tingut relacions. Després de la llista
amb totes les empreses relacionades, el
FLUMEN aporta una llista amb diversos
projectes, però només aporta el seu títol i
Figura 40. FLUMEN. Font:(“Insitut
l’any/s quan es van fer, pel que no es possible
Flumen” 2016)
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discernir quins estudis són per a Endesa i quins no.

CENIT
El CENIT (Centre d’Innovació del Transport) (“CENIT” 2016) és una entitat
dedicada a la investigació creada l’any 2001 per la Generalitat de Catalunya i la
UPC amb l’objectiu de generar nou coneixement sobre el transport i transferir-ho
a la societat. En concret, les àrees en les quals fa investigació són el transport
públic, marítim, ferroviari i aeri, així com la logística terrestre i portuària.
Les seves finalitats són: (“CENIT” 2016)
“
•

•
•
•
•

•

Promoure la investigació, la innovació i el
desenvolupament del transport i la gestió
de la mobilitat, impulsant la creació de
grups de treball amb caràcter nacional i
Figura 41. CENIT.
internacional.
Font:(“CENIT”
2016)
Organitzar cursos de formació sobre
aspectes bàsics, científics i tecnològics de
transport, tenint en compte la seva pluridisciplinarietat.
Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.
Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades
científiques nacionals i internacionals en l’àmbit del transport.
Donar suport al desenvolupament empresarial, institucional i professional
mitjançant la recerca, la innovació i la transferència de tecnologia i la difusió
del coneixement i l’establiment de les col·laboracions que calgui amb altres
organismes.
Proporcionar serveis de consulta i de suport tècnic a institucions i empreses
de diferents països, particularment països en vies de desenvolupament.

”
La classificació de les seves activitats es troba recollida a la figura 42, tal i com
apareix a la presentació corporativa del centre.

Figura 42. Activitats CENIT. Font:(“CENIT” 2016)
La relació entre Endesa i el CENIT es troba principalment en dos projectes: el
ZeEUS i GorwSmarter.
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El projecte ZeEUS té l’objectiu d’expandir el concepte de vehicle elèctric a la xarxa
d’autobusos de les ciutats, centrant-se en l’estudi de la seva viabilitat econòmica i
tècnica; amb aquest fi, es desenvolupen proves pilot a diferent ciutats europees.
Aquest projecte s’emmarca dins la European
Commision. Té com a participants: UITP (Associació
Internacional del Transport Públic) (“UITP” 2016),
D’Appolonia (empresa que s’encarrega del control de
projectes, disseny i a serveis de consultoria
d’enginyeria)
(“D’Appolonia
S.p.A.”
2016),
Figura 43. Projecte
EURELECTRIC (Unió de l’industria elèctrica a Europa)
ZeEUS. Font:(“ZeEUS”
(“Eurelectric” 2016) i altres organismes del sector
2016)
elèctric i del transport. Com s’ha dit abans, el projecte
es desenvolupa en diverses ciutats: Barcelona,
Londres, Bonn, Glasgow, Munster, Plzen i Estocolm. A Barcelona, les empreses que
hi participen són Endesa, TMB (Transport Metropolità de Barcelona) (“TMB” 2016),
Enide (ofereix serveis de consultoria i tecnologies per a la mobilitat de les
persones) (“Enide” 2016), Idiada (companyia internacional del sector
automobilístic) (“Applus+” 2016), GMV (empresa que ofereix solucions en l’àmbit
de l’enginyeria) (“GMV” 2016) i Irizar (companyia especialitzada en el sector
d’autobusos, maquinària rotativa i d’electrònica) (“Irizar” 2016)
El projecte GrowSmarter (“GrowSmarter” 2016) vol ser un canvi en les ciutats a
base de “12 smart city solutions”, utilitzant com a model tres ciutats europees:
Estocolm, Colònia i Barcelona. Les 12
solucions es divideixen en tres categories,
que són: districtes de baixa energia,
mobilitat
urbana
sostenible
i
Figura 44. GrowSmarter.
infraestructures integrades. En línies
Font:(“GrowSmarter” 2016)
generals, l’objectiu del programa és reduir el consum d’energia i les emissions del
transport a la UE en un 60%. Aquest projecte està finançat per la Comissió Europea
i va començar el 2015, tenint previst finalitzar l’any 2020.
A continuació es mostren totes les entitats amb relació amb aquest projecte a
nivell europeu. Estan presents el CENIT, Gas Natural Fenosa, l’IREC, Endesa,
l’Ajuntament de Barcelona i Schneider Electric, entre d’altres.

Figura 45. Entitats participants GrowSmarter. Font:(“GrowSmarter” 2016)

IREC
L’Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC)(“IREC” 2016) es va crear amb
la intenció de contribuir en un àmbit tant nacional com internacional a la
construcció d’un futur sostenible energèticament, sempre tenint present la
competitivitat econòmica i la seguretat del sistema energètic. Aquest enfocament
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és necessari fer-lo a llarg termini, però també es combina amb projectes a curt
termini que puguin ser aplicables per les empreses.
L’objectiu de l’institut és esdevenir una entitat de prestigi i referència internacional
en el marc d’investigació i innovació en les línies tecnològiques establertes, així
com de treball en coordinació amb empreses, universitats i administració pública.

Figura 46. IREC.
Font:(“IREC” 2016)

Dins dels objectius de l’entitat cal destacar la voluntat
d’oferir serveis de valor afegit a les empreses del
sector, esdevenir consultor per a l’Administració en
els temes relacionats amb l’energia, construir una
xarxa de
col·laboració
amb
altres
centres
d’investigació, i estrènyer les relacions amb la
universitat, posant a disposició d’aquesta els
laboratoris de l’Institut.

Les àrees de recerca de l’institut són les recollides en la següent imatge.

Figura 47. Àrees de recerca de l'IREC. Font: (“IREC” 2016)
L’IREC està format per un patronat i un Consell Científic. El patronat està constituït
a la seva vegada per diversos organismes públics i privats, que són: els
Departaments d’Economia i Coneixement i el d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya; el CIEMAT (Centre d’Investigacions Energètiques,
Mediambientals i Tecnològiques), organisme adscrit al Ministeri d'Economia i
Competitivitat; l’IDAE (Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia), entitat
adscrita al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme; la Universitat de Barcelona
(UB); la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona (URV); Endesa Servicios S.L.; Gas Natural SDG, SA; la Fundació
REPSOL; Enagás S.A i ALSTOM Wind, S.L.U. El Consell Científic està format per
professors universitaris de diferents universitats arreu del món. La composició
completa del patronat i del Consell Científic està recollida en els annexos.
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Altres temes relacionats amb l’IREC, com les patents desenvolupades i el
finançament, es troben també als annexos. De totes maneres, es creu convenient
mostrar a continuació una taula amb els percentatges de l’aportació dels patrons
satisfets per cadascun. (“IREC” 2016)
Taula 7. Aportació dels Patrons de l'IREC. Font:(“IREC” 2016) i elaboració pròpia
% del total
(2012)

% del total
(2013)

% del total
(2014)

26,94

27,95

31,65

Departament
d'Empresa i
Ocupació

10,35

10,21

11,62

Departament
d'Economia i
Coneixement

10,35

10,21

11,62

6,24

7,54

8,42

73,06

72,05

68,35

Gas Natural SDG, S.A.

12,18

12,01

13,67

Endesa, S.A.

12,18

12,01

13,67

Enegas, S.A.

12,18

12,01

13,67

Fundación Repsol

12,18

12,01

13,67

Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH)

12,18

12,01

13,67

Alstom Wind

12,18

12,01

0,00

Total (%)

100,00

100,00

100,00

Total (€)

2.463.844

2.498.324

2.194.723

Aportació de Patrons

Organismes públics

Generalitat de Catalunya

CIEMAT

Organismes privats
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Com ja s’ha vist, tant Endesa com la UPC són patrons de l’IREC. Les relacions entre
ambdues s’enforteixen a conseqüència de la creació d’un nou campus universitari
per part de la UPC que comptarà amb la presència del IREC. Aquest campus, el
Campus Diagonal-Besòs, “respon a la voluntat de crear un nou pol d'innovació que
esdevingui un referent internacional en tecnologies industrials, amb un nou model
basat en el triangle docència, investigació i empresa”. (“El Campus DiagonalBesòs” 2016)
El conveni de col·laboració entre la UPC i l’IREC signat el 20 de març de 2013,
preveu posar a disposició de l’IREC unes instal·lacions dins el campus DiagonalBesòs per allotjar-hi la seva seu. En aquest conveni es detalla l’espai que estarà a
disposició de l’IREC, el termini de duració, la contraprestació per part de la UPC...
(“Butlletí UPC” 2016) Dos anys després, aquest conveni es modifica en el acord
núm. 172/2015 Consell de Govern de la UPC, pel qual “s’aprova l’addenda de
modificació del conveni de col·laboració entre la UPC i l'IREC per la posada a
disposició d'unes instal·lacions per allotjar la seu de l’IREC en el Campus DiagonalBesòs perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social.” (“Butlletí UPC” 2016). Amb
aquesta modificació, l’acord es veu afectat en que l’IREC disposarà d’unes
instal·lacions amb més superfície dins l’edifici assignat, i, en conseqüència el seu
lloguer ascendirà a 421208,23 euros l’any, així com el percentatge a cobrir per
part de l’IREC de les despeses totals de l’edifici també ha augmentat (“Butlletí
UPC” 2016); la duració del dret a l’ús per part de l’IREC de les instal·lacions és de
35 anys (aquest termini es manté des del primer conveni).

