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RESUM (màxim 50 línies) 
 

 
En aquest treball tractarem la possibilitat d’introduir els vehicles elèctrics en 

el món aeroportuari i ens centrarem en l’aeroport del Prat encara que també 

considerarem la situació en alguns grans aeroports d’Europa i Amèrica. Un 

cop avaluat el sector estudiarem el cas dels vehicles pel desplaçament 

carregues lleugeres, bàsicament pel desplaçament de maletes que són 

generalment vehicles de combustió interna. 

 

Seguidament parlarem de la seva possible substitució per vehicles elèctrics, 

actualment ja hi ha alguns fabricants, com TLD-GSE o EAGLE TUGS que 

ofereixen aquest tipus de vehicles específics però la seva implantació, hores 

d’ara, és molt escassa. 

 

Un cop escollit el vehicle elèctric millor adaptat a la tasca en consideració, 

en aquest cas els tractors específics per remolcar maletes i petits avions de 

les empreses esmentades, TLD JET-16 i EAGLE MTT. Estudiarem les 

alternatives per la recàrrega d’aquests vehicles i la seva ubicació en 

l’aeroport, es veure com aquesta varia molt en funció del nombre de 

vehicles i la velocitat d’introducció dels mateixos. 

 

 A continuació estudiarem la viabilitat econòmica d’introduir els vehicles 

elèctrics per desplaçament de càrregues lleugeres i demostrarem que el 

temps per recuperar la inversió es d’uns 5 anys. Per últim mostrarem els 

avantatges mediambientals del vehicle elèctric en front dels vehicles 

convencionals de combustió interna. 

 
 

 
Paraules clau (màxim 10):

Aeroport Medi Ambient Vehicle Elèctric 

Carregues Soroll Recàrrega Viabilitat 
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1. INTRODUCCIÓ I PLANTEJAMENT DEL PROJECTE  
Aquest projecte es centra en l’aplicació de l’enginyeria elèctrica en un àmbit on es poc 

habitual. L’àmbit aeronàutic i més concretament, l’àmbit aeroportuari. 

 

1.1. MOTIVACIÓ PERSONAL  

Haver crescut al costat de l’aeroport del Prat ha implicat que des de petit m’agrades tot el 

relacionat amb el món de l’aeronàutica i l’àmbit aeroportuari. 

 

Havent estudiat manteniment aeronàutic i ara l’enginyeria elèctrica, junt amb el fet 

d’haver de realitzar un treball final de grau, vaig pensar que era una bona opció intentar 

ajuntar aquests dos mons que tant m’agraden. 

 

En primer lloc vaig pensar en aplicar l’enginyeria elèctrica, més concretament la tracció 

elèctrica als propis avions, però això requeriria de molts més coneixements en el camp de 

l’enginyeria aeronàutica que actualment no posseeixo. 

 

La següent opció, seguint amb la tracció elèctrica, passava per buscar algun altre camp 

dins de l’àmbit aeroportuari on es pogués aplicar ja que hi ha molts vehicles dins dels 

aeroports. 

 

Centrar-me en un sol tipus de vehicle seria la millor opció per aprofundir més en la 

matèria. D’aquí va sorgir l’idea de treballar amb els vehicles que desplacen carregues 

petites com son els de maletes, ja que suposen un repte y no son cotxes de carrer com 

poden ser els destinats a assistència de les tripulacions o el conegut com a “FOLLOW ME” 

que serveix per guiar als avions fins a la seva posició de parking. 

 

L’elecció també ve motivada per les queixes que escolto cada dia dels amics i companys 

que treballen a l’aeroport i que sempre parlen malament d’aquests vehicles ja que segons 

ells fan soroll i embruten l’aire en les zones cobertes on treballen juntament amb altres 

serveis. 

 

1.2. OBJECTIUS  

Els principals objectius del projecte són: 

 

 Estudiar la substitució dels vehicles destinats al moviment de carregues lleugeres 

dins de l’aeroport per uns d’elèctrics. 

 Buscar vehicles elèctrics convencionals per avaluar la seva utilització per les 

tasques de desplaçament de carregues lleugeres. 

 Adaptar els vehicles elèctrics seleccionats en cas de ser necessari. 

 Calcular y dissenyar  la infraestructura  de recarrega necessària per fer funcionar 

els vehicles 

 Estudiar la viabilitat econòmica del projecte i la millora de l’impacte ambiental. 
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1.3. ABAST DEL PROJECTE  

Aquest projecte busca analitzar el món aeroportuari des de el punt de vista de l’enginyeria 

elèctrica, i més concretament en el camp de la mobilitat i l’ecologia. 

 

En ajuntar aquests dos aspectes ens trobem davant els vehicles. Com aquest camp es tant 

ampli i hi ha molts tipus de vehicles diferents dins d’una aeroport (bombers, cotxes, 

camions, tractors, furgonetes, segways, etc.) em escollit els vehicles de carregues lleugeres 

(tractors) destinats principalment al desplaçament de maletes i altres carregues. 

 

Un cop tenim els vehicles escollits em de veure les seves necessitats, avantatges e 

inconvenients. Un cop analitzats aquests punts veurem com els podem millorar des de el 

punt de vista de l’enginyeria elèctrica i l’ecologia. 

 

Veurem els vehicles elèctrics com a solució al problema de la contaminació ambiental i 

estudiarem la seva implantació a l’aeroport del Prat.  

 

Estudiarem els seus avantatges tant en matèria econòmica com ambiental i de confort. 

També les xarxes de recarrega que necessiten per funcionari quins tipus de carregador hi 

ha i per que escollim uns respecte dels altes. 

 

En un altre punt valorarem econòmicament la implantació d’aquests vehicles i si es viable 

o no. També tindrem en compte l’aspecte mediambiental i les necessitats dels treballadors 

de l’aeroport. 
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1.4 COL·LABORACIÓ DE LES EMPRESES 

He intentat contactar amb diverses empreses per la realització d’aquest projecte i totes 

elles han declinat col·laborar amb mi, a excepció d’una petita empresa que es dedica a la 

venda i lloguer de material i vehicles per les operacions de terra. 

 

Aquesta empresa és AERO SPECIALITIES, està situada a Boise, Idaho, Estats Units, i per 

desgracia no em podien donar els preus exactes però si em van proporcionar els preus 

orientatius així com més informació sobre alguns dels vehicles, ja que els fabricants 

tampoc han volgut col·laborar en la realització del projecte. 

 

D’altre banda tots els treballadors de l’aeroport m’han aportat moltes de les dades 

mencionades durant el projecte, ja que són ells els que fan servir aquests vehicles. 

 

En l’apartat econòmic he comptat amb la col·laboració d’empleat de dues grans entitats 

financeres com son La Caixa i BBVA, que m’han ajudat a valorar els interessos bancaris i 

quines serien les condicions aproximades dels mateixos ja que no comptem amb les dades 

procedents de les empreses. 

 

1.5. INTRODUCCIÓ  

Actualment en l’àmbit aeroportuari s’està vivint un creixement molt important en el 

nombre d’operacions (vols) tant de passatgers com de càrrega. Això ens porat al fet de que 

cada dia hi ha mes vehicles desplaçant-se per dins dels aeroports. 

 

La gran majoria d’aquests vehicles estan destinats a donar suport a totes aquestes 

operacions però a l’hora s’estan començant a convertir en un problema ja que la gran 

majoria son de combustió i tenen unes emissions de gasos que genera contaminació 

mediambiental junt amb una contaminació sonora, que afecta molt als treballadors i a les 

poblacions dels voltants. 

 

El fet de tractar amb treballadors de l’aeroport ha diari em va donar la oportunitat de 

veure quines queixes tenien sobre aquest món i com la principal molèstia era el soroll en 

les àrees de treball, en concret el soroll no causat per avions sinó per tots els vehicles que 

es mouen o que estan engegats. 
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2. EL MON DE L’AVIACIÓ I ELS AEROPORTS 
 

AVIACIÓ: 

 

L' aviació és el desplaçament controlat a través de l'aire d'aparells que usen per a 

desenvolupar el seu vol la força sustentadora de superfícies fixes o mòbils, freqüentment 

auxiliats per mitjans mecànics com avions i helicòpters i sense components mecànics com 

els planadors. 

 

El concepte d'aviació inclou les infraestructures, indústria, personal i les 

organitzacions l'activitat principal de les quals és l'aviació. 

 

No ha de confondre's l'aviació amb l'aeronàutica, terme més general que comprèn 

qualsevol element dedicat a la navegació aèria. 

