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XXV JORNADES UNIVERSITAT-EMPRESA 

Present i futur del sector elèctric. La regulació de 

les fonts renovables d’electricitat 
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Del 11 al 12 de març de 
2014 
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Presentació 

 

Aquests darrers anys el preu de l’electricitat ha estat reiteradament noticia. La raó 

ha estat l’inusitat augment del rebut de la llum, un fet que guarda una major relació 

amb els costos generals del sistema elèctric, que amb el cost de producció del 

quilovat hora. Un excés d’optimisme en les previsions de nova capacitat de 

generació, tant renovable com convencional, així com retards en la millora de la 

interconnexió elèctrica amb Europa, ha donat pas, amb el final del cicle expansiu 

de l’economia, a l’acumulació d’un enorme dèficit tarifari. Així, doncs, el model 

implantat a finals dels anys 90 per a mantenir baix el preu de l’electricitat, ha fet 

fallida. Corregir aquests errors de política energètica exigirà molts anys. 

 

El Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida, encarregat 

d’organitzar les Jornades Universitat-Empresa l’any que fan un quart de segle, ha 

elegit abordar el present i el futur del sistema elèctric, amb especial èmfasi en la 

regulació de les fonts renovables. Una decisió que fa palès, una vegada més, el 

compromís que les Jornades tractin sempre temes econòmics i empresarials 

d’actualitat. 

 

Dimarts 11 de març 

 

10h Presentació de les jornades 

Mgfc. i Il·lm. Dr. Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida 

Dra. Luisa F. Cabeza, Catedràtica d’Enginyeria de la Universitat de Lleida, 

Directora de l’INSPIRES 

 

10.30h El mercat ibèric d’electricitat i el dèficit tarifari espanyol 

Dra. Maite Costa, Catedràtica de Economía Aplicada de la Universitat de 

Barcelona. Titular de la càtedra de Sostenibilitat Energètica de la 

Universitat de Barcelona 

 

12h La política de promoció de les energies renovables: història igeneralitats 

Dr. Pablo del Río, Científic titular, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 

 

16h El foment de la generació a partir de la biomassa 

Dr. Emili Cerdà, Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat  

Complutense 

 

 

 

Dimecres 12 de març 

 

10h La regulació de la generació solar fotovoltaica, termoelèctrica i eòlica 

Dr. Pere Mir, Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida 

 

12h Experiències empresarials en els sectors solar i eòlic 

Sr. Raul Martínez, Director Comercial de Sofos Solar, SA 

Sr. Santiago Martínez, Gerent de Termosolar Borges, SA  

Sr. Jaume Morrón, Director/gerent Eolicat 

 

13.30h Cloenda de les Jornades 

Il·lma. Dra. María José Puyalto, degana de la Facultat de Dret i Economia 

Dr. Rafael Allepuz, director del Departament d’Economia Aplicada 
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Certificat d’assistència 

 

La inscripció i l’assistència a aquestes Jornades permeten obtenir un certificat 

d’assistència i un crèdit acadèmic de matèria transversal. 