4.2.3. Màster Enginyeria Nuclear UPC
El cinc de març del 2011 es va firmar l’acord de col·laboració entre Endesa i la UPC
per la creació del primer màster oficial d’Enginyeria Nuclear a Espanya (“Master´s
Degree in Nuclear Engineering” 2016), encara que el document d’aprovació de la
creació del màster data del 21 de desembre del 2010, corresponent al acord núm.
71/2010. (“PROPOSTA DE MÀSTER” 2016) Actualment, el màster s’imparteix dins
del marc d’actuació de la Universitat Politècnica de Catalunya, però en el seu
primer any de vida, corresponent al curs 2011-2012, la Fundació UPC (“Fundació
UPC,” n.d.) era l’encarregada del mateix, encara que la seva activitat docent ja es
realitzés a l’ETSEIB.
La Fundació UPC és una entitat privada sense ànim de lucre en la que el rector de
la UPC és el president del seu patronat, però funciona com un ens diferent de la
mateixa universitat. Aquesta institució s’encarrega d’oferir titulacions pròpies per
a persones ja graduades amb una vessant més professional que la de la
universitat. La Fundació no rep cap finançament públic, pel que els cursos que
ofereix són a preus privats. Per exemple, el màster d’Enginyeria Nuclear d’Endesa
costava 13.500€ al any. Aquesta primera edició del màster com a títol propi de la
Fundació UPC es pot considerar com una “prova pilot” del que actualment és el
màster oficial d’enginyeria nuclear a la UPC.
Continuant amb el procés de creació del màster, cal dir que aquest és una iniciativa
d’Endesa Escola d’Energia, que a la seva vegada “és un projecte d'Endesa l’objectiu
del qual és gestionar el capital intel·lectual i donar un nou enfocament al
tractament dels intangibles de la companyia”. (“Màster Enginyeria Nuclear” 2016)
Endesa aporta recursos econòmics per al funcionament de aquest projecte, ofereix
un programa de 12 beques i també col·laborarà organitzant seminaris, tallers,
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conferències i visites, com les previstes a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós.
(“Màster En Enginyeria Nuclear UPC-Endesa” 2016) Per l’altre banda, dins de la
UPC, les entitats que col·laboren són: l’ETSEIB, l’ETSEIB/DFEN (Departament de
Física i Energia Nuclear), DFEN/INTE (Institut de Tècniques Energètiques),
GREENER (Research Group on Studies in Energy and Radiation) i NERG (Nuclear
Engineering Research Group) (“Màster En Enginyeria Nuclear UPC-Endesa”
2016).A més, participen en el màster altres entitats dedicades a la investigació
(com el CIEMAT) i altres empreses (com ENUSA, TECNATOM, ENSA, InitecWestinhouse i ENRESA). (Batet Miracle et al. 2011)
La justificació per a la creació del màster és la mancança d’educació en l’àmbit
nuclear en el sud d’Europa i la demanda per part d’empreses tant espanyoles com
internacionals de professionals especialitzats en aquest sector (“cobrir les
necessitats de personal altament qualificat del negoci nuclear de les empreses
espanyoles i europees” (“Màster En Enginyeria Nuclear UPC-Endesa” 2016)) . La
iniciativa a més compta amb el suport del Consejo de Seguridad Nuclear.
(“PROPOSTA DE MÀSTER” 2016)
Com a resum i amb la finalitat de fer-se una idea general de com és aquest màster,
cal dir que la seva activitat docent és a l’ETSEIB, té una durada d’un any i mig,
està totalment impartit en anglès, ofereix pràctiques obligatòries en instal·lacions
nuclears i l’empresa es compromet a donar “suport per a l’elaboració de projectes
de fi de màster de l’estudiantat”. Aquesta planificació del màster es troba més
desenvolupada i de forma gràfica en la Figura 48. (“ENDESA Col·laborarà Amb La
UPC En El Primer Màster Oficial d’Enginyeria Nuclear” 2016) (“Guia Docent Màster”
2016)

Figura 48. Planificació dels estudis. Font: (“Màster En Enginyeria Nuclear UPC-Endesa”
2016)

Les assignatures ofertades, dividides en quadrimestres i amb el professorat que
s’encarrega d’impartir-les, són (l’última modificació és del 2015): (“Guia Docent
Màster” 2016)
Taula 8. Assignatures i professorat del primer quadrimestre.
Assignatura

Docent Responsable

Fonaments de l'Enginyeria Nuclear i
Protecció Radiològica

Francisco Calviño Tavares
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Sistemes, Components i Materials

Carme Pretel Sánchez

Física de Reactors i Termohidràulica

Lluís Batet Miracle

Cicle del Combustible i Impacte
Ambiental

Arturo Vargas Drechsler

Projecte I

Guillem Pere Cortes Rosell

Taula 9. Assignatures i professorat del segon quadrimestre.
Assignatura

Docent Responsable

Normativa i Seguretat

Francesc-Josep Reventos
Puigjaner

Gestió de Centrals Nuclears

Francesc-Josep Reventos
Puigjaner

Projecte II

Francesc-Josep Reventos
Puigjaner

Disseny del Nucli

Lluís Batet Miracle

Instrumentació

Alfredo de Blas del Hoyo

Seminaris

Lluís Batet Miracle

Simulació Monte Carlo del Transport
de la Radiació

Josep Sempau Roma

Tecnologia de Fusió Nuclear

Javier Dies Llovera

Tècniques d'Assaig No Destructiu

Alfredo de Blas del Hoyo

Optatives:

Com a última nota del màster, senyalar que en l’acte d’inauguració de la primera
edició del màster va tenir lloc una conferència a càrrec d’Antoni Gurguí anomenada
“Nuclear Safety after Fukushima”. Gurguí va ser professor en la UPC des de 1978
a 2004, director general d’indústria de la Generalitat de 2000 a 2004, i des de el
2009 fins el 2015 va ser Conseller del Consejo de Seguridad Nuclear.(“Reunión
Anual Sociedad Nuclear Española” 2016) (“El Gobierno Impondrá El Control Total
Del PP En El CSN Antes de Las Elecciones” 2015) Es preveia la participació a l’acte
del llavors rector Antoni Giró; del director general d’energia nuclear d’Endesa,
Alfonso Arias; del president del Consell Assessor d’Endesa a Catalunya, David
Madí; del director general d’Endesa a Catalunya, Josep Maria Rovira; i del director
de la càtedra Endesa “Energia y Sociedad”, Antón Costas. (“Conferència a l’ETSEIB
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Sobre Seguretat Nuclear Després de L'accident de Fukushima” 2016) (“Endesa
Constituye En Barcelona El Nuevo Consejo Asesor de Cataluña” 2011)

4.2.4. Convenis de cooperació educativa
Els convenis de cooperació educativa són els documents necessaris per a la
formalització del contracte de pràctiques acadèmiques a una empresa. La definició
de pràctica acadèmica externa és “'una activitat de naturalesa formativa que ha
de permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en
la seva formació acadèmica i així afavorir l'adquisició de competències que els
preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i
fomentin la seva capacitat innovadora.” (“Pràctiques Acadèmiques Externes”
2016) Les organitzacions que poden participar en aquest marc de convenis de
cooperació educativa són les empreses privades, les institucions públiques
(Ajuntaments, Diputacions...), col·legis professionals i la pròpia universitat.
En quant a les empreses privades, la realització d’aquest convenis amb estudiants
és interessant per què aquesta disposa de personal amb una bona formació, li
permet conèixer possibles candidats per a incorporar-se a la companyia i computa
com una despesa més de personal. Els estudiants reben a canvi una
contraprestació econòmica, a pactar en el conveni, de la qual la universitat es
queda amb un 15,70%.
S’ha intentat trobar les dades del nombre de convenis de cooperació educativa de
la UPC amb Endesa sense èxit, ja que aquesta informació no ens la van poder
facilitar degut a motius de protecció de dades; de totes maneres se sap que Endesa
té convenis de pràctiques amb la universitat ja que apareix a la seva memòria de
relacions amb l’empresa. (La 2016) La informació de la que sí es disposa és del
número total de convenis de cooperació educativa per les facultats, ja que estan
inclosos en les memòries. Es van estudiar les dades per a les facultats a on Endesa
hi és més present, que són les facultats amb càtedres d’aquesta empresa: l’ETSEIB
(“Memorias ETSEIB” 2016) i l’ETSCCPB (“MEMÒRIA CURS 2012- 2013 ETSECCPB”
2012). Les dades de l’evolució del nombre de convenis signats estan recollides en
la figura 49, així com el número d’empreses participants en el cas de l’ETSEIB.

Convenis cooperació educativa
1200
Nombre

1000
800
600
400
200
0

Convenis ETSEIB

Empreses involucrades ETSEIB

Convenis ETSECCPB

Figura 49. Convenis de cooperació educativa ETSEIB i ETSCCPB. Font: Elaboració
pròpia a partir de (“Memorias ETSEIB” 2016) i (“MEMÒRIA CURS 2012- 2013 ETSECCPB”
2012)
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Com no es disposa de les dades desglossades per empresa no és possible fer cap
tipus de valoració individual per al cas d’Endesa. L’únic del que es pot fer una
deducció és de la tendència general, on es veu que el nombre de pràctiques en
empresa fetes pels estudiants d’ambdues facultats està descendint en els darrers
anys, tot i que sembla que ja s’ha estabilitzat una mica. Aquesta tendència és la
mateixa observada en el finançament de la UPC a partir d’empreses privades. Es
parlarà més d’aquest tema a les conclusions del treball.

4.2.5. Fòrums d’Empreses
Els fòrums d’empreses són unes iniciatives organitzades per escoles i/o estudiants
amb la finalitat d’apropar el món empresarial i l’universitari. A les empreses els
ofereix l’oportunitat de donar-se a conèixer entre estudiants que ja estan
finalitzant la seva trajectòria acadèmica i reclutar futurs enginyers que aviat seran
part del món industrial. També permet establir contactes amb altres empreses
presents del sector. Els estudiants assistents tenen l’oportunitat de conèixer més
sobre les empreses relacionades amb el seu sector i esdevé una oportunitat per
buscar feina, un conveni de pràctiques o l’elaboració del seu treball fi de grau o de
màster amb una empresa. (“Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial I
Aeronàutica de Terrassa” 2016)
A la UPC hi existeixen nombroses escoles amb fòrum d’empreses. A continuació es
farà un recull de tots ells, senyalant aquells en els quals Endesa hi ha participat:
(“Fòrums D’empresa” 2016)
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Fòrum ETSEIB: aquest és un dels fòrums més importants. Els estudiants de
la mateixa escola són els encarregats de la seva organització. Endesa va
participar en l’edició del 2015. (“Forum ETSEIB” 2016)
Networking Talent Day: organitzat per UPC Alumni. Endesa va participar en
l’edició del 2015.(“Networking Talent Day” 2016)
Fòrum TIC: fòrum de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, la
seva organització va a càrrec de l’associació d’alumnes de FòrumFIB (de la
Facultat d’Informàtica de Barcelona) i l’estudiantat de l’ETSEIB.
Fòrum d’empreses ESEIAAT: organitzat per l’Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.
Futur Civil: aquest fòrum està organitzat pels estudiants de FuturCivil, de
l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
Fòrum d’empreses EUETIB: organitzat per l’EUETIB i el Col·legi d’Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).
Endesa va participar en l’edició de 2015 mitjançant la creació d’una dinàmica
de grup i la seva presentació. (“EMPRESES PARTICIPANTS AL FÒRUM
EMPRESES EUETIB 2015” 2016)
Fòrum EPSEB: organitzat per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona
Jornada d’Enginyeria Geològica: organitzada per l’Associació d’Estudiants
d’Enginyeria Geològica de l’ETSECCPB durant la Setmana Cultural de la
facultat.
Jornada FME-Món Laboral: celebrada a la Facultat de Matemàtiques i
Estadística.
Fòrum Aerotelecom: organitzat a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació
i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC).
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•

•
•
•

Face2Face: organitzat a l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); es caracteritza per dur-se a terme entrevistes
entre personal de l’empresa i l’estudiantat. Endesa va participar en l’edició
del 2015 i la del 2016. (“Face2Face” 2016)
Fòrum AgroBioFood Engineering: muntat per l’estudiantat de l'Escola
Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB).
Speed-Networking a l’ESEIAAT: té lloc a l'Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.
Fòrum Universitat Empresa UPC Manresa: aquest fòrum està organitzat
per l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM).

Com es veu, Endesa no participa massa en els fòrums d’empresa, ja que només
és present a quatre dels catorze.