 

AEROPORT 

Un aeroport és un àrea definida de terra o aigua destinada total o parcialment a 

l'arribada, sortida i moviment en superfície d'aeronaus. Tot i que els aeroports petits 

(comunament denominats aeròdroms) tenen pistes curtes de graveta o pasto, els grans 

aeroports disponibles per a vols internacionals compten amb pistes d'aterratge 

pavimentades d'un a diversos kilòmetres d'extensió. 

 

En un aeroport, des del punt de vista de les operacions aeroportuàries, s'hi poden distingir 

dues parts: el "costat aire" i el "costat terra". La diferenciació entre ambdues parts es 

deriva de les diferents funcions que s'hi realitzen. 

 

En el "costat aire" les operacions s'apliquen sobre les aeronaus i tot es mou al voltant de 

les seves necessitats. 

 

En el "costat terra", els edificis terminals tenen com a funció la connexió entre els mitjans 

de transport terrestre (vehicles, autobusos, tren, metro) i el mitjà de transport aeri. El 

volum de passatgers i el tipus de tràfic condicionen la configuració de la terminal però en 

general totes les terminals tenen les següents dependències: vestíbuls de sortida i 

arribada, control de passaports, sales d'embarcament, zones d'oci, control de duanes. 

 

El costat aire també anomenat àrea de moviments està integrat per l'àrea de maniobres 

(pistes i carrils de rodatge) i la plataforma. La seva funció és el rodatge de les aeronaus 

fins/des de les pistes i el decalatge i aterratge de les aeronaus. 
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Un àrea important en tot aeroport és l'anomenat centre de control d'aeri, en el qual es 

desenvolupen els anomenats controladors de trànsit aeri o ATC (per les seves inicials en 

anglès), encarregats de dirigir i controlar tot el moviment d'aeronaus a l'aeroport i en la 

zona sota la seva jurisdicció. 

 

La plataforma és l'àrea destinada a donar espai a les aeronaus mentre es realitzen les 

operacions d'embarcament i desembarcament de passatgers o mercaderies així com altres 

operacions d'atenció a l'aeronau (repostatge de combustible, petit manteniment, neteja). 

 

2.1. LES OPERACIONS AMB CARREGUES 

  

Un cop definits aquests dos conceptes bàsics podem començar a parlar amb una mica més 

de precisió sobre el que són les operacions de terra dins d’un aeroport. 

 

Les operacions de terra són aquelles que es realitzen per donar suport tant a les aeronaus 

com als passatgers i altres equips que treballen a l’aeroport, normalment a la plataforma.  

 

Els operadors aeroportuaris o companyies de “Handling” son les companyies que donen 

aquests serveis de terra a les aerolínies i seran l’objecte d’estudi d’aquest projecte. 

 

En aquest projecte ens centrarem bàsicament en les operacions de moviment de carregues 

lleugeres, que poden ser mercaderies, maletes, etc. inclús en alguns casos poden arribar a 

ser moviments de petites aeronaus com poden ser les avionetes de privades o de formació. 

 

2.2. ESTAT ACTUAL DEL MÓN AERONÀUTIC. 

 

Després dels atemptats de l’11 de setembre de 2001 a Estats Units d’Amèrica, el món de 

l’aviació va patir una forta caiguda en el nombre d’operacions que va arribar a ser superior 

en alguns moments 16% i que va provocar que empreses senceres des de companyies fins 

a productores, es veiessin obligades a retallar sous i plantilles causant que milers de 

treballadors, des de dissenyadors fins a pilots es quedin sense feina. 

 

Durant uns anys el nombre d’operacions, tant de carrega com de passatgers es va anar 

normalitzant fins arribar a l’any 2008 on la crisi econòmica mundial va entrar en joc i va 

tornar a reduir el nombre de vols de forma molt significativa i un cop més tots els 

operadors del sector es van veure afectats. 

 

En aquests moments degut a la crisi econòmica mundial ens trobem davant de dos 

situacions oposades. Hi ha companyies que estan creixent o recuperant-se de la pèrdua de 

clients, obtenint beneficis, junt amb la creació d’aerolínies de baix cost (sobretot a Europa i 

Nord-Amèrica) i aerolínies de luxe procedents dels països àrabs (Qatar, Dubai, etc.).  
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D’altre banda tenim les companyies tradicionals (cas d’Iberia o Alitalia) que en la majoria 

dels casos tenen unes pèrdues bastant altes i que estan retallant vols i serveis així com 

plantilles i equips. 

En el cas dels operadors aeroportuaris també ens trobem davant de diverses situacions: 

 

 Operadors pertanyents a companyies aèries, molts dels quals es troben en 

processos de reducció de costos i en molts casos de plantilla degut a la baixada de 

la demanda de serveis de la aerolínea mare i les seves associades. 

 

 D’altre banda tenim els grans operadors internacionals que donen serveis a moltes 

companyies en molts aeroports arreu del món. No tenen tants problemes ja que 

solen tenir unes condicions laborals una mica pitjors que les de aerolínies. 

 

 

 Per últim tenim petites companyies locals que nomes operen en aeroports petits i 

que no solen tenir competència en el propi aeroport. Això les condiciona molt ja 

que depenen totalment de l’evolució de l’aeroport on estan situades. 

 

2.3. AEROPORT DEL PRAT 

 
Figura 1Vista aèria de l'aeroport del Prat 
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El cas de l’aeroport del Prat no es una excepció dintre de la situació global i com podem 

veure en el gràfica va patir una forta caiguda de operacions des de l’any 2008 degut a la 

crisi econòmica encara que s’està recuperant lentament i a la tardor de 2013 es va situar 

en primer lloc en nombre d’operacions dins l’estat Espanyol. 

 

 
Gràfica 1 Nombre d'operacions anuals 

Degut a aquesta situació ens trobem que actualment dins de l’aeroport hi ha tres grans 

operadors que són (ordenats per volum): 

 Iberia Airport Services 

 Swissport 

 Ground Force 

 

Aquestes són les tres empreses que majoritàriament copen els serveis de terra i per tant 

els moviments de carregues lleugeres. 
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2.3.1. MEDI AMBIENT 

 

Dins de l’aeroport del Prat ens trobem una nova política d’Aena en vers al medi ambient.  

Aquesta política es centra en reduir les emissions contaminants i el soroll dels aeroports, 

és a dir, una política de sostenibilitat i respecte amb el medi. 

 

Gracies a aquesta política i pel fet de ser un aeroport important dins la xarxa nacional, El 

Prat ha estat escollit per portar a terme un programa pilot de vehicles 100% elèctrics. En 

el cas del prat hi ha 8 cotxes i 2 furgonetes. 

 

Aena Aeropuertos, comprometida con el medio ambiente, ha definido un estudio de 

viabilidad de vehículos 100% eléctricos (BEV, battery electric vehicle, en sus siglas 

inglesas) en el entorno aeroportuario. 

En la fase previa, básicamente una toma de contacto, se han realizado tres pruebas 

con diversos modelos de vehículos eléctricos disponibles comercialmente. Los 

escenarios seleccionados han sido el aeropuerto de Madrid-Barajas y sus cercanías, y 

el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Los resultados obtenidos en esa fase previa han 

sido satisfactorios. 

A continuación se desarrollará la fase global, con registros detallados de los 

parámetros fundamentales asociados al movimiento de los vehículos eléctricos 

(consumos, prestaciones, costes e incidencias). 

Las localizaciones elegidas en este caso son los aeropuertos de Madrid-Barajas, 

Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca y Lanzarote. Un total de treinta y tres 

vehículos, repartidos entre turismos y vehículos industriales ligeros, serán objeto del 

estudio. 

Como parte de la dotación para el estudio de viabilidad se va a proveer en estos 

mismos aeropuertos la infraestructura de recarga necesaria para suministrar la 

energía eléctrica demandada por los vehículos. El sistema diseñado al efecto incluye 

el registro automatizado de la energía consumida en las recargas de cada vehículo. 

Aena Aeropuertos ha decidido usar vehículos y equipos ofertados por la industria, y a 

la vez prevé participar en su ulterior desarrollo aportando datos de los registros 

obtenidos. 
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2.3.2. EMPRESES 

 

Donarem una breu descripció de les tres grans empreses d’acord amb la descripció que 

d’elles mateixes fan a les seves respectives pagines web o presentacions. 

Iberia Airport Services 

 
És el primer operador de Handling a espanya amb presencia a 41 aeroports nacionals i a 3 

estrangers. Amb una plantilla de 7.700 treballadors. 