4.2.6. Altres col·laboracions
A continuació es descriuen altres relacions entre Endesa i la UPC de caràcter més
puntual que les descrites en apartats anteriors.
a) Instal·lació d’una central mixta eòlica-fotovoltaica en un edifici
Al setembre de 2007 es va anunciar el conveni de col·laboració entre l’Agència
d’Energia de Barcelona (format per les administracions de l’Ajuntament de
Barcelona, l’entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics i Tractament de Residus,
l’Institut Català d’Energia i el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya), la Universitat Politècnica de Catalunya, Regesa (eina de
gestió del Consell Comarcal del Barcelonès que té com a funció millorar les
condicions de vida de la ciutadania) (“Regesa” 2016) i Fecsa Endesa per a la
instal·lació d’una central mixta eòlica-fotovoltaica en un edifici de 175 habitatges
en el Districte 22@ de Barcelona (el Districte de la Innovació). (“Agencia Local de
La Energía” 2016) (“22 Barcelona” 2016)
Aquest conveni “respon a la voluntat d'establir un marc de col·laboració entre les
universitats, les institucions i les empreses per donar una resposta eficaç a les
exigències del canvi tecnològic. En aquest sentit, la participació de la UPC segueix
l'objectiu de la universitat de col·laborar amb els sectors socioeconòmics per
assegurar un dels fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la
modernització del sistema productiu.” (“Barcelona Disposarà de La Primera
Instal·lació Mixta Eòlica-Fotovoltaica En Un Edifici D’habitatges” 2016)
b) Millorar l’eficiència energètica del Poliesportiu del Campus Nord i patrocini
del Primer Seminari UPC Sostenible sobre Edificació, Energia i Canvi Climàtic
El 22 de juny de 2006 s’ha firmat un conveni entre la UPC i Endesa per millorar
l’eficiència energètica del Poliesportiu del Campus Nord i un altre per al patrocini
del Primer Seminari UPC Sostenible sobre Edificació, Energia i Canvi Climàtic, que
es va celebrar el 19 de juny del 2006 i va tractar temes com l’eficiència energètica
i el seu futur. (“Signat Un Conveni Amb Fecsa Endesa per Millorar L’eficiència
Energètica Del Poliesportiu Al Campus Nord” 2016)
El primer acord de col·laboració esmentat s’introdueix dins el Pla d’Eficiència en el
Consum de Recursos de la UPC i amb el conveni signat Endesa es compromet a
donar 7500 euros per a la implementació d’un sistema d’aprofitament solar tèrmic
per la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) al poliesportiu del Campus Nord.
c) Estudi de la pol·lució atmosfèrica al Mediterrani
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La UPC, mitjançant el seu centre de recerca en teledetecció, el RSLAB (Remote
Sensing Lab), ha participat en la campanya per estudiar la pol·lució atmosfèrica al
Mediterrani; en concret s’ha encarregat de l’estudi de les mesures de Barcelona i
Menorca realitzades del 10 de juny al 5 de juliol del 2013. Aquesta campanya
s’emmarca dins del projecte internacional ChArMex (Chemistry - Aerosol
Mediterranean Experiment) que té l’objectiu de “conèixer millor la interacció entre
la contaminació atmosfèrica i el clima”. (“La UPC Participa En Una Campanya per
Estudiar La Contaminació Atmosfèrica Al Mediterrani” 2016)
Els encarregats de la coordinació d’aquest projecte són el “Laboratori de Ciències
del Clima i del Medi Ambient (LSCE), un centre d'investigació de l'Agència Nuclear
Francesa (CEA); l'Agència d'Investigació Nacional Francesa (CNRS) i la Universitat
de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) de França” [6]. A més, participen en el
projecte, el “Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación
(BSC-CNS);
el Centre
d'Investigacions
Energètiques,
Mediambientals
i
Tecnològiques
(CIEMAT) del Ministeri
d'Economia
i
Competitivitat; l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) i
l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, (IMEDEA) —, tots dos del Consell
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)—; la Conselleria de Medi Ambient del
Govern Balear; l'empresa Endesa; la Universitat de Granada, la Universitat de les
Illes Balears i la Universitat Miguel Hernández, d'Elx.”(“La UPC Participa En Una
Campanya per Estudiar La Contaminació Atmosfèrica Al Mediterrani” 2016).
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CAPÍTOL 5:
CONCLUSIONS

Després de fer la descripció de les relacions entre les empreses privades i la UPC,
en concret sobre les relacions amb Endesa, cal fer l’anàlisi i les conclusions finals
d’aquestes, així com d’altres aspectes del treball. Les conclusions a les que s’ha
arribat són les següents:
•

En els últims anys, els ingressos procedents de les administracions
públiques han baixat molt a la UPC i també s’han pujat molt els preus de les
matrícules. A més, els ingressos de la UPC per activitats de recerca amb
empreses estan sofrint una forta baixada.

•

Les transferències fetes per empreses a la universitat, tot i que impliquen
beneficis fiscals per aquestes, també han baixat, encara que no de manera
tan important com els convenis de recerca.

•

En relació amb la baixada de l’aportació de les empreses, el programa de
patrocini i mecenatge UPC 21 ha hagut de canviar les seves categories de
col·laboració, definint-ne de noves més d’acord la nova situació.

•

El nombre de càtedres d’empresa de la universitat també ha descendit en
gran mesura i sembla que les empreses ja no volen una relació a llarg
termini amb la universitat, sinó uns convenis més puntuals.
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•

En el cas de les càtedres d’Endesa, l’entrada del capital italià i la crisi
econòmica han suposat un canvi en les seves relacions amb la universitat,
ja que pocs anys després desapareix la càtedra Victoriano Muñoz Oms de
Valors Ètics en l’Enginyeria, mentre que mantenen la càtedra Endesa Red
d’Innovació Energètica; és a dir, mantenen la càtedra que els aporta estudis
i beneficis més clars. La càtedra VMO, correspon a un altre tipus d’interès:
millorar la seva imatge social.

•

De les activitats de la càtedra VMO destaquen les activitats de difusió del
que ells anomenen “la cultura del no”, on pretenen justificar la seva oposició
a moviments socials que van en contra dels seus interessos econòmics. Es
pot interpretar que aquests moviments socials defensen uns valors que
podrien relacionar-se sense problemes amb els que la càtedra i els estatuts
de la UPC17 en teoria defenen.

•

Per realitzar activitats extraordinàries dintre del programa de les càtedres
(com seminaris o cicles de conferències) ha estat necessària la col·laboració
amb altres organismes.

•

La línia dels estudis de recerca realitzats a la universitat per a Endesa
coincideix amb la investigació que l’empresa realitza per compte seu (o amb
relació amb altres entitats) i corresponen a una aposta per un
desenvolupament sostenible, ja que se centren en energies renovables
(sobretot eòlica i fotovoltaica), en smart grids i en el vehicle elèctric.

•

El programa de càtedres d’Endesa a la UPC no és un cas aïllat, ja que
l’empresa disposa d’altres càtedres en diverses universitats arreu de l’Estat.

•

Cal destacar l’apropament d’Endesa amb la universitat per a la creació del
Màster en Enginyeria Nuclear, per a formar a futurs professionals del sector
del qual Endesa forma part.

•

Tant la UPC com el CIT UPC tenen Consells Empresarials en els que
participen importants empreses. Encara que en aquest projecte no s’ha fet
l’anàlisi, caldria investigar les conseqüències de la creació d’aquests ens.

•

L’estructura de la UPC és molt complexa i té molts nivells; principalment la
col·laboració amb empreses i altres entitats es realitza en els nivells més
externs de la seva estructura.

•

De la seva relació amb una universitat, les empreses treuen una millora de
la seva imatge social, beneficis fiscals en cas d’aportacions econòmiques, la
possibilitat d’encarregar l’elaboració d’estudis de recerca, la creació de
màsters per formar persones amb un perfil professional que interessa en el
sector (el cas de la creació del màster en Enginyeria Nuclear) i la realització
de pràctiques d’estudiants en la pròpia empresa, on es poden veure les
habilitats de cadascun i valorar la seva idoneïtat per a la futura incorporació
a la plantilla del personal de l’empresa.

Més endavant es compararan els valors de la Càtedra VMO amb els recollits en els
estatuts de la UPC.

17
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•

De les seves relacions amb l’empresa privada, la universitat obté una
important font d’ingressos per a activitats de recerca, l’augment de la
inserció laboral de l’estudiantat (millorant així la seva posició en els
rànquings i aconseguint més publicitat), orientació de les necessitats en el
món laboral per a la creació d’estudis adients amb la realitat i un major
prestigi, degut a que amb aquestes col·laboracions la universitat pot fer més
projectes de recerca i oferir activitats més variades.

•

Cal destacar la dificultat d’obtenir dades per a la realització d’un anàlisi al
llarg del temps, ja que la informació existent a la web moltes vegades només
correspon a l’actualitat i no d’anys anteriors.

•

La transparència en temes d’economia és bastant deficient en molts
organismes per dues raons: la primera, que a la pàgina web no surten els
pressupostos o informes de comptes per a tots els anys d’activitats, i la
segona, que encara que siguin oberts, la seva comprensió és complicada.
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CAPÍTOL 6:
REFLEXIONS FINALS

Per tancar aquest treball es creu convenient fer un últim apartat amb les reflexions
finals fetes a partir del mateix i que van una mica més enllà del treball pròpiament
dit.
Ja s’han explicat els beneficis tant per les empreses privades com per la UPC de
que ambdues parts mantinguin col·laboracions, però també cal fer un anàlisi de
amb quin tipus d’empresa la universitat té relacions i de si aquesta comparteix els
valors de la universitat reflectits als seus estatuts.
Als estatuts de la UPC (“Estatuts de La UPC” 2016) es diu que un dels principis
informadors de la universitat és el de “promoure el desenvolupament sostenible,
així com l’eradicació de la pobresa, la reducció de les desigualtats entre els pobles
i la protecció del medi ambient, tant pel que fa a les activitats de formació i recerca
com a les institucionals.” I la conseqüent qüestió és: suposa Endesa un aliat en la
consecució d’aquests objectius?
Primer s’analitzarà el primer objectiu, el desenvolupament sostenible, definit al
Informe Brundlandt com a “aquell desenvolupament que permet satisfer les
necessitats actuals sense comprometre els recursos i possibilitats de les futures
generacions” (“Desarrollo Sostenible” 2016). Com s’ha vist al llarg del treball,
Endesa, tant per si mateixa com a la universitat, realitza activitats de recerca amb
una visió molt propera al desenvolupament sostenible (smart cities, energies
renovables, generació distribuïda, vehicle elèctric...), però Endesa com a empresa
realitza també altres activitats. Les activitats analitzades per valorar el compromís
d’Endesa amb un desenvolupament sostenible són dues: l’energia nuclear i
l’autoconsum d’energia.
L’energia nuclear, encara que sigui un tema controvertit, segons la meva opinió,
no és compatible amb un desenvolupament sostenible, ja que, encara que aquesta
energia no produeixi gasos d’efecte hivernacle en la seva operació, s’han de tenir
en compte les emissions degudes a l’extracció de l’urani i al seu transport i els
residus que genera; a més, l’energia nuclear no és una energia renovable, ja que,
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segons el ritme d’explotació actual s’estima que l’urani es pot acabar en els
pròxims 100 anys i tampoc no s’han trobat solucions prou definitives pels residus
radioactius. (“La Energía Nuclear” 2016) Endesa és una empresa que fa una clara
posta per l’energia nuclear, tal i com ho demostren la creació del màster a la UPC
amb la seva col·laboració i la propietat d’Endesa de vàries centrals nuclears a
Espanya (“Energía Nuclear En España” 2016).18
La segona activitat és l’autoconsum d’energia elèctrica. Aquest és un altre tema
molt controvertit a l’Estat espanyol, però cal destacar l’esmena feta per Endesa a
la proposta de real decret del 2013, que pretenia prohibir l’autoconsum
d’electricitat a aquells usuaris que es beneficiessin del Preu Voluntari al Petit
Consumidor (l’antiga tarifa regulada) o del bo social (la tarifa pels clients més
vulnerables) (“Soria Copió a Endesa El Intento de Prohibir El Autoconsumo
Eléctrico a Los Usuarios Más Vulnerables” 2016); per tant, en aquest cas Endesa
no demostra la voluntat de treballar per un desenvolupament sostenible ni per la
reducció de les desigualtats entre les persones.
Un altre aspecte relacionat amb el desenvolupament sostenible és el vehicle
elèctric, sobre el qual s’ha parlat molt al llarg del treball, ja que és una de les
activitats d’investigació més destacables d’Endesa. Aquesta voluntat de millorar la
tecnologia del vehicle elèctric i que sigui més utilitzada és present a la companyia,
per exemple, en el fet de que Endesa pretén que al 2020 un 40% de la seva
plantilla directiva utilitzi un cotxe 100% elèctric o híbrid. (“Endesa Lanza Un Plan
Para Que El 40% de Sus Directivos Se Desplace En Vehículo Eléctrico En 2020”
2016) Aquesta iniciativa és molt interessant, però segons la meva opinió no
correspon només amb la cerca d’un futur més sostenible, sinó que correspon als
interessos de la companyia, ja que els vehicles elèctrics, com el seu nom indica,
utilitzen energia elèctrica de la xarxa per al seu funcionament, el que faria que
Endesa tingués més clients.
Continuant amb el tòpic del desenvolupament sostenible, relacionant-ho amb la
protecció del medi ambient, és important destacar quin tipus de centrals
elèctriques té Endesa i com influeix la seva activitat en el medi ambient. Per
exemple, segons un article publicat al 2015 (“Las 10 Mayores Centrales Térmicas
de Carbón de España” 2015), Endesa és la propietària de les 4 centrals tèrmiques
de carbó més contaminants de tota Espanya.
El següent principi és l’eradicació de la pobresa. La pobresa amb la que Endesa té
més a veure és la pobresa energètica, que es pot definir com a “l’incapacitat d’una
llar de satisfer una quantitat mínima de serveis de l’energia per a les seves
necessitats” (“Pobreza Energética” 2016). La pobresa energètica està llavors
relacionada amb els talls d’electricitat a les llargs. Se sap que entre els anys 2006
i 2012 les empreses elèctriques a Espanya van augmentar el número de talls de
llum als habitatges que no podien pagar les seves factures. El 2006 el número total