Swissport 

 
Swissport International Ltd. proveeix serveis de terra a 224 milions de passatgers i 4.1 

milions de tones de carrega cada any. Te presencia en 255 aeroports i 44 països als 5 

continents.  

Ground Force 

 
Es una companyia de serveis d’assistència en terra d’aeronaus amb seu a España.  

Ofereixen serveis de Handling als principals aeroports d’Espanya i a Casablanca, Marroc. 

Son el principal proveïdor de serveis de carrega a España. 

Pertany a Globalia Corporació amb més de 200 clients. 
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2.3.3. FUTUR 

 

Els estudis realitzats per les agencies de viatges, companyies aèries i d’altres empreses 

centrades en el món aeronàutic parlen de creixements que arriben fins i tot a un 10% 

anual o més per els propers anys. Com aquests estudis son poc objectius ja que els 

realitzen les parts més interessades agafarem els de les agencies de control. 

 

Per el desenvolupament del projecte agafarem un creixement del 5% anual que es el que 

dona IATA (Associació Internacional del Transport Aeri) i altres reguladors importants 

com FAA, OACI o EASA. Aquestes associacions també tenen interessos com es lògic però 

son les encarregades en alguns casos de la seguretat i el control i per tant fan números el 

més realistes per treballar d’acord a la realitat. 

 

2.4. AEROPORTS ARREU DEL MON 

Chicago 

 
Figura 2 Aeroport de Chicao O'Hare 

 

L’aeroport de Chicago O’Hare es un dels aeroports on més programes d’implantació de 

mesures respectuoses amb el medi ambient s’estan portant a terme. També es membre de 

la conferencia Airports Going Green (AGG) que es dedica a fomentar polítiques 

mediambientals als aeroports dels Estats Units d’Amèrica. 
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Frankfurt 

 
Figura 3 Aeroport de Frankfurt 

 

Un altre exemple important el trobem una mica més a prop. L’aeroport de Frankfurt és un 

dels més importants d’Europa i del món. Aquest aeroport te una política en sostenibilitat i 

mediambiental molt forta. 

L’aeroport de Frankfurt participa en un nou programa anomenat: e-mobility Project. 

 

L’aeroport de Frankfurt  es membre del recentment creat “Allianz Elektromobilität” 

(„electromobility alliance“) a la regio Rhine-Main i participa en el nou programa gracies als 

fons del Ministeri Federal de Transport( BMVBS). 

L’objectiu del projecte es demostrar al gran públic que els vehicles elèctrics són ideals com 

eines de treball en les feines especialitzades de la rutina diària d’operacions dins d’un 

aeroport, comparat amb els vehicles propulsats amb motors de combustió interna. 

 

Aquestes ajudes governamentals faran que la proporció de vehicles elèctrics a l’aeroport 

de Frankfurt continuï augmentant. L’expansió continuarà de moment fins a un nombre 

total de 42 vehicles, entre ells els vehicles per carregues lleugeres, mini busos i cotxes.  

 

Per recarregar aquests vehicles s’instal·laran 15 estacions de recarrega. A més a més a dia 

d’avui ja són elèctrics un 15% dels vehicles especialment els destinats a tasques 

especialitzades de carrega. 

 

Gracies a aquesta i més polítiques ambientals de l’aeroport de Frankfurt, penso que es el 

model d’aeroport a seguir.   
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3. CARREGUES LLEUGERES I ELS SEUS VEHICLES 

3.1. PROBLEMÁTICA DELS VEHICLES AMB MOTORS TÈRMICS 

Un dels principals problemes que presenten els vehicles de combustió, és l’augment 

constant que pateix el preu del petroli. La disminució de les reserves mundials de cru, així 

com els conflictes polítics que afecten a alguns del principals països productors, deriven en 

un augment continu del preu del gasoil i de la gasolina. 

Cada vegada es més evident la contaminació local que hi ha, deguda en gran part, a les 

emissions de gasos dels vehicles que hi circulen de forma massiva. Aquesta contaminació 

té un efecte nociu tant en la qualitat de vida dels ciutadans, com en la seva salut. Amés 

l’emissió continuada de gasos a l’atmosfera contribueix a accelerar el canvi climàtic, amb 

tots els efectes que això comporta. És per aquests motius que durant els darrers anys, la 

societat s’ha anat conscienciant de que cal resoldre aquests problemes, i és per això que 

actualment s’estan promovent una sèrie de normatives per part dels òrgans 

administratius i legisladors, que pretenen regular i reduir les emissions. 

És doncs un moment, en el que la societat tecnològica ha de dirigir els seus esforços en 

desenvolupar tecnologies que funcionin a partir de combustibles alternatius i fonts 

d’energia renovables, de manera que es puguin trobar alternatives viables a l’ús dels 

motors tèrmics en automoció, sense comprometre les prestacions dels vehicles. 

En aquests aspectes, el vehicle elèctric es posiciona com una de les possibles alternatives 

als vehicles amb motor tèrmic, però tenint en compte que també té les seves pròpies 

limitacions. 

 

 

3.2. L'OPCIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC  

El vehicle es actualment la possible millor solució per substituir gran part tots aquests 

vehicles que es desplacen contínuament pels aeroports del món 

 

En primer lloc hem de destacar que tots aquest vehicles passen moltes hores encesos però 

recorren distancies curtes en els seus desplaçaments per l’aeroport. Per tant el problema 

de l’autonomia es menys important que en els vehicles destinats a desplaçaments llargs 

com poden ser els cotxes de carrer. 
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Figura 4 Vehicles de carregues lleugeres 

  



 
 
 

Alex Corredor Corredor 
 
 

17 

3.3. NECESSITATS 

Per portar a terme la feina de moure carregues lleugeres cal que els vehicles compleixin 

uns requeriments mínims: 

 

Força: necessiten un mínim de 15000N per poder dur a terme les tasques de 

desplaçament de maletes i avions petits. 

 

Autonomia: 4h diàries, que es el temps estimat que passen en moviment. 

 

3.4. SOLUCIONS ACTUALS 

3.4.1 COMBUSTIÓ 

 

En l’actualitat es fan servir vehicles de combustió interna, principalment dièsel o gas, 

encara que també existeixen alguns vehicles híbrids en algunes industries. 

Com a exemple d’aquest tipus de vehicle agafarem un vehicle de cadascun dels dos 

principals fabricants: TLD i EAGLE TUGS 

 

TLD JST-20 

  
Figura 5 TLD JST-20 

Característiques generals 

 

El TLD JST te una força de 2,000 daN (4,400 lbs), està dissenyat per moure carretons amb 

maletes, equips de terra, remolcs de carrega i petits avions. 

Estan construïts amb un  

Aquesta unitat compta amb un marc d’acer soldat a un cos de ferro colat pesat al darrere 

per aconseguir una llarga vida útil. El tractor està disponible amb diversos motors per 

adaptar-se a diverses condicions ambientals. Està ergonòmicament dissenyat per oferir el 

màxim confort en la conducció i una excel·lent visibilitat panoràmica 
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Força: 20.000N 

 

Motors: 

 Cummins B3.3 3.3L Diesel, 48 kW @ 2,600 RPM - Tier 3 

 Deutz D2011L04 W 3.6L Diesel, 50 kW @ 2,600 RPM - Tier 3 

 Perkins 404D22 2.2L Diesel, 35.4 kW @ 2,600 RPM - Tier 3 

Dipòsit: 60 litres 

 

Mides: 

 Alçada: 2,83m 

 Amplada: 1,44m 

 Radi de gir de paret a paret : 3,45m 

 Alçada a terra en el punt mes baix :  13cm 

Transmissió: Caixa de canvis amb convertidor de par hidràulic d’oli refrigerat. 2 

velocitats en davant i 1 en radere. 
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EAGLE TT-4 

 

 
Figura 6 EAGLE TT-4 

Dissenyat específicament per moure carregues i avions tant en l’àmbit civil com militar, 

gracies a la seva mobilitat, perfil baix i la possibilitat d’incorporar tracció integral, fan 

d’aquest vehicle un dels millors de la seva categoria. 

 

Força: 18.150N 

 

Motors:  

 Diesel: Yanmar 3.3L 4-Cyl TIer III (Tier II Available) 

 Gas: Wisconsin Motors 2.7L 4-Cyl Tier III 

 LPG: Wisconsin Motors 2.7L 4-Cyl Tier III 

 

Dipòsit: 49 litres 

 

Mides: 

 Llarg: 2,94m 

 Ample: 1,37m 

 Alçada a terra en el punt mes baix :  23cm 

Transmissió: Caixa de canvis amb convertidor de par hidràulic d’oli refrigerat. 2 

velocitats en davant i 1 en radere. 
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3.5. SOLUCIONS ALTERNATIVES 

Ens trobem davant el gran repte de substituir aquest vehicles contaminats per d’altres 

més ecològics. 

 

3.5.1. VEHICLES HIBRIDS 

Un vehicle híbrid es un vehicle amb un sistema de propulsió que combina dues o mes fonts 

d’energia. 

 

El cas mes típic es el del vehicle que combina un motor de combustió i un d’elèctric. 

 

Segons el sistema utilitzat, un vehicle híbrid pot tenir una major eficiència energètica. Això 

pot ser degut al ús d’un motor més petit, la utilització de sistemes de recuperació d’energia 

(frens regeneratius). Com a conseqüència del menor cons energètic, s’obtenen beneficis 

econòmics i ambiental. D’altre banda algunes tecnologies hibrides tenen perjudicis 

ambientals, per exemple amb la producció i reciclat de les bateries. 

 

3.5.2. VEHICLES ELÈCTRICS 

Un vehicle elèctric és un vehicle que fa servir un o més motors elèctrics per a la 

seva propulsió. Els vehicles elèctrics poden ser 

 cotxes elèctrics 

 trens elèctrics 

 camions elèctrics 

 avions elèctrics 

 vaixells elèctrics 

 motocicletes i scooters elèctrics 

 naus espacials elèctriques 

 

Els vehicles elèctrics van aparèixer a mitjans del segle XIX, quan l'electricitat era dels 

mètodes preferits per a la propulsió d'automòbils, oferint un nivell de confort i facilitat 

d'operació que no podia ser aconseguida pels cotxes de gasolina del moment. 

 

Els vehicles elèctrics són diferents dels vehicles propulsats per fòssils en què: 

 

 Reben la seva potència d'un ampli ventall de fonts, incloent-hi fòssils, energia 

nuclear, i fonts renovables com ara energia mareomotriu, energia solar, i energia 

eòlica, o qualsevol combinació d'aquestes. De qualsevol forma, aquesta energia és 

llavors transmesa al vehicle a través de l'ús de línies d'alta tensió, transmissió 

d'energia sense fils com ara càrrega inductiva, o una connexió directa a través d'un 

vehicle elèctric. L'electricitat pot ser llavors emmagatzemada al vehicle fent servir 

una bateria elèctrica, o cel·la de combustible. 

 En canvi, els vehicles de combustió sovint només poden derivar la seva energia de 

poques fonts, com ara fuels fòssils no renovables. 
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Un avantatge important dels vehicles elèctrics o híbrids és la seva capacitat de recuperar 

energia de frenada com a electricitat per a guardar en una bateria o retornar a la xarxa 

elèctrica. 

 

Al començament del segle XXI, l'augment en la preocupació per l'impacte ambiental de la 

infraestructura de transport basada en el petroli, juntament amb el pic de petroli, ha 

portat a una revifada de l'interès en la infraestructura de transport elèctric. Així, vehicles 

que poden ser impulsats per fonts d'energia renovables, com ara vehicles elèctrics 

híbrids o vehicles elèctrics purs, són cada cop més populars. 

3.6. VEHICLES ESCOLLITS 

Un cop més escollirem un vehicle de cadascuna de les marques. 

 

TLD JET-16 

 
Figura 7 TLD JET-16 

El tractor d’equipatge elèctric s'està convertint en el nou estàndard en solucions d'emissió 

zero satisfent una àmplia gamma d'aplicacions, com la manipulació equipatges a 

l’aeroport. JET-16 ofereix una força de tracció que van des 1.600 daN (3.500 lliures) a les 

2.000 daN (4.400 lliures). La seva tecnologia de CA permet una acceleració progressiva, 

una alta velocitat en llargues distàncies i excel·lents capacitats de remolc. El xassís està fet 

d'una sola peça per resistir condicions de funcionament severes. És espaiós i ergonòmic 

per el conductor, té una excel·lent maniobrabilitat i una suspensió eficient que aporta 

comoditat, seguretat i facilitat d'ús als operadors. Amb el seu disseny simple i una major 

fiabilitat, el JET-16 és la millor solució per reduir els costos d'operació. 
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Mides: 

 Llarg: 2,90m 

 Ample: 1,36m 

 Radi de gir de paret a paret: 

3,61m 

Força: 15880N 

Motor: AC motor 22kW 

Bateria: 600 Ah 

 

 

EAGLE MTT 

 
Figura 8 EAGLE MTT 

El tractor de remolc elèctric MTT va ser dissenyat com una solució d'emissió zero per 

iniciatives aeroportuàries "verdes " d'avui en dia . El MTT és un tracotr de servei mitjà, 

elèctric, i d'alta eficiència energètica . Ofereix flexibilitat per a qualsevol operació 

d'aeroports , ja que pot remolcar o empènyer una càrrega o equipatges, i també avions de 

grandària mitjana . El MTT ofereix els beneficis d'una velocitat màxima de 15 mph , i un 

radi de gir ajustat de només 130 polzades . Altres característiques del MTT inclouen una 

visibilitat total, sobretot de l’enganxament de radere , un compartiment ergonòmic , i una 

fiabilitat i rendiment sense igual . La majoria de la flexibilitat ve del motor elèctric i una 

bateria de " Smart Charge " que proporcionen el màxim rendiment i fiabilitat per les 

tasques més exigents en els propers anys . 

 

Mides: 

 Llarg: 3,07m 

 Ample: 1,40m 

 Radi de gir de paret a paret: 3,3m 

 Alçada lliure al terra: 14cm 

Força: 22680N 

Motor: Schabmuller, 80V A/C Brushless 

de 30kW 

Bateria: 800 Ah 
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3.7. PLA DE MANTENIMENT DELS VEHICLES 

Estan preparats els tallers? 

No serà d’un dia per un altre però arribarà el moment en que els tallers, els concessionari i 

tota la gent en general estarem preparats per l’arribada del cotxe elèctric. De moment la seva 

arribada està sent de forma lenta però ordenada i progressiva fins que arribi el dia que el 

vehicle elèctric superi el de motor tèrmic. 

 

Entre les moltes avantatges que aporta el vehicle elèctric, una d’elles es el reduït cost de 

manteniment al llarg del temps, ja que el seu sistema de propulsió només requereix un mínim 

manteniment preventiu. 

 

El manteniment es molt similar al de qualsevol altre vehicle de característiques similars 

excloent el sistema de propulsió i les bateries. En aquest apartat cal formar els mecànics de les 

companyies per treballar amb aquestes noves tecnologies en el seu camp, però que tant 

utilitzades són en altres. 

 

Les bateries que són el punt més crític i en la majoria de casos no es pot fer mes manteniment 

que comprovar el seu estat i en cas de ser necessari, substituir-les per unes de noves.  Això no 

es gaire habitual ja que tenen una vida útil de uns 3.000 cicles de recarrega sense perdre 

prestacions, el que ens porta a una vida útil de uns 10 anys aproximadament o el que ve a ser 

el mateix, aproximadament la vida màxima estimada dels tractors de carregues lleugeres. 

 

Costarà més el servei? 

En aquest apartat la resposta més lògica es dir que no, encara que en un primer moment, 

algunes reparacions si podrien ser mes costoses. El problema dels preus no es un altre que la 

demanda i la quantitat de unitats que es fabriquen. Si tots es fa en grans produccions, els 

preus no tenen perquè ser elevats, al contrari, disminuiran de forma progressiva segons passin 

els anys i millorin les tecnologies, junt amb una demanda creixent d’aquest tipus de vehicles. 

 

Les bateries en canvi si que plantejan un petit dilema, ja que en alguns casos poden ser de 

lloguer. Fos com fos degut a la seva vida útil bastant llarga no serien un problema si no fos per 

causa d’alguna averia o accident i que calgués substituir-les. 
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REVISIONS ALS VEHICLES 

Com hem vist els vehicles elèctrics requereixen un menor manteniment i en el cas dels 

vehicles estudiats, en ser molt senzills mecànicament no necessiten de moltes revisions. 

 

Revisions cada 6 mesos: 

 Esta de les rodes i rotació de les mateixes 

 Estat de les bateries 

 Estat de les pastilles i discs de fre. 