Central Sta. María Garoña: Endesa Generación, S.A. (50%)
Central Almaraz I: Endesa Generación, S.A. (36%)
Central Ascó I: Endesa Generación, S.A. (100%)
Central Almaraz II: Endesa Generación, S.A. (36%)
Central Cofrentes: Endesa (0%)
Central Ascó II: Endesa Generación, S.A. (85%)
Central Vandellós II: Endesa Generación, S.A. (72%)
Central Trillo: Endesa (0%)
18
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de desconnexions era de 600.000, i al 2012 de 1,4 milions. Aquestes xifres totals
són aproximades, però de les que es disposa segon apareix a les seves memòries
són les dades de les dues empreses amb major presència en el mercat elèctric
espanyol: Iberdrola i Endesa (comptant també el mercat portuguès). “Entre
ambdues van realitzar al 2012 un total de 1.112.934 desconnexions, el que suposa
una taxa entorn al 5% del total dels seus clients domèstics- uns 20 milions, segons
la Comissió Nacional de l’energia (CNE)”. (Ediciones El País 2013) L’evolució dels
talls d’electricitat per impagament es troba a la Figura 50. [17]. Cal destacar també
el fet de que la situació és tan insostenible per a moltes persones que s’han hagut
d’organitzar en diverses associacions per fer front a aquesta problemàtica de forma
conjunta, com pot ser l’Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE).

Figura 50. Evolució dels talls d'electricitat. Font:(Ediciones El País 2013)
Un altre aspecte molt recent d’Endesa que té a veure amb l’eradicació de la
pobresa és el tema del bo social. Endesa, en la seva Junta d’Accionistes del 26
d’abril de 2016, va plantejar la necessitat de repensar el bo social, un descompte
de la factura elèctrica del 25% per a les persones que compleixin els requisits19.
Actualment, es beneficien d’aquest descompte un total de 2,4 milions de
consumidors, però Endesa vol evitar que s’acullin a aquesta tarifa persones que
no estiguin en situació econòmica crítica, pel que vol tenir en compte la renda dels
beneficiaris. Aquesta mesura suposaria una reducció del 33% del total de
beneficiaris del bo social. A més, l’empresa proposa la creació d’un fons mixt entre
empreses i administració pública per assegurar “el subministrament a les famílies
que no puguin pagar la factura elèctrica”. L’empresa també ha presentat un recurs
per la normativa aprovada a l’Ajuntament de Barcelona que estableix una multa
per les companyies que tallin la llum, el gas o l’aigua a llars vulnerables. (Martínez
2016) (Lafraya 2016)

Els requisits són:
-Llars amb menys de 3 kW de potència instal·lada.
-Pensionistes amb prestacions econòmiques mínimes
-Famílies amb tots els seus membres a l’atur.
-Famílies nombroses.
19
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Figura 51. Bo social i la proposta d'Endesa. Font:(Martínez 2016)
L’últim principi és el de la protecció del medi ambient, del que ja s’han donat
algunes pinzellades de la situació espanyola, tot i que Endesa ha creat més
polèmica en temes de medi ambient ha estat en Amèrica del Sud. Un exemple
ha estat la realització del projecte de construcció de dues centrals
hidroelèctriques al riu Bío-Bío a Xile, fet que ha tingut un gran impacte ecològic
i que, a més, va suposar el desplaçament de pobles indígenes. (“Endesa
Amenaza La Patagonia Chilena” 2009) S’ha arribat a realitzar un documental
de l’ocorregut, anomenat “Apaga y vámonos” (“Apaga Y Vámonos (2005),”
n.d.). Endesa també participa en el projecte Hidroaysén, que pretén construir
cinc preses hidroelèctriques a la Patagonia xilena (2 preses al riu Baker i tres
al Pascua), inundant 5.910 hectàrees i construint línies d’alta tensió de més de
2.000 quilòmetres. Aquest projecte afecta a “l’ecosistema de la tercera reserva
d’aigua dolça del món, que alberga dos parcs i tres reserves nacionals”.
(“Endesa Amenaza La Patagonia Chilena” 2009) Aques projecte ha estat fins i
tot criticat al “New York Times” i s’han fet manifestacions en contra a Xile amb
una assistència de 30.000 persones. (Ediciones El País 2011)
Es pot concloure que Endesa no comparteix a la pràctica els principis que la
UPC estableix als seus estatuts, pel que, tot i que les relacions que mantenen
són beneficioses per a ambdues, Endesa no deixa de ser una empresa
multinacional que no comparteix20 els mateixos principis i objectius que la UPC
quan es tracta de maximitzar els seus propis beneficis.

20

Tal i com ja s’ha desenvolupat anteriorment, això queda molt explícit en la difusió del
que ells anomenen “la Cultura del No”, on ridiculitzen els moviments socials que s’oposen
als interessos de l’empresa.
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CAPÍTOL 1:
PRESSUPOST

Com ja s’ha vist, aquest treball de final de grau no és de caràcter tècnic, sinó més
de cerca i anàlisi d’informació i reflexió; en conseqüència, el pressupost del mateix
no correspon al d’un projecte d’enginyeria típic. Per tant, el pressupost d’elaboració
consisteix simplement en les hores d’enginyeria dedicades i el preu del transport
necessari per acudir a les trobades que s’han tingut amb terceres persones.
Hores d’enginyeria:
Hores de
Treball (h)

Preu per hora
d'enginyeria (€/h)

Total (€)

650

25

16.250

IVA (€)

3.412,5

Total hores d’enginyeria (€)

19.662,5
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Preu del transport:
Nombre de vegades d'ús del
transport públic

Preu del bitllet (considerant
com a títol de transport la T10)1

Total
(€)

16

0,995

15,92

Pressupost total:
Total (€)

1

19.678,42

La T-10 és una abonament multipersonal de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) de 10 viatges en
transport públic. El preu d’aquest abonament per a una zona és de 9,95€, per lo que el preu de cada viatge és
de 0,995 €. (“T-10. TMB” 2016)
-4-
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CAPÍTOL 1:
PRESSUPOSTOS UPC
2004-2015

Amb l’objectiu de fer una contextualització del treball i també de poder fer una
valoració de la importància del capital privat a la UPC, s’han analitzat els
pressuposts d’aquesta universitat durant els anys dels que es disposa de la
informació. De l’any 2016 no es fa l’anàlisi per què només hi és al web el document
d’aprovació del pressupost, però el pressupost no està tan desglossat com els
anteriors, motiu pel qual no és possible obtenir els valors desitjats.
Amb l’objectiu de discernir quina aportació està feta per empreses privades, s’ha
estudiat el capítol dels pressuposts de “Pressupost per conceptes (ingressos)”.
Primer es farà l’anàlisi de com s’han estudiat els pressuposts del 2011 al 2015, i
desprès els del 2004 fins al 2010, ja que hi ha hagut un canvi en la manera de ferlos.
Per al primer cas, s’ha vist que un dels apartats en els que hi ha ingressos per part
d’empreses privades és el de prestació de serveis. A dintre d’aquest s’ha prescindit
de l’aportació feta per “Prestació de serveis universitaris”, ja que són ingressos
deguts a serveis lingüístics, d’esports..., i també de l’apartat “Convenis de
cooperació educativa”, que són els ingressos deguts a les pràctiques externes fetes
pel estudiantat. Llavors, els apartats que es compten són “Convenis, cursos i
serveis. CTT”, “Convenis UPC 21. CTT”, “Overhead del CTT de convenis, serveis,
cursos i propietat intel·lectual”, “Cursos i serveis prestats per les unitats” i “Altres
Serveis”. Existeix un altre apartat d’ingressos a on també apareixen les empreses
privades, el de “Tranferències corrents d’empreses privades”. En aquest, s’agafen
tots els subapartats, que són “Transferències corrents d'empreses privades” i
“Transferències corrents d'empreses privades. UPC 21”.

-3-

Telma Lago Rodríguez

Per al cas dels pressuposts del 2004 al 2010 s’han agafat els mateixos apartats,
fent algunes aproximacions per a que coincidissin els mateixos conceptes. Per
exemple, el subapartat de “Prestació de serveis universitaris” apareix dintre de
“Convenis, cursos i serveis”, per lo que no es sap de la seva aportació exacta per
a cada any per poder fer el descompte. És per això que s’ha fet una aproximació,
calculant el percentatge que aquest ingrés suposa del total de “Prestació de
serveis” del any 2011 al 2015, s’ha fet la mitja d’aquest valors, i desprès s’ha
restat el valor aproximat per a cada any. Del 2010 cap enrere desapareix el
subapartat de “Convenis UPC 21. CTT”, que es creu està integrat dins de “Cursos
i serveis prestats per les unitats”, ja que presenta una pujada molt gran en els
anys corresponents. En l’apartat de “Transferències corrents d’empreses privades”
canvien les categories, existint 4: “D’empreses privades i altres entitats”,
“Aportació d’ens docents vinculats a la UPC”, “Aportació d’ens de recerca vinculats
a la UPC” i “Projecte UPC21”. Els subapartats tinguts en compte són el primer i el
quart. En els primers anys del període també apareixen altres variacions, però són
més fàcilment identificables, ja que consisteixen en un diferent nomenament de
l’ingrés, però es pot veure que es refereixen a lo mateix. Al mateix temps, els
pressuposts del 2005 i 2006 són diferents a la resta, per què la quantitat de cada
ingrés està dividida segons si el finançament és genèric o específic. Quan el
finançament és genèric correspon a l’apartat de transferències corrents, i quan és
específic, a l’apartat de prestació de serveis.
Desprès d’aquesta explicació de com s’ha fet l’anàlisi dels pressuposts, es recull
les dades obtingudes en les següents figures.

Pressupost 2004
Generalitat
Préstecs del Ministeri

18%
Estat
Unió Europea

11%
54%
4%
7%

Empreses privades
Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

6%

Figura 1. Pressupost 2004. Font:(“Pressupost UPC” 2016)
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Pressupost 2005
Generalitat
Estat

22%
Unió Europea

9%

56%

6%

Empreses privades
Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

7%

Figura 2. Pressupost 2005. Font:(“Pressupost UPC” 2016)

Pressupost 2006
Generalitat
Préstecs del Ministeri

19%

Estat

10%
56%
5%
6%

Unió Europea
Empreses privades

4%

Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

Figura 3. Pressupost 2006. Font:(“Pressupost UPC” 2016)
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Pressupost 2007
Generalitat
Préstecs del Ministeri

18%

Estat

10%

Unió Europea

5%
5%
3%

59%
Empreses privades
Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

Figura 5. Pressupost 2007. Font:(“Pressupost UPC” 2016)

Pressupost 2008
Generalitat
Préstecs del Ministeri

16%
Estat

12%
3%
6%
1%

Unió Europea

62%

Empreses privades
Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

Figura 4. Pressupost 2008. Font:(“Pressupost UPC” 2016)
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Pressupost 2009
Generalitat

15%

Estat

12%

Unió Europea

3%
7%

63%

Empreses privades

Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

Figura 6. Pressupost 2009. Font:(“Pressupost UPC” 2016)

Pressupost 2010
Generalitat
Préstecs del Ministeri

12%

Estat

8%
6%
7%

Unió Europea

61%

Empreses privades

6%
Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

Figura 7. Pressupost 2010. Font:(“Pressupost UPC” 2016)
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Pressupost 2011
Generalitat
Préstecs del Ministeri

16%
Estat

10%
Unió Europea

3%
8%
1%

62%
Empreses privades
Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

Figura 8. Pressupost 2011. Font:(“Pressupost UPC” 2016)

Pressupost 2012
Generalitat
Préstecs del Ministeri

21%

Estat
Unió Europea

11%

55%
Empreses privades

5%
7%
1%

Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

Figura 9. Pressupost 2012. Font:(“Pressupost UPC” 2016)
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Pressupost 2013
Generalitat
Estat

27%
Unió Europea

54%
8%
5%

Empreses privades
Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

6%

Figura 11. Pressupost 2013. Font:(“Pressupost UPC” 2016)

Pressupost 2014
Generalitat
Estat

26%
Unió Europea

55%

8%
5%

Empreses privades
Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

6%

Figura 10. Pressupost 2014. Font:(“Pressupost UPC” 2016)
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Pressupost 2015
Generalitat
Estat

35%

Unió Europea

49%

6%

Empreses privades
Altres (incloeix la matrícula de
l'estudiantat)

5% 5%

Figura 12. Pressupost 2015. Font:(“Pressupost UPC” 2016)
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CAPÍTOL 2:
CONSELL EMPRESARIAL
UPC

2.1.Orígens i funcions
El 11 de juny de 2013 el Consell Social va aprovar la proposta de creació del
Consell Empresarial (acord núm. 43/2013, vist l’informe favorable del Consell de
Govern de 28 de maig) i uns mesos desprès, concretament el 9 d’octubre, es va
constituir el Consell Empresarial de la UPC. La seva creació es justifica degut a la
necessitat de que “la Universitat disposi d’un espai estable de debat i de treball
entre els sectors empresarials, les universitats i els agents dinamitzadors de
Catalunya i, per tant, de definir una estratègia compartida i fer més visible l’aliança
universitat-empresa.” (“Es Constitueix El Consell Empresarial de La UPC” 2016)
Les finalitats del Consell Empresarial són la transferència de coneixement entre
l’empresa i la universitat, i plantejar formes de proporcionar més recursos a la
universitat, per a que aquesta es pugui apropar més a la societat. (“Consell
Empresarial UPC” 2016)
A continuació es recull el “Decàleg de principis de les relacions universitatempresa”, tal i com apareix a la seva pàgina web: (“Consell Empresarial UPC”
2016)
“
1. Establir activitats que millorin el coneixement mutu universitat-empresa.
2. Transmetre coneixements mitjançant la formació especialitzada i permanent.
3. Potenciar la transmissió de competències associades
professional durant el procés de formació de l'estudiantat.
- 11 -
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4. Contribuir al progrés de la societat aportant-hi professionals competents, tan
graduats i graduades com doctors i doctores.
5. Facilitar les iniciatives d’empreses de base tecnològica i innovadora, fomentant
l’emprenedoria a la Universitat i els instruments i recursos necessaris.
6. Transferir resultats d'activitats de recerca "patents" en empreses del territori.
7. Difondre avenços científics i tecnològics a la ciutadania.
8. Projectar la imatge de la Universitat cap a la societat, des de l’òptica de la
responsabilitat
social.
9. Disposar d’òrgans de participació per a l’empresa en l’estructura de la
Universitat per a mantenir un diàleg permanent que reforci l’aliança universitatempresa.
10. Fomentar la cooperació públic-privada en l'àmbit de la recerca i transferència
de tecnologia. Potenciar el progrés i la competitivitat del territori.
”
En el reglament del Consell Empresarial (aprovat pel Consell de Govern, acord
núm. 227/2015) es detallen les seves funcions, la seva estructura, el
funcionament... Cal destacar el fet de que el Consell Empresarial no disposa de
personalitat jurídica, ja que està integrat dins de la UPC. A més, es detallen les
competències del Ple del Consell (els seus membre estan recollits en els següents
paràgrafs) recollides a continuació, i l’obligació d’aquest òrgan de reunir-se com a
mínim un cop al any. Les competències són: (“Aprovació Del Reglament Del Consell
Empresarial” 2016)
“






Elaborar les línies estratègiques d’actuació.
Vetllar perquè s’acompleixin les finalitats del Consell Empresarial de la UPC.
Presentar al rector de la UPC la memòria anual d’activitats.
Aprovar les propostes de modificació del present reglament de
funcionament.
Qualsevol altra competència que, en el marc del seu àmbit d’actuació, no
estigui atribuïda d’una manera específica a un altre òrgan de la UPC.

“

2.2. Membres del Consell Empresarial
Aquest Consell estava, en els seus orígens, format per les empreses: Abertis;
Alstom; Anteverti, Smart City World Congress; Applus+; Aqualogy S&T; Cambra
de Comerç de Barcelona; COAC; Endesa Catalunya; FEMCAT; FICOSA; Fira BCN;
Foment del Treball Nacional; Girbau; Iberpotash; Microsoft España; Mier
Comunicacions; PIMEC; SEAT; Siemens i Telefónica Cat. (“Es Constitueix El Consell
Empresarial de La UPC” 2016)
A l’actualitat, el consell està format per: (“Consell Empresarial UPC” 2016)
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Taula 1. Membres del Consell Empresarial de la UPC. Font:(“Consell Empresarial UPC”
2016)

Entitat

Càrrec dins la seva
entitat

Ramon Carbonell

Consell Social UPC

President

Enric Fossas

UPC

Rector

Joan Pi

Alumni UPC

President

Maria Pau Ginebra

Dep. Ciència de
Materials i Enginyeria
Metal·lúrgica

Catedràtica
d'universitat

Xavier Oliver

Dep. Resistència de
Materials i Estructures
a l'Enginyeria

Catedràtic
d'universitat

Ricard Pie

Dep. Urbanisme i
Ordenació del Territori

Catedràtic
d'universitat

Alberto Sanfeliu

Dep. Engineria de
Sistemes, Automàtica i
Informàtica Industrial.

Catedràtic
d'universitat

Institut de Robòtica i
Informàtica Industrial
(IRI)

Director

Dep. Teoria del Senyal
i Comunicacions

Catedràtic
d'universitat

Institut de Ciències
Fotòniques (ICFO)

Director

Dep. Arquitectura de
Computadors.

Catedràtic
d'universitat

Membres
Membres nats

Membres designats del
personal docent i
investigador

Lluís Torner

Mateo Valero
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Barcelona
Supercomputing
Center (BSC)

Director

Aqualogy S&T

Director general

Membres designats del
Cercle Empresarial
Manuel Cermerón

Anteverti
Pilar Conesa

Directora

Smart City World
Congress

Directora

Joaquim Coello

Applus+

President

Lluís Comerón

COAC

Degà

Agustín Cordón

Fira BCN

Director general

Kim Faura

Telefónica, Catalunya

Director general

Rosa García

Siemens

Consellera delegada

Joaquim Gay de
Montellà

Foment del Treball
Nacional

President

Pere Girbau

Girbau, S.A.

Josep González

PIMEC

President

Carles Grau

Microsoft España

Director general

Abertis

Director RRII

Sergi Loughney

Director general

Fundació Abertis

Director

Miquel Martí

FEMCAT

President

Josep Antoni
Martínez

Iberpotash

Conseller delegat

Pedro Mier

Mier Comunicacions

President executiu

Antonio Moreno

Alstom

President

Josep Maria Pujol

FICOSA

President

Matthias Rabe

SEAT

VP executiu Recerca
i Desenvolupament
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Isabel Buesa

Endesa, Catalunya

Directora general

Miquel Valls

Cambra de Comerç
BCN

President
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CAPÍTOL 3:
MEMBRES CÀTEDRA
VICTORIANO MUÑOZ OMS

3.1.Membres del Consell Assessor
La càtedra es va crear al juliol del any 2000, i al abril del 2001 es va constituir el
Consell Assessor (“Càtedra UPC-Endesa Red Victoriano Muñoz Oms” 2016) de la
mateixa. Se’n va anomenar president al Sr. Andreu Mas-Colell, catedràtic
d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, que va ser conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (200-2003).
També ha sigut membre del Consell Assessor del Servei d’Estudis de La Caixa,
president del Consell Assessor Científic de “Telefónica Investigación y Desarrollo”
i membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia. Entre el 2010 i el 2016 va
ser conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. (“Andreu
Mas-Colell” 2016) (“Govern.cat” 2016) Cal destacar també que en Antoni Giró,
qui va ser rector de la UPC del 2006 al 2013, va ser director general d’Universitats
dintre del equip de Mas-Colell. (“La Formación Universitaria,” n.d.)
A més, el Consell Assessor de la Càtedra estava format per:


Antón Costas, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de
Barcelona, ha estat Defensor del Client d’Endesa del 2000 al 2005, President
del Consell d’Endesa a Catalunya del 2005 al 2011, i des de el 2013 és
President del Cercle d’Economia. (ub 2009a) (“Circulo de Economia” 2016)
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Josep Ferrer Llop, catedràtic del Departament de Matemàtica Aplicada I de
la UPC, va ser rector del 2002 fins el 2006. (“Rectors UPC” 2016)
Marta Lacambra, llicenciada en Ciències Econòmiques per la UAB, ha estat
Secretària General del Departament de Cultura i del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat; també ha sigut Directora de l’Agència Catalana
de l’Aigua i presidenta de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat. A més, ha
estat Subdirectora de Caixa Manresa i directora de la obra social de aquesta.
Actualment és Directora General de la Fundació Catalunya- La Pedrera,
Consellera Delegada de Món Benet S.L., Membre de la Junta del Cercle
d’Economia des de el 2011 i vocal de la Junta del Cercle de Cultura des de
el 2014. (“Circulo de Economia” 2016) (“Fundació Catalunya-La Pedrera”
2016) (País 2002) (“Marta Lacambra, Nuevo Miembro Del Consejo de
Asesores Económicos Del Govern” 2014) (“Cercle de Cultura” 2016)
Joan Molins, enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica
de Madrid, ha sigut President del Cercle d’Economia del 1992 al 1995.
Actualment es President del Institut Cerdà, membre de la Assemblea de
Patrons de l’ESADE i Vicepresident de Cementos Molins S.A. (“Circulo de
Economia” 2016) (“Institut Cerdà” 2016)
Jaume Pagès, catedràtic del àrea d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica de
la UPC, ha sigut rector de aquesta universitat del 1994 fins el 2002. Des de
el 2002 és Conseller Delegat del Fórum Universal de les Cultures Barcelona
2004, i a partir del 2004 és Conseller Delegat de Portal Universia S.A. ( del
Grup Santander). També va ser membre de la patronat de l’extinguida
Fundació Jordi Pujol. (“Rectors UPC” 2016) (“Fundació Princesa de Girona”
2016) (“Jaume Pagès Fita” 2016) (“El Centre d’Estudis Jordi Pujol Es Dissol
Perquè Considera &quot;molt Difícil&quot; Seguir Rebent Fons” 2014)
María Jesús Prieto, enginyera de telecomunicacions, al 1986 se li va
anomenar Gerent Nacional de Telefónica Sistemes i al 1993 Directora
General de Sistelcom, Consorci del Banc Central Hispano i Unió Fenosa. Del
2000 al 2004 ha sigut Presidenta del Institut de l’Enginyeria d’Espanya i al
2007 ha estat la primera dona en ser anomenada Presidenta d l’Organització
Mundial de la Enginyeria (WFEO). (“María Jesús Prieto-Laffargue” 2016)
María Dolors Rodríguez Muñoz, Gerent de Ports de la Generalitat (“Comité
Ejecutivo de Ports de La Generalitat” 2016)
Joan Rosell, empresari català, va ser president d’Enher (1996-99) i desprès
de Fecsa-Enher(1999-2002), també ha sigut conseller d’administració
d’empreses com Agbar, Endesa, Siemens Espanya... Actualment es membre
del Consell d’Administració de Caixa Bank (des de el 2007) i president de
CEOE (Confederació Espanyola de Organitzacions Empresarials) des de el
2010. (“¿Quién Es Joan Rosell?” 2016)(“Consejo de Administración Caixa
Bank” 2016)(“Biografía Del Nuevo Jefe de Los Empresarios” 2010)
Josep María Rovira, Director General d’Endesa a Catalunya del 2002 al 2014.
(“Rovira Dejará La Dirección General de Endesa En Catalunya Tras Doce
añosRovira Dejará La Dirección General de Endesa En Catalunya Tras Doce
años,Catalunya” 2014)
Albert Serratosa, va ser catedràtic d’Ordenació de Territori i Urbanisme a la
UPC. Del 1998 al 2000 ha estat Director del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona i al 2004 va ser anomenat cap de l’Institut d’Estudis Territorials.
(“Mor Albert Serratosa” 2016)(“L’Escola de Camins Acull La Presentació Del
Llibre ‘Pensar El Territori. Converses Amb Albert Serratosa’” 2016)
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Antoni Siurana, llicenciat en ciències econòmiques per la Universitat de
Barcelona. Va ser alcalde de Lleida del 1979 al 1987 i del 1991 al 2003,
desprès ha estat Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del 2003 al
2006, i Director General de “Aguas de la Cuenca del Ebro” (ACESA) des de
llavors. (“Antoni Siurana És Nomenat Director General de L’empresa Estatal
Aguas de La Cuenca Del Ebro SA (ACESA)” 2016)(“Antoni Siurana I
Zaragoza” 2016)(“Ajuntament de Lleida” 2016)
Antonio Torroja, enginyer de camins, ha treballat en Torroja Ingeniería des
de 1960, i actualment és president de la mateixa. També ha rebut el Premi
Nacional d’Enginyeria al 2007. (“Torroja Ingeniería” 2016)(País 2007)

Al 2004 Antoni Siurana substitueix a Andreu Mas-Colell com a President. Al 2007,
Antoni Giró, qui va ser rector de la UPC del 2006 al 2013, entra a formar part del
Consell Assessor. (“Rectors UPC” 2016) Desprès, al 2013 Enric Fossas és nomenat
nou rector de la UPC i substitueix a Antoni Giró com a membre del Consell Assessor
de la càtedra. En aquest mateix any la presidència del Consell passa a Francisco
Guarner, enginyer de Camins, Ports i Canals per la UPM, i empresari amb relació
amb empreses d’enginyeria i residencies de estudiants; va ser sotsdirector
econòmic financer de Enher (1982-85), director administratiu i financer de Eurodif
(1985-90; empresa que es dedica al enriquiment d’urani) i director general del
Banc d’Europa (1990-94). (“Areva” 2016)(“Francisco Guarner,” n.d.)
Els membres del Consell Assessor fins el desmantellament de la càtedra són:












Antonio Aguado de Cea, director-fundador de la càtedra, va ser director de
l’Escola de Camins, Canals i Ports del 1997 al 2001. (“Aguado de Cea,
Antonio” 2016)
David Madí, exsecretari de Comunicació i Estratègia de CiU, es President del
Consell Assessor d’Endesa a Catalunya des de el 2011 (en substitució de
Antón Costas) i també vicepresident de Applus des de el 2012 i assessor de
Telefónica a partir del 2013. (“David Madí, El Ex Hombre de Confianza de
Artur Mas, Ficha Por Telefónica Como Asesor Leer Más: David Madí, El Ex
Hombre de Confianza de Artur Mas, Ficha Por Telefónica Como Asesor.
Noticias de Empresas http://goo.gl/QaGdpL,” n.d.)(“David Madí Ficha Por
Telefónica,” n.d.) (“Endesa Constituye En Barcelona El Nuevo Consejo
Asesor de Cataluña” 2011)
Anna Birulés, va ser Ministra de Ciència i Tecnologia amb el segon govern
de José María Aznar (1996-2004). També ha estat Secretaria General del
Banc Sabadell i Directora General de Retevisión. Des de el 2014 es
Presidenta de Tres60Grupo. (“Anna Birulés, Nueva Presidenta de Tres60
Grupo” 2014)
Jaume Pagès (perfil ja descrit en l’apartat del Consell Assessor inicial).
Isabel Buesa, llicenciada i amb màster en Administració i Direcció
d'Empreses per ESADE, es Directora General d’Endesa a Catalunya des de
el 2014. (“Isabel Buesa, Nova Directora General d´Endesa a Catalunya”
2014)
Maria Dolors Rodríguez Muñoz (perfil ja descrit en l’apartat del Consell
Assessor inicial).
Josep M. Esteve Sorigué, ha sigut Apoderat i Administrador Conjunt de
Endesa Distribució Elèctrica S.L. (“Esteve Sorigue Jose Maria” 2016)
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Joan Roca Segarra, abocat i president de Roca Junyent (bufete d’abocats),
empresa que va crear el seu pare, Miquel Roca. Entre els casos que porta el
bufete, cal destacar la defensa de l’Infanta Cristina. (“Roca I Junyent
Controla Un Ejército de 200 Abogados Y Factura 28 Millones Al Año
Leer
Más: Roca I Junyent Controla Un Ejército de 200 Abogados Y Factura 28
Millones Al Año. Noticias de España http://goo.gl/E5mC5R” 2013)(“Roca
Junyent” 2016)
Enric Fossas, actual rector UPC (“Rectors UPC” 2016)
Mª Dolors Ordóñez ( no s’ha trobat informació de la trajectòria d’aquesta
persona)
Josep González Sala, president de PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya); també ha estat director de la empresa de cablatge Furas, fis
que al 2007 part va ser venuda a l’empresa alemanya Leoni, del mateix
sector, amb la qui va continuar treballant mitjan la societat Furas-Leoni.
(“PIMEC” 2016)(“Josep González I Sala” 2016)
Antoni Siurana (perfil ja descrit en l’apartat del Consell Assessor inicial).
Antonio Huerta, catedràtic d’universitat, va ser director de la ETS de Camins,
Canals i Ports des de el 2007 fins el 2012. (“Antonio Huerta, Reelegit
Director de l’ETS d'Enginyers de Camins, Canals I Ports de Barcelona” 2016)

3.2. Membres de la Comissió de Seguiment
Quan es va constituir, la comissió de seguiment estava formada per:
Per part d’Endesa:






Francisco Guarner Vila, gendre de Victoriano Muñoz Oms, va ser president
de la Junta d’Accionistes i Conseller Delegat d’ENHER (Empresa Nacional
Hidroelèctrica Ribagorzana). (País 1985) (“Junta General ENHER” 1981)
Antonio Palat Ullastres, qui ha estat professor associat del Departament de
Màquines i Motors Tèrmics de la UPC, també ha sigut apoderat d’Endesa del
2002 al 2003, i conseller d’Urgell Energia S.A. fins el 2011, any en el que es
crea l’Asociació d’Antics Empleats d’Endesa, jubilats i prejubilats (AAEE) i de
la qual és vocal de la junta directiva. (“Personal Acadèmic UPC” 2016)
(“Pallat Ullastres Antonio Manuel” 2016) (“Asociación de Antiguos
Empleados de Endesa” 2016)
Miguel Vila Despujol, ha estat director del Parc Tecnològic del Vallès i
director general d’Endesa a Catalunya del 1999 al 2002. (País 2001)
(CincoDias 2002)

Per part de la UPC:





Antonio Aguado de Cea (perfil ja descrit en el Consell Assessor de la
càtedra).
Ramón Companys Pascual, ha estat anomenat professor emèrit de la UPC
al 2004, i va ser director de l’ETSEIB des de el 1997 al 2003. (“AUTORITATS,
CÀRRECS I REPRESENTANTS” 2016) (“NOMENAMENT DEL SR. RAMON
COMPANYS PASCUAL COM A PROFESSOR EMÈRIT DOCUMENT CG 30/4 2005
Vicerectorat de Personal Abril de 2005” 2016)
Francisco Guarner Muñoz, nét de Victoriano Muñoz Oms, és professor de la
E.T.S. de Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i membre del
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Patronat de la Fundació ESADE (Escola Superior de Administració i Direcció
d’Empreses). (“Francisco Guarner Muñoz” 2016)
Per part d’Endesa, han participat en la comissió de seguiment:










José Arrojo, és director d’Investigació, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació d’Endesa des de el 2004, i president de la Plataforma Tecnològica
Espanyola d’Eficiència Energètica. (“Nombramientos” 2016) (“ENDESA
INSTALA EN IBM EL PRIMER PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS EN UNA SEDE CORPORATIVA EN ESPAÑA” 2016) (“Endesa:
Ecosistema de Innovación” 2016)
Josep Ramon Esteve, director de distribució d’Endesa a Catalunya.
(“Conveni de Col·laboració Entre ENGINYERS BCN I Endesa” 2014)
Antoni Jérez, des de el 2003 ha estat Director de Distribució d’Endesa a
Catalunya, i des de el 2011 és Gerent General d’Edesur (distribuïdora
d’electricitat argentina controlada per Endesa). (Clarín 2011) (“Endesa
Propone Al Español Jerez Agudo Como Nuevo Gerente General de Edesur”
2011)
Joaquin Rivera Raluy, va ser apoderat d’Endesa fins el 2011, i des de el
2010 és liquidador d’Elèctrica de la Franja S.L.. (“Persona «Rivera Raluy
Joaquin»” 2016)
Josep Mª Rovira (perfil ja descrit)
Isabel Buesa, va ser Directora Comercial d’Endesa a Catalunya del 1998 al
2014, i des de llavors es Directora General d’Endesa a Catalunya. També ha
sigut representant d’Unesa i del Ministeri d’Indústria i Energia en l’Agència
Internacional de l’Energia. (“Isabel Buesa, Nova Directora General d´Endesa
a Catalunya” 2014) (“Isabel Buesa Manté Encès El Llum d’Endesa” 2014)

Per part de la UPC, la comissió també ha patit diversos canvis:




Al 2009 el nou director de l’Escola de Camins, Antonio Huerta, substitueix
al antic director Antonio Aguado. Al any 2012 Sebastiá Olivella substitueix
a Antonio Huerta com a director de l’escola, i per tant, com a participant en
la comissió.
Al any 2003 Ferran Puertas es anomenat nou director de l’ETSEIB,
substituint a Ramón Companys; Puertas, al 2007, és substituït per Francesc
Roure, qui al 2013 es reemplaçat per Neus Cónsul, actual directora de
l’ETSEIB.

L’última Comissió de Seguiment estava constituïda per:
Per part d’Endesa



Josep Ramon Esteve ( perfil ja descrit anteriorment)
Isabel Buesa ( perfil ja descrit anteriorment)

Per part de la UPC





Sebastià Olivella, director de l’Escola de Camins entre el 2012 fins
l’actualitat. (“Sebastià Olivella, Nuevo Director de La Escuela de Caminos de
La UPC” 2016)
Neus Cónsul, directora de la ETSEIB des de el 2013. (“Neus Cónsul Toma
Posesión Como Directora de La ETSEIB” 2016)
Francisco Guarner Muñoz ( perfil ja descrit anteriorment)
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3.3. Directors de la Càtedra
Han estat directors de la càtedra:





2001-2005: Antonio Aguado (perfil ja descrit amb anterioritat)
2005-2012: Jaume Fabregat (perfil ja descrit amb anterioritat)
2012-octubre 2012: Antonio Huerta (perfil ja descrit amb anterioritat)
Octubre 2012: Sebastià Olivella (perfil ja descrit amb anterioritat)
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CAPÍTOL 4:
MEMBRES CÀTEDRA
CERIEN

La càtedra CERIEN disposa d’una Comissió de Seguiment. Els seus membres al
2012 eren:
Per part d’Endesa:




José Ramón Esteve, va ser director de distribució d’Endesa a Catalunya.
(“ACORD DE CONFIDENCIALITAT” 2016)
Joan Frau, des de el 2010 és Responsable de Planificació de la Xarxa de
mitja i baixa tensió d’Endesa Balears. (“Dr. Juan I. Frau” 2016)
Víctor Albet, director de planificació i qualitat de la xarxa de FECSA-Endesa.
(Ata, Ya, and Parlament 2016)

Per part de la UPC:






Antoni Sudrià, director de la càtedra i del CITCEA (Centre d'Innovació
Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments), així com el seu
fundador. (“CITCEA” 2016)
Francesc Roure, catedràtic d’Universitat del Departament de Resistència de
Materials i Estructures de la ETSEIB, ha sigut director d’aquesta Escola del
2007 al 2013. (“Francesc Roure, Reelegit Director de l’ETSEIB” 2016)
Oriol Boix, professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la ETSEIB;
actualment es secretari acadèmic de la ETSEIB. (“UPC” 2016)
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Membres de la Comissió de Seguiment al 2013.
Per part d’Endesa:






José Ramón Esteve (perfil ja descrit)
Joan Frau (perfil ja descrit)
Francesc Archs, va ser director de Fecsa Endesa a Catalunya, quan va ser
traslladat als serveis centrals de la companyia. També ha estat cap de
manteniment d’aquesta empresa al 1998, quan ha succeït el incendi al
Bages que va afectar a 17.781 hectàrees, motiu pel qual el Tribunal Suprem
el havia condemnat a dos anys de presó. És vocal en la “Asociación
Electrotécnica Española” i PDI en la UPC, al campus de Manresa. (País 2010)
(“Fecsa Endesa Nomena Francisco Vizcaíno Com a Nou Director de La
Companyia a La Catalunya Central” 2016) (“Directori UPC” 2016)
(“Asociación Electrotécnica Española” 2016)
Francisco Mejías

Per part de la UPC:





Antoni Sudrià, director de la càtedra
Neus Cónsul, doctora en matemàtiques per la UPC i directora de l’ETSEIB
des de el 2013. (“Neus Cónsul Toma Posesión Como Directora de La ETSEIB”
2016)
Oriol Boix (perfil ja descrit)

Membres de la Comissió de Seguiment al 2014.
Per part d’Endesa: no canvia.
Per part de la UPC:










Antoni Sudrià, doctor enginyer industrial, és director de la càtedra, a més
de fundador i director del CITCEA. (“CITCEA” 2016) (“ARA Emprèn: Visitem
El Grup D’investigació CITCEA-UPC,” n.d.)
Andreas Sumper, enginyer industrial, doctor per la UPC i membre del
Consell Consultiu del CITCEA. (“CITCEA” 2016)
Oriol Gomis, enginyer industrial, doctor per la UPC, membre del Consell
Consultiu del CITCEA i cap del grup d’electrònica de potència a l’IREC.
(“CITCEA” 2016) (“IREC” 2016)
Roberto Villafáfila, doctor enginyer industrial i membre del Consell Consultiu
del CITCEA. (“CITCEA” 2016)
Francesc Girbau, PDI del departament d’enginyeria elèctrica a l’EUETIB.
(“Directori UPC” 2016)
Eduard Bullich, enginyer industrial pertanyent a l’àrea d’enertrònica del
CITCEA. (“CITCEA” 2016)
Mònica Aragüés, enginyera industrial pertanyent a l’àrea d’enertrònica del
CITCEA. (“CITCEA” 2016)
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CAPÍTOL 5:
MEMBRES DEL CITCEA

1. Director del Centre


Antoni Sudrià

2. Consell Consultiu






Samuel Galceran Arellano
Oriol Gomis Bellmunt
Daniel Montesinos i Miracle
Andreas Sumper
Roberto Villafàfila Robles

3. Administració





Anna de Casas Corrales
Jordi Giral Guardia
María Marín Macaya
Ingrid Munné Collado

4. Àrea d’Enertrònica






Mònica Aragües Peñalba
Pau Lloret Gallego
Pol Olivella Rosell
Eduardo Prieto Araujo
Eduard Bullich Massagué
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Agustí Egea Álvarez
Ricard Ferrer San José
Francesc Girbau Llistuella
Joan Sau Bassols

...
5. Àrea de Mecatrònica












Gabriel Igor Gross
Daniel Heredero Peris
Marc Pages Gimenez
Miquel Barnola Sampera
Macia Caapó Lliteras
Christian Chillón Antón
Carlos Miguel Espinar
Francisco Javier Quirós Jacobo
Eric Sánchez Sánchez
Àlex Segura Monar
Josep Andreu Vidal Cros

6. Professors Col·laboradors




Joan G. Bergas Jané
Oriol Boix Aragonès
Joan Rull Duran
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CAPÍTOL 6:
L’IREC

6.1. Patents de l’IREC
A continuació es fa un recull de les patents realitzades pel IREC, dividides segons
la seva àrea d’investigació, tal i com apareix a la seva pàgina web. (“IREC” 2016)
“
Àrea de materials avançats per a l’energia






European Patent Office (EPO).“Gas concentration sensor with filiform
nanostructures, a sensor network and the measuring procedure using these
gas
sensors”
Inventors: Professor Joan Ramon Morante, Dr Francisco Hernández, Dr
Daniel Prades. Reference number: PCT/EP2010/051206
French
Patent
Application
International
Patent
Application
PCT.“Characterisation of the composition of a layer deposited in an alloy of
the type I-(III’-III’’)-(VI-VI’’)” Inventors: professor Joan Ramon Morante,
Dr
Alejandro
Pérez,
Dr.
Javier
Fontané.
Reference
number:
PCT/FR2011/051157
Spanish Patent Application - International Patent Application Pct.
“Monitoring and control procedure for chemical or electrochemical
deposition processes in thin layers and the device to carry out these
processes”. Inventors: Professor Joan Ramon Morante, Dr Alejandro Pérez.
Reference number: PCT/IB2011/052691
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German Patent Application. “Fluid detector and method for detecting fluids”
Inventor: Dr Francisco Hernández. Reference number: EP 11179783.3

Àrea d’eficiencia energètica-Grup d’Il·luminació


European Patent Office (EPO). “Optoelectronic device, system and method
for obtaining an ambient light spectrum and modifying an emitted light”.
Inventor: Dr Josep Carreras. Reference number: PCT/EP2011/050002

”

6.2. Finançament
6.2.1. Finançament d’infraestructures
A continuació es fa un recull de les subvencions públiques que ha rebut l’IREC per
a les diferents infraestructures, extret de la seva pàgina web. (“IREC” 2016)
“













Fons FEDER, Programa Operatiu Catalunya 2007-2013, per l’import de 14
millions d’euros, per al finançament de les infraestructures de la seu de
Barcelona, i 2 millions d’euros per a les infraestructures de la seu de
Tarragona.
Fons FEDER, "Fondo Tecnológico Ministerio de Ciencia e Innovación", per
l’import de 3,7 milions d’euros, per finançar la construcció del centre
d’assaig d’energia eòlica marina a Tarragona.
Finançament de diverses infraestructures de l’IREC en el període 20092011, per 2 milions d’euros, dels Pressupostos de l’Estat de 2009 en la
Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia, mitjançant el
conveni del "Ministerio de Ciencia e Innovación" amb el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Finançament de les infraestructures de l’IREC en el període 2010-2012, per
4 milions d’euros, dels Pressupostos de l’Estat de 2010 en la Disposició
Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia, mitjançant el conveni del
"Ministerio de Ciencia e Innovación" amb el Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya.
Finançament de les infraestructures del centre d’assaig d’energia eòlica
marina de l’IREC a Tarragona en el període 2010-2012, per 2,5 milions
d’euros, dels Pressupostos de l’Estat de 2010 en la Disposició Addicional
Tercera de l’Estatut d’Autonomia, mitjançant el conveni del ‘’Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio’’ amb el Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya.
Subvenció Pluriennal de la Generalitat de Catalunya per 5 milions d’euros
per al finançament de les infraestructures de l’IREC en el període 20102012.
Subvenció Nominativa de l’exercici 2010 per a la Cooperació entre
l’Administració Estatal i les Comunitats Autònomes, del ‘’Ministerio de
Ciencia e Innovación’’, per l’import de 0,1 milions d’euros.
Préstecs de la convocatòria ‘’Innplanta 2010-2012 del Subprograma de
Parques Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación’’,
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per import de 20 milions d’euros, per al finançament de les infraestructures
científiques i tecnològiques de l’IREC a les seves seus de Barcelona i
Tarragona.
Préstecs de la convocatòria ‘’Acteparq 2009 del Subprograma de Parques
Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación’’, per import
de 4,7 milions d’euros, per al finançament de les infraestructures
científiques i tecnològiques de l’IREC a les seves seus de Barcelona i
Tarragona.