 

Revisió anual: 

 Estat general 

 Estat del sistema de refrigeració i líquid anticongelant 

 Estat del fluid hidràulic (substituir màxim als tres anys) 

 Estat del sistema elèctric 

 Estat del líquid de frens (substituir màxim als tres anys) 

 Estat dels sistemes de calefacció i aire acondicionat (si en té) 
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4. FASES D’IMPLEMENTACIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC 
Tenint en compte les politiques d’Aena i les posibles clausules veurem com la 

implementació del vehicle electric i la gradual substitució dels vehicles de combustió 

interna. 

 

Aquest procés durarà una dècada aproximadament, es probable que una mica més degut a 

la crisi econòmica actual, i es durà a terme en 3 fases: 

4.1. FASE INICIAL 

Aquesta es una fase de probes en la que el que es busca es implantar el vehicle 100% 

elèctric de forma que les companyies i els treballadors vegin els beneficis reals que aporta 

aquesta tecnologia en el lloc de treball de forma directe, en condicions reals i al costat dels 

tradicionals de combustió interna. 

 

És per això que en aquesta primera fase les empreses comptaran amb 5 vehicles 

cadascuna de forma que no implica un canvi radical però si un us suficient d’aquest tipus 

de vehicles. 

 

Si fossin menys vehicles o 1 com passa en alguns casos, la majoria d’empleats no arribaria 

mai a fer-los servir i seria només una campanya de marketing per l’empresa, ja que pot 

parlar de que fa servir vehicles elèctrics quan només en te algun de minoritari. 

 

La durada d’aquesta fase és de 3 anys en els quals els vehicles estan en garantia del 

fabricant i en molts casos tenen cursos de formació per el manteniment i ús. 

4.2. FASE CREIXEMENT 

En aquesta segon fase passem a implementar el vehicle elèctric com a substitut dels 

vehicles que van quedant fora de servei ja sigui per averies, antiguitat o incompliment de 

les polítiques mediambientals. 

 

Aquesta fase va des de el 4rt any fins al 7é i ens trobem davant la necessitat d’acomplir les 

polítiques mediambientals cada cop més restrictives i l’increment del preu dels 

combustibles fòssils així com la millora i major producció dels vehicles elèctrics que fan 

que aquests siguin més econòmics i per tant més rentables. 

Una xifra aproximada de vehicles seria de 10 per cadascuna de les 3 empreses arribant 

així al 50% dels vehicles d’aquesta categoria que operarien. 
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4.3. FASE FINAL 

El vehicle elèctric és ja una realitat a l’aeroport, ara cal continuar amb la substitució dels 

pocs vehicles de combustió interna que queden per els elèctrics. 

 

Aquesta fase comença el 8é any i acaba un cop tenim el vehicle elèctric instaurat per 

quedar-se. No podem fixar una data real però l’estudi i seguiment del projecte acaba al 

finalitzar la dècada, temps que espero sigui suficient per portar a terme aquesta 

implantació i aconseguir així un aeroport millor. 

 

En aquesta fase la xifra de vehicles arribaria als 20 per cada empres i per tant seria el 

100% dels vehicles destinats al moviment de carregues lleugeres o molt proper a aquest 

percentatge. Tot depenent del creixement que pugui haver a l’aeroport. 

 

5. INSTAL·LACIÓ DE RECARREGA 

5.1 NECESSITATS 

 

Per la recarrega dels vehicles elèctrics caldrà complir els següents requeriments: 

 Ràpida 

 Adaptable a diversos connectors 

 Flexible 

 Versàtil 

 Actualitzable 

 

5.2. SOLUCIONS 

 

Com es tracta de vehicles en constant moviment necessitarem dos tipus de sistemes de 

carrega, un destinat a la recarrega mentre estan aparcats a l’àrea propietat de l’empresa i 

un altre sistema de carrega rapida en zones comunes per poder seguir treballant i 

recarregar ràpid mentre s’està carregant o descarregant. 

 

Per escollir els punts de recarrega més adients per cada tipus de situació agafarem les 

solucions proposades per l’empresa Endesa i que com veurem s’ajusten perfectament a les 

necessitats. He escollit aquesta empresa ja que es la distribuïdora elèctrica a Catalunya i es 

podria arribar a un acord entre l’aeroport, les companyies i Endesa per aconseguir 

descomptes per volum i publicitat. 
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També cal posar de manifest que les solucions per les estacions de carrega són molt 

amples i ens trobem amb que una sola empresa ja ens pot proposar uns 20 tipus de 

sistemes diferents de recarrega, on varia desde la potencia, tipus de corrent (AC/DC) , 

tipus de connexió, etc. Un clar exemple el trobem a l’Annex 7. 

 

Com a mostra d’arquitectures de les estacions de carrega veurem una mostra que ens fa 

Schneider Electric.

 
Figura 9 Arquitectures d'estacions de recarrega (SCHNEIDER) 
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5.2.1. FABRICANTS PUNTS DE CARREGA 

En aquest apartat ens trobem davant una varietat molt extensa d’empreses dedicades a la 

fabricació, instal·lació, manteniment i venda dels equips de carrega per vehicles elèctrics. 

 

En el cas d’aquest projecte mostrarem les solucions de dues empreses: ENDESA i 

CIRCUTOR 

ENDESA 

 
 

Endesa es la empresa líder del sector elèctric espanyol i la primera multinacional elèctrica 

privada de Llatinoamèrica. Una empresa amb gairebé  23.000 treballadors que presta 

servei a més de 25 milions de clients. 

 

SCHNEIDER 

 
Schneider Electric és una de les grans empreses del sector elèctric en quant a components. 

Te un gran ventall de solucions adaptades al vehicle electric com podem veure. 
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ABB 

 
 

ABB es un altre de les grans empreses del sector elèctric ja que fabriquen qualsevol 

producte relacionat, des de motors, proteccions, punts de carrega, endolles. etc. 

 

CIRCUTOR 

 

 
 

És una petita empresa situada a Viladecavalls (Barcelona) 

Que es descriu a si mateixa amb els punts que segueixen: 

 

1. Missió de l’Organització: 

Desenvolupament de la innovació i la tecnologia per oferir al mercat elèctric solucions 

integrals. 

2. Visió de la Organització: 

Posicionar a la Organització como a referent en el mercat de la Eficiència Energètica. 

3. Cultura i Valores de la Organització: 

 Proximitat al client i complicitat amb el proveïdor 

 Internacionalització 

 Les persones como valor 

 Austeritat 

 Treball en equip 

 Reinversió de beneficis en innovació i tecnologia 

 Audàcia amb integritat i transparència 

 Crear futur 
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5.2.2. ZONES PRIVADES 

En aquestes zones la recarrega s’efectua de forma que el vehicle pugui estar connectat 

unes quantes hores mentre no està en servei (com pot ser de matinada) per arribar a una 

carrega del 100% sense necessitat de una potencia molt elevada i un temps curt. 

 

Cada companyia disposarà dels seus propis punts de recarrega o d’àrees exclusives per el 

seu ús, encara que el propietari o gestor de tots els punts serà l’aeroport o l’empresa 

explotadora. 

 

EXEMPLE D’INFRAESTRUCTURA DE RECARREGA EN VIA PÚBLICA 

Aplicació: 

Tots aquells llocs en intempèrie susceptibles a ser destinats a l’estacionament de vehicles de 

qualsevol tipus (cotxes, motos, tractors, bicicletes,...). 

PILONA EXTERIOR AMB DOBLE PUNT DE RECARREGA 

 
Figura 10 Pals de recàrrega lenta (ENDESA – CIRCUTOR) 

Carrega convencional monofàsica 

Adaptable a modus de carrega 1 y 3. 

Els punts de recarrega de exterior (Tòtem) son sistemes de recarrega que poden tenir la 

mateixa funcionalitat que els carregadores domèstics. 
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Descripció 

Pilona exterior amb doble punt de recarrega simultània de vehicles en recarrega 

convencional (3,7 KW cada vehicle). 

Característiques 

 Accés a través de targetes de accés. 

 Proteccions elèctriques integrades (diferencial). 

 Elaborat en acer inoxidable. 

Característiques elèctriques: 

 Tensió d’entrada i sortida: 230V (CA) 

 Corrent de sortida màxima: 16 A 

 2 Endolls Schuko /Endolls CEE 7/4 (disponible també en mode de carrega 3). 

  

• Targeta d’accés e identificació de cada client. Se entregaran les targetes RFID als clientes 

que adquireixin la pilona d’Endesa 

 
Figura 11 Model de targeta RFID (ENDESA) 

 

• En cas que el punt de recarrega detecti qualsevol incidència en la carrega del vehicle 

tallarà la mateixa automàticament, protegint la bateria. 

• Estructura preparada per ús exterior amb possibilitat de pintura anti-vandàlica. 