”

6.2.2. Finançament econòmic
L’anàlisi dels pressupostos de l’IREC és una tasca complicada i se’n surt de l’àmbit
d’aquest treball, però lo que sí és adient a l’abast del TFG és un estudi de les
aportacions del patrons, entre els que es situa Endesa. A continuació es recull en
una taula aquestes aportacions durant els anys 2012, 2013 i 2014, que són dels
cuals es disposen dades; també es fa una taula amb el tant per cent que cada
aportació té en el total.
Taula 2. Aportació dels Patrons de l'IREC. Font:(“IREC” 2016)
Aportació de Patrons

2012

2013

2014

663.844,76

698.324,27

694.723,58

Departament
d'Empresa i
Ocupació

255.000,00

255.000,00

255.000,00

Departament
d'Economia i
Coneixement

255.000,00

255.000,00

255.000,00

153.844,76

188.324,27

184.723,58

Organismes
públics

Generalitat de Catalunya

CIEMAT

Organismes
privats

1.800.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00

Gas Natural SDG, S.A.

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Endesa, S.A.

300.000,00

300.000,00

300.000,00
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Enegas, S.A.

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Fundación Repsol

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH)

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Alstom Wind

300.000,00

300.000,00

0,00

Total (€)

2.463.844,76 2.498.324,27 2.194.723,58

Taula 3. Aportació en tant per cent dels Patrons de l'IREC. Font: (“IREC” 2016) i
elaboració pròpia.

% del
total
(2012)

% del
total
(2013)

% del
total
(2014)

26,94

27,95

31,65

Departament d'Empresa i
Ocupació

10,35

10,21

11,62

Departament d'Economia i
Coneixement

10,35

10,21

11,62

6,24

7,54

8,42

73,06

72,05

68,35

Gas Natural SDG, S.A.

12,18

12,01

13,67

Endesa, S.A.

12,18

12,01

13,67

Enegas, S.A.

12,18

12,01

13,67

Aportació de Patrons

Organismes
públics

Generalitat de Catalunya

CIEMAT

Organismes
privats
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Fundación Repsol

12,18

12,01

13,67

Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)

12,18

12,01

13,67

Alstom Wind

12,18

12,01

0,00

Total (%)

100

100

100

6.3. Membres de l’IREC
6.3.1. Patronat i Comissió Delegada
El patronat del IREC està format per :
Generalitat de Catalunya- Departament d’Economia i Coneixement:





Andreu Mas- Colell: Vicepresident del Patronat. Ha estat Conseller
d’Economia i Coneixement fins el gener del 2016, càrrec que ara ocupa Oriol
Junqueres. (Barrena and Masreal 2016)
Josep M. Martorell i Rodon: President de la Comissió Delegada. Era el
director general de Recerca fins el febrer de 2016, càrrec que ara ocupa
Francesc Ramon Subirada. També ha estat director de programes de la
Fundació Politècnica de Catalunya (UPC) (2008-2010). (“Direcció General
de Recerca Generalitat” 2016)
Antoni Castellà i Clavé: va ser Secretari d’Universitats i Recerca del 2011 al
2016, sent el seu successor Arcadi Navarro (“Arcadi Navarro I Cuartiellas,
Nou Secretari d’Universitats I Recerca,” n.d.). Ha desenvolupat la seva
activitat en empreses com IKL, KRUPP I HOESCH STAHL. Ha estat escollit
diputat per la província de Barcelona por CiU a les eleccions del Parlament
de Catalunya de 1999, 2003, 2006, 2010 i 2012. (“Antoni Castellà I ClavéUVIC” 2016)

Generalitat de Catalunya- Departament d’Empresa i Ocupació:





Felip Puig i Godes: President del Patronat. Ha estat Conseller d’Empresa i
Ocupació fins el 2016, càrrec ara ocupat per Jordi Baiget. (“Govern.cat”
2016)
Mercè Rius Serra: directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) des de el
2014. Ha treballat en l’Ajuntament de Badalona i en empreses com
Abengoa-Abensur i Emte Service. (“Mercè Rius, Nova Directora de l’Institut
Català d'Energia” 2014)
Pere Palacín Farré: Secretari del Patronat. És Director general d'Energia,
Mines i Seguretat Industrial de la Genralitat. Ha treballat en Red Eléctrica
España S.A. del 1987 al 2001, i en ENHER del 1983 fins el 1984; també ha
estat professor en l’EUETIB (UPC) i ha participat activament en el procés
liberalitzador del sector elèctric, col·laborant amb l’empresa OMEL
(Operador del Mercado Eléctrico). (“Pere Palacín Farré” 2016) (“Direcció
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General d’Energia, Mines I Seguretat Industrial” 2016) (“Pere Palacín Farré,
Director General d’Energia, Mines I Seguretat Industrial” 2013)
CIEMAT
(Centre
d’Investigacions
Energèticas,
Medioambientals
Tecnològiques),organisme adscrit al Ministeri d'Economia i Competitivitat:





i

Carmen Vela Olmo: Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació i vicepresidenta de la Fundació CENER-CIEMAT. (“Carmen Vela
Olmo” 2016) (“Miembros Del Patronato de La Fundación CENER-CIEMAT”
2016)
Cayetano López Martínez: Director General del CIEMAT (“CIEMAT” 2016)
José Ignacio Cruz Cruz: cap de la unitat d’energia eòlica del CIEMAT-CEDER
(Centre de Desenvolupament d’energies Renovables) (“CIEMAT-CEDER”
2016)

IDAE (Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia), entitat adscrita al
Ministeri -d'Indústria, Energia i Turisme:



Arturo Fernández Rodríguez: Director General de l’IDAE des de el 2013.
(“Arturo Fernández Rodríguez” 2016)
Consuelo Lozano Sánchez: Directora Àrea Societats i Participades

Universitat de Barcelona (UB):


Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la UB des de el 2008. (ub 2009b)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):


Enric Fossas Colet, rector de la UPC des de el 2013. (“Rectors UPC” 2016)

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV):


Josep Anton Ferré: és rector de la URV des de el 2014. (“Universitat Rovira
I Virgili” 2016)

Endesa Servicios S.L.:


Santiago Cascante Nogales: Director de Tecnologia i Innovació d’Endesa.
També ha treballat en empreses com Schneider Electric o Siemens.
(“Santiago Cascante Nogales” 2016)

Gas Natural SDG, SA:


Juan Puertas Agudo: Director de xarxa de Gas, Eficiència Energètica i
Renovables (Gas Natural Fenosa). Presideix també el Consell
d'Administració
de Kromschroeder i és membre dels Consells
d'Administració de
SEDIGAS
i
de Gas
Galícia
SDG,
S.A.
(“Juan Puertas Agudo” 2016)

Fundació REPSOL:
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Arturo Gonzalo Aizpiri: actualment és Director de Relacions Institucionals i
Responsabilitat Corporativa. Va ser, entre 1991 i 1996, Director General de
Polìtica Ambiental del Ministeri de Obres Públiques, Transports i Medi
Ambient, desprès es va incorporar al grup Repsol com a Cap del
Departament de Planificació Medioambiental, ocupant diversos càrrecs fins
al 2004, quan esdevé Secretari General per a la Prevenció de la
Contaminació i del Canvi Climàtic en el Ministeri de Medi Ambient. Al 2008
torna a treballar en Repsol, sent el Director Adjunt de la Direccio General de
Medis. (“Fundación REPSOL” 2016)

Enagás S.A. :


Juan Andrés Díez de Ulzurrun Moreno: Director general d’Enginyeria.
(“Enagas” 2016)

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A:


Basilio Navarro Sánchez: Director general de Tecnologia i Innovació des de
el 2013; prèviament, i des de el 2005, havia estat Director de Recursos .
(“CLH” 2016)

ALSTOM Wind, S.L.U:


Jordi Puigcorbé Punzano: president d’Alstom Renovables Espanya S.L.
(“BOE” 2016)

La Comissió Delegada del Patronat està formada per:
President:


Sr. Josep M. Martorell i Rodon: perfil ja descrit en els patrons.

Secretari:


Sr. Pere Palacín Farré: perfil ja descrit en els patrons.

Vocals:










Sr. José Ignacio Cruz Cruz: perfil ja descrit en els patrons.
Sra. Consuelo lozano Sánchez: perfil ja descrit en els patrons.
Sra. Ana Isabel Pérez Neira, va ser vicerectora adjunta de recerca a la UPC
del 2010 al 2013, i des de llavors és coordinadora científica del CTTC (Centre
Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya). (“CTTC” 2016)
Sr. Jordi Alberch i Vie, Vice Rector de Recerca, Innovació i Tranferència de
la Universitat de Barcelona. (ub 2009c)
Sr. Josep Anton Ferré: perfil ja descrit en els patrons.
Sr. Santiago Cascante Nogales: perfil ja descrit en els patrons.
Sr. Juan Puertas Agudo: perfil ja descrit en els patrons.
Sr. Juan Andrés Díez de Ulzurrun Moreno: perfil ja descrit en els patrons.
Sr. Jordi Puigcorbé Punzano: perfil ja descrit en els patrons.
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Sr. Fernando Temprano, Director de Tecnologia, Repsol
Sr. Basilio Navarro Sánchez: perfil ja descrit en els patrons.

6.3.2. Consell Científic
El Consell Assessor Científic, nomenat pel Patronat, té funció consultiva en
l’estratègica científica del Institut i n’avalua les activitats realitzades. Està
constituït per: (“IREC” 2016)







“
Prof. Dr. Esteban Chornet: és el president del Consell Científic. És professor
emèrit de la Universitat de Sherbrooke, Quebec, Canadà.
Prof. Dr. John A. Kilner: professor al Imperial College de Londres i cap del
Departament de Materials. Regne Unit.
Prof. Dr. Johan Driesen: professor associat de la Universitat Catòlica de
Lovain (UCL), Bèlgica.
Prof. Dr. Matthias M. Schuler: professor adjunt de Tecnologies
Mediambientals de l'Escola Graduada de Disseny, Universitat de Harvard,
Massachusetts, EUA.
Mr. Jürgen Kröning: director gerent de DEWI-OCC, Cuxhaven, Alemanya.
Prof. Dr. Konstantinos Papamichael: codirector del California Lighting
Technology Center, Universitat de Califòrnia, Davis.
”
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