• Dos cotxes elèctrics poden recarregar de manera simultània. 

 

5.2.3. ZONES COMUNES 

 

En aquests zones ens trobem davant la necessitat de recarregar el vehicle de forma rapida 

per tal de que pugui seguir treballant i de forma que aprofitem el temps que passa parat 

carregant o descarregant les mercaderies o productes que ha transportat. 

 

Aquesta xarxa de punts de recarrega seria gestionada per l’aeroport i com en el cas 

anterior els usuaris disposarien d’un sistema d’identificació per així poder passar els 

costos de les recarregues a les corresponents companyies. 
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CARREGA RÀPIDA 

 
Figura 12 Punts de recàrrega ràpida (ENDESA - CIRCUTOR) 

Endesa disposa d’un sistema de carrega ràpida que permetrà carregar en 15 minuts un 

60% de la bateria. Dependrà de l’estat de carrega de la bateria. 

Descripció 

El sistema de carga continua (quick charge) permet la carrega dels vehicles en un període 

curt de temps. 

CARACTERÍSTIQUES 

• Característiques de la connexió amb el vehicle: 

- Recarrega ràpida en corrent continua. 

- Protocol de comunicació CHAdeMO. 

- Connector i cable integrat (Yazaki). 

- Protecció de la bateria del vehicle gràcies a la gestió del procés de carrega 

segons metodologia - CHAdeMO. 

• Característiques elèctriques: 

- Connexió a la xarxa en corrent alterna. 

- Procés de carrega en corrent continua (DC): 

- 400 V DC 

- 125 A 

- 50 kW 
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5.3. PUNTS DE CARREGA NECESSARIS 

5.3.1. FASE INICIAL 

En aquesta primera fase he estimat que el mes adient serà col·locar 8 punts de carrega a la 

Terminal 1 ja que es la més nova i on hi ha més interès per mostrar una imatge moderna i 

respectuosa amb el medi ambient. 

 

Aquesta primera fase es centra en la terminal 1, ja que es més nova y compta amb una 

instal·lació elèctrica més moderna. També es podria donar el cas que en fer les obres de la 

Terminal 2 s’aprofiti i es prepari tota la instal·lació de recarrega de vehicles elèctrics i 

aquests es comencin a introduir en aquest sector de l’aeroport. Fos com fos el nombre de 

punts de recarrega seria de 8 situats a una sola o repartits en les dues terminals segons fos 

més convenient. 

 

5.3.2. FASE CREIXEMENT 

Ara ja ens trobem  

S’instal·laran els 10 punts de recàrrega a cobert sota les terminals i es col·locaran 10 més 

en cada terminal en les zones exteriors d’aparcament per aquests vehicles. 

5.3.3. FASE FINAL 

El vehicle elèctric és ja una realitat a l’aeroport i per tant necessitem els punts de 

recarrega tant lenta com ràpida. 

 

Tindrem 20 punts de recarrega lenta en les zones d’aparcament exterior d’ambdues 

terminals junt amb els 10 punts de recarrega lents a les zones cobertes. 

 

D’altre banda s’instal·laran 10 punts de carrega ràpida a les zones de carrega i descarrega 

de maletes (cintes transportadores) per poder mantenir els vehicles en funcionament en 

cas de ser necessari. 
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5.4. DISTRIBUCIÓ DELS PUNTS DE CARREGA 

 

Donada la gran superfície de l’aeroport cal veure quines son les zones on fan falta aquests 

punts de recarrega ja que a molta superfície no hi operen altres vehicles que els avions. 

 

 
Figura 13 Mapa de l'aeroport amb zones de treball en color morat. 

 

Les àrees de treball principal es concentren al voltant de les terminals i es en aquestes 

zones on caldrà situar els punts de recarrega, zones morades. 

 

En el cas de la nova terminal 1 ens trobem que tenim un àrea exterior destinada a aquest 

tipus de vehicles i es aquí on s’instal·larien la majoria de presses de recarrega destinades a 

la recarrega nocturna ja que es on passaran la nit la gran majoria dels vehicles. 

 

Dins de la zona sota la terminal 1 s’instal·laran tant punts de carrega lenta com ràpida. Les 

destinades a carrega lenta es posaran en zones d’aparcament en canvi les de carrega 

ràpida es situaran en les zones de carrega i descarrega per aprofitar així el temps que 

passen els vehicles aturats mentre es realitzen aquestes operacions. 

 

Serà en aquesta zona a sota la terminal 1, en àrees d’estacionament i manteniment, on es 

col·locaran els punts de recarrega en la fase inicial. Encara que també podrien anar sotal la 

terminal 2 en cas de que s’iniciés allà el projecte; o repartits entre les 2. 
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Figura 14 Vista aèria de la Terminal 1 amb zona d'estacionament marcada 

A la zona de la terminal 2 ens trobem amb zones també destinades a l’aparcament 

d’aquests vehicles i els seus remolcs, junt amb la zona de manteniment d’Iberia una mica 

més allunyada. 

 

En el cas que l’empresa Iberia volgués deixar els seus vehicles prop de l’àrea de 

manteniment d’avions, caldria que ells mateixos fessin un estudi de col·locació ja que han 

de compaginar els servies de terra amb el manteniment d’avions. 

 

Com en la terminal 1 a la terminal 2 posarem tant punts de carrega lenta com ràpida. Les 

destinades a carrega lenta es posaran novament en zones d’aparcament i manteniment, en 

canvi les de carrega ràpida es situaran en les zones de carrega i descarrega per optimitzar 

així el temps que passen els vehicles aturats mentre es realitzen aquestes operacions. 
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Figura 15 Vista aèria de la terminal 2 amb zona d'estacionament marcada 

 

5.5. XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

 

Segons anem avançant en la implementació del vehicle elèctric dins de l’aeroport ens 

anem trobant davant la necessitat de satisfer la demanda d’energia elèctrica necessària 

per carregar tots els vehicles, especialment durant la nit que serà quan més vehicles 

estiguin endollats. 

 

5.5.1 FASE INICIAL 

Per la primera fase i comptant que fem servir preses de 3,7kW per cada vehicle 

necessitarem una potència de 60kW per poder satisfer la demanda en cas d’estar tots 

connectats i sol·licitant el 100% de la potència. 

 

En aquest cas ens trobem que l’aeroport es capaç de satisfer la demanda i només caldria 

fer l’instal·la cio dels equips de recarrega i l’escomesa fins als mateixos. Encara hi així ja 

seria bo comptar amb una zona exclusiva destinada als equips de protecció i mesura 

destinats a les línies de carrega de vehicles. 
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5.5.2 FASE CREIXEMENT I FASE FINAL 

Arribats en aquest punt ens trobem amb una demanda d’energia cada cop més creixent i 

que ens obliga a millorar les instal·lacions i en instal·lar més punts de recarrega, hem de 

passar més escomeses per connectar tots els equips. 

 

En aquest punt ens trobem amb consums que podrien arribar en moments puntuals a 

potencies properes als 500kW, la qual cosa requereix una instal·lació adient per distribuir-

la dins l’aeroport però també per portar-la fins al mateix. 

 

En aquest punt també cal tenir en compte la política d’aeroports verds d’Aena: 

 

Implantación de energías renovables 

Aparte de las actuaciones para impulsar el consumo racional de energía en sus 

infraestructuras, Aena, en línea con sus principios medioambientales y energéticos, 

está llevando a cabo acciones para fomentar el uso de energías renovables entre las 

que destaca la instalación de aerogeneradores en el Aeropuerto de La Palma y el 

centro de control de Canarias; la instalación solar térmica del Aeropuerto de Palma 

de Mallorca o la central de cogeneración en Madrid-Barajas de 33 mW de potencia 

nominal, que garantiza el suministro eléctrico a la nueva área terminal del 

aeropuerto, con un rendimiento eléctrico equivalente superior al 60%. 

 

Com podem veure en aquest text, Aena està instal·lant plantes o fonts d’energia renovable 

o més ecològica. En el cas del Prat seria poc viable instal·lar aerogeneradors, però en canvi 

no passaria el mateix amb la instal·lació de panells fotovoltaics o d’una petita estació 

cogeneradora com la de Madrid. 

 

Amb totes aquestes possibles opcions ens trobem davant del fet que la instal·lació de la 

xarxa de recarrega pot anar variant amb els anys anant cap a un vessant més ecològic o 

podem continuar amb el model actual fent que les companyies subministradores ens 

aportin tota aquesta energia elèctrica extra que necessitarem per fer funcionar tots 

aquests vehicles elèctrics. 

 

També caldria preveure la utilització de molts més vehicles elèctrics destinats a altres 

àrees i es aquí on el problema de dissenyar la xarxa de recarrega es complica encara més. 

Les potencies mencionades anteriorment serien bastant ridícules donat el volum de 

vehicles que hi ha actualment dins de l’aeroport si la gran majoria passessin a ser elèctrics. 

D’alter banda tindríem el problema de la distribució de punts de recarrega que ja seria 

molt més general i en totes les zones de l’aeroport per poder donar servei a tot tipus de 

vehicles. 
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5.5.3. Tipus de línies, cables, longitud. 

Per el subministrament elèctric de les pilones agafarem un cable de 10mm de secció ja que 

necessitem passar un potència de 7,2kW per un cable multi conductors en tubs. Aquests 

tubs aniran per galeries. 

 

Els detalls del càlcul es troben a l’annex 8. 

 

5.5.4. Proteccions de les línies 

La protecció de les línies es porta a terme mitjançant diferencials i magentotèrmics. 

 

Magnetotermic: Magnetotermic C  40A, 2P, 2 mod, 10kA SCHNEIDER 

Interruptor diferencial: Int. Reconectador Diferencial REDs 2x40A 30mA SCHNEIDER 

 

5.5.5. Gestió de la recarrega 

La gestió de la carrega es fa de diverses maneres. en el cas dels carregadors lents es el 

vehicle l’encarregat de controlar la potencia de carrega i gestionar la. 

 

En canvi en els carregadors ràpids, és el propi carregador qui s’encarrega de gestionar la 

carrega. Això es possible gracies a que junt amb la connexió de carrega va unit un cable de 

transmissió de dades que comunica el vehicle amb el carregador. 

 

Aquests sistemes intel·ligents de recàrrega de vehicles elèctrics, són capaços de carregar 

las bateries quan la energia està disponible i sigui més econòmica (control Load Sheeding), 

capaços d’identificar la disponibilitat de crèdit de carrega en qualsevol punt (control 

RFID), capaços de discriminar diversos punts de recarrega en un mateix aparcament 

(control Bluetooth), capaços de recarregar en temps reduït (Fast Charge Control) o 

estàndard. 

 

Una bon exemple el trobem en l’Annex 7, on Circutor ens explica tots els sistemes que ells 

proposen junt amb els seus models de punts de recarrega existents. 

  



 
 
 

Alex Corredor Corredor 
 
 

39 

6. ESTUDI ECONÒMIC 

6.1. ADQUISICIÓ DELS VEHICLES 

Els serveis a l’aeroport es liciten mitjançant  concurs, i en aquest concurs intervenen tant 

les aerolínies com el gestor de l’aeroport AENA. 

 

La  nova política d’Aena en vers el medi ambient i el projecte “Aeroport Verd” diu el 

següent: 

 

Aena, como empresa líder en la gestión aeroportuaria y la provisión de servicios de 

navegación aérea, es consciente de que el futuro del transporte aéreo depende de que 

su desarrollo sea sostenible y respetuoso con el medioambiente. 

 

Y como muestra de ese compromiso ha puesto en marcha dos importantes 

proyectos: 

 

 El plan de acción medioambiental, cuyo objetivo es la reducción de las 

emisiones de CO2 y del impacto acústico en todos sus aeropuertos. 

 

 El proyecto aeropuerto verde, que tendrá como punto de partida al 

Aeropuerto de Lanzarote y posteriormente se hará extensivo al resto de los 

aeropuertos de su red. Se concibe como una plataforma de evaluación de las 

tecnologías existentes para optimizar el consumo de recursos naturales, 

especialmente la energía, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y 

utilizar energías renovables. 

 

Gracies a aquesta nova política ens trobem amb un escenari idoni per la inclusió de 

clàusules mediambientals en els nous concursos de serveis als aeroports. És gracies a això 

que podem parlar de la implantació “obligatòria” dels mitjans de transport més ecològics 

junt amb moltes altre mesures que poden ajudar a millorar la qualitat del medi ambient i 

complir amb les exigències d’Aena. 

 

Per tant una possible clàusula i que esperem que s’inclogui en un futur pròxim es 

l’obligació de reduir les emissions de la flota de vehicles i la inclusió de vehicles amb 

emissions zero. 

 

Gracies a aquesta clàusula ens trobem davant el fet que les empreses que vulguin optar al 

concurs hauran d’adquirir un mínim nombre de vehicles elèctrics ja que son el únics que 

compleixen amb el punt d’emissions locals zero. A més a més de forma gradual hauran 

d’anar incorporant mes vehicles d’aquest tipus per compensar les emissions d’altres 

vehicles de la flota i adaptar-se a possibles concursos més restrictius en un futur. 
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6.1.1. VEHICLES  

Com a vehicles per comparar i fer l’estudi em escollit 2 models, un de cada marca (TLD i 

EAGLE) i cada tipus (gasoil i elèctric) per calcular els costos que tenen aquests vehicles i 

veure si es viable la implantació del vehicle elèctric. 

 

6.1.1.1. GASOIL 

 

Com a vehicles de gasoil tenim: 

 TLD JET-20 

 EAGLE TT-4 

 

6.1.1.2. ELÈCTRIC 

 

Com a vehicles elèctrics tenim: 

 TLD JET-16 Electric 

 EAGLE MMT 

6.2. PREU DE COMPRA 

 

Aquí ens trobem davant del primer problema. Totes dues marques es neguen a donar la 

informació exacte del preu de venda però gràcies a l’empresa Aero Specialties, que molt 

amablement m’han donat uns preus orientatius dels productes i d’alguns dels seus 

accessoris. 

 

D’alter banda tenim el fet de que com més gran sigui el volum de compra o si es demanen 

ampliacions de garantia, manteniments, renting, o d’altres serveis aquests preus podrien 

variar de forma significativa. 

 

 

 

 

TLD JET-16. 

 Preu de venda aproximat 

28.000€ 

 

 Accessoris necessaris: 

o Cabina coberta: 2500€ 

o Adaptadors de carrega: 

500€ 

 

 Cost total de compra 

31.000€ 

 

EAGLE MTT 

 Preu de venda aproximat 

29.000€ 

 

 Accessoris necessaris: 

o Cabina coberta: No 

o Adaptadors de carrega: 

1.000€ 
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 Cost total de compra 

30.000€

6.3. OPERACIÓ 

Aquí ens trobem amb el gran problema de la falta de col·laboració per part de les 

empreses usuàries d’aquests vehicles. 

Les dades mencionades en aquest apartat han estat calculades en base als consums i altres 

dades obtingudes dels catàlegs junt amb la inestimable col·laboració dels empleats de 

l’aeroport que molt amablement han decidit ajudar-me i als quals he fet totes les 

preguntes que he cregut necessàries per dur a terme aquest estudi. 

 

El principal cost d’operació d’aquests vehicles es el consum i per tant el cost en 

combustible. 

Dièsel 

El preu mig del gasoil sense impostos a l’estat espanyol a data Novembre-2013 i segons el 

Ministeri d’Industria, Energia i Turisme; és de 74cts d’euro el litre. 

En canvi si mirem a la mateixa font podem veure que a Catalunya aquest preu es de 

71,9cts.  

 

Com a preu de càlcul s’ha agafat la mitja nacional de 0,74€ el litre de gasoil. 

 

 
Figura 16 Preus sense impostos gasoil Novembre 2013 
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Electricitat 

 

D’altre banda tenim els preus de l’electricitat. 

En aquest cas em consultat un cop més les dades de la companyia Endesa. 

 

 
Figura 17 Tarifes per potencies de més de 15kW (ENDESA) 

L’oferta per a potencies contractades mes grans de 15kW com es pot veure a la figura 4 el 

preu del kWh varia en funció de l’hora del dia. Com que els vehicles elèctrics es carregaran 

majoritàriament en hores Valle i hores Llano, establirem un preu mig aproximat de 

0,12€/kWh.  

 

6.3.1. HORES DE FUNCIONAMENT 

 

L’aeroport funciona ininterrompudament des de les 5h de la matinada fins la 1h de la 

matinada per tant unes 20h al dia els 365 dies de l’any. 

 

Els vehicles no estan contínuament en funcionament sinó tot el contrari passen molt 

temps parat i fan desplaçaments curts.  

Havent parlat amb els empleats de l’aeroport he pogut determinar que els vehicles estan 

en funcionament, és a dir, consumint energia una quarta part del temps. 

 

Per tant com a càlcul agafarem el 25% del temps i això seran 4h diàries. 

 

6.3.2. CONSUM 

6.3.2.1. GASOIL 
Un cop més la col·laboració dels treballadors de l’aeroport ha estat fonamental en aquest 

punt ja que ells son els que omplen el dipòsit dels vehicles i els que els utilitzen. 

 

El consum mitja es de uns 2 l/h en tots dos vehicles encara que aquesta xifra pot variar 

molt en funció de qui el condueixi i si porta calefacció o altres sistemes. 

Però per motius de càlcul i ser optimistes en quant a costos d’aquest tipus de vehicles 

agafarem aquesta xifra de 2 l/h. 
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 Consum (litres) Cost (€) 

Diari 8 5,92 

Mensual 56 41,44 

Anual 2.920 2.160,80 

Taula 1 Consum i cost del dièsel 

6.3.2.2. ELÈCTRIC 

En aquest cas el consum de les maquines ve determinat per el temps de carrega que 

necessiten per poder funcionar a plena carrega. 

 

El temps de recarrega habitual d’aquests vehicles amb un ús normal, segons els fabricants, 

es de 8h connectat a la presa de 3,7kW. 

 

Per tant tenim un consum diari de 29,6kWh 

 

 Consum (kWh) Cost (€) 

Diari 29,6 3,552 

Mensual 207,2 24,864 

Anual 1.080,4 1.296,48 

Taula 2 Consum i cost de l'electricitat 

 

6.4. MANTENIMENT 

Un cop més ens trobem davant el problema de la falta de col·laboració per part de les 

empreses i la poca informació referent sobre vehicles industrials. 

A falta de dades reals aportades per les empreses farem servir dades comparatives en 

quant a costos anuals de manteniment extretes de l’informe fet per l’empresa Audatex, 

encara que aquest informe parla dels cotxes. 

 

L’informe posa de manifest que, amb un rodatge de 120.000 kilòmetres, el cost anual de 

manteniment d’un cotxe mig es de 3.200 euros per els híbrids, 2.143 euros per els dièsel, 

2.038 euros per els de gasolina i 1.156 euros per els elèctrics. 

 

D’aquesta forma, el cost de manteniment d’un automòbil híbrid triplica el d’un elèctric 

que, a més, presenta una despesa inferior en un 56% al corresponent a un turisme de 

gasolina i un 54% menor que el de un dièsel. 

 

Audatex explica que a partir del sisè any el cotxe sol necessitar més revisions i 

substitucions de peces per desgast. El manteniment de l’elèctric es més barat degut en part 

a que no requereix operacions como canvi d’oli, de la corretja de distribució, del filtre de 

aire o de carburant. 

 

  



 
 
 

Alex Corredor Corredor 
 
 

44 

Segons l’estudi, un automòbil elèctric necessita una petita revisió cada 5.000 hores, 

període en el que un cotxe convencional ha recorregut una mitja de 50.000 kilòmetres, 

necessitant diversos canvis d’oli. 

 

Per tant agafarem aquestes dades com a bones per fer els càlculs de costos: 

 

 Gasoil: 2.143€ 

 Elèctric: 1.156€ 

També tindrem en compte un increment del 8,5% anual en aquests costos per el cas del 

gasoil també extret de l’informe d’Audatex 

 

En el cas de l’elèctric aquest increment es d’un 5% ja que cada cop hi ha més empreses i 

equips preparats per treballar amb aquests vehicles i per tant més competència en uns 

vehicles que requereixen poc manteniment i per tant el creixement es menor. 

 

6.5. COST TOTAL 

6.5.1. ÚS 

El cost anual de operar cadascun d’aquest tipus de vehicles amb les dades actuals es de: 

 

 Gasoil Elèctric 

Operació 2.160,80€ 1.296,48€ 

Manteniment 2.143€ 1.156€ 

TOTAL 4.303,80€ 2.452,48€ 

Taula 3 Cost anual d’operació, dièsel i elèctric 

 

6.5.2. ÚS MÉS COMPRA 

El cost de compra sumat al cost d’operació del primer any: 

 

 Gasoil Elèctric 

TLD JST-20 EAGLE TT-4 TLD JET-16 EAGLE MTT 

Compra 18.000€ 19.000€ 31.000€ 30.000€ 

Ús 4.303,80€ 4.303,80€ 2.452,48€ 2.452,48€ 

TOTAL 22.303,80€ 23.303,80€ 33.452,48€ 32.452,48€ 

Taula 4 Cost del primer any. Compra més us el primer any. 
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6.6. AMORTITZACIÓ 

6.6.1. INVERSIÓ INICIAL 

 

Per realitzar aquest càlculs suposarem que l’empresa adquireix 20 vehicles elèctrics, 10 de 

cadascuna de les marques amb tots els extres. 

 

 Marca Model Preu unitari Unitats Preu total 

 TLD JET-16 31.000€ 10 310.000€ 

 EAGLE MTT 30.000€ 10 300.000€ 

TOTAL     610.000€ 
Taula 5 Inversió inicial 

 

6.6.2. VARIACIÓ DELS COSTOS 

6.6.2.1. EVOLUCIÓ PREU DEL CARBURANT 

 

En el següent gràfic veiem l’evolució del preu del gasoil en el període entre gener del 2009 

i octubre del 2013. 

 

 
Gràfica 2 Evolució del preu del dièsel 

Com podem veure el creixement es continu i per tant cal tenir-ho en compte per fer els 

càlculs de viabilitat. 

El creixement mig ha estat de un 9,31% 
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6.6.2.2. EVOLUCIÓ PREU DE L’ELECTRICITAT 

 

Per veure l’evolució dels preus de l’electricitat em fet servir les dades que proporciona el 

Ministeri d’Industria 

 

 
Gràfica 3 Evolució del preu de l'electricitat 

El creixement mig ha estat de un 6,08% i aquest es el que farem servir per els càlculs. 

 

Cal tenir en compte que hem agafat una tassa d’increment continu i que com es pot veure 

als gràfics tant el preu del carburant com el de l’electricitat s’incrementa de forma 

continua però es bastant imprevisible la seva variació tant pot ser que hi hagi períodes on 

sobre passi el percentatge escollit com d’altres en que sigui més baix. 

6.6.3. INTERESSOS BANCARIS 

 

En aquest cas concret el preu d’adquisició dels vehicles es relativament baix per el volum 

d’aquestes empreses encara hi així agafarem un interès del 2% per fer els càlculs de 

viabilitat. 

 

Aquest 2% ha estat escollit després de consultar amb empleats de dues entitats financeres 

(La Caixa i BBVA) ,tenint en compte el volum d’aquestes empreses, i que  poden assolir el 

cost de forma autònoma. Aquesta dada pot variar en funció de les condicions en que es 

demani el préstec.  
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6.7. ESTUDI DE VIABILITAT 

En aquest punt veurem fins a quin punt es viable econòmicament el projecte, per fer-ho 

ens centrarem només en la Fase Inicial. 

6.7.1. FLUX DE CAIXA 

Un flux de caixa, és el flux de diners d'entrada i de sortida (de caixa o en efectiu), generat 

per un projecte d'inversió, en un període determinat. Altrament en comptabilitat 

financera és la quantitat neta de diners generada per una societat amb la seva activitat 

comercial, o sigui, la diferència entre cobraments i pagaments. El flux de caixa és 

l'acumulació neta d'actius líquids en un període determinat i, per tant, constitueix un 

indicador important de la liquiditat d'una empresa. 

 

L'estudi dels fluxos de caixa dins d'una empresa pot ser utilitzat per determinar: 

 

 Problemes de liquiditat. L'ésser rendible no significa necessàriament tenir 

liquiditat. Una companyia pot tenir problemes d'efectiu, tot i ser rendible. Per tant, 

permet anticipar els saldos en diners. 

 Per analitzar la viabilitat de projectes d'inversió, els fluxos de fons són la base de 

càlcul del Valor actual net i de la Taxa interna de retorn. 

 Per mesurar la rendibilitat o creixement d'un negoci quan s'entengui que les 

normes comptables no representen adequadament la realitat econòmica. 

 

En base al càlculs fet veurem com es comporta econòmicament i quins beneficis anuals 

obtenim en fer servir vehicles elèctrics i en quin punt comença a ser rentable des de el 

punt de vista econòmic. 

 

 

6.7.2. CÀLCUL DE LA INVERSIÓ JUNT AMB EL PRIMER ANY 

 

 
Inversió inicial Operació Manteniment Total 

Any 0 1 

Gasoil 100.000,00 10.804,00 10.715,00 21.519,00 

Elèctric 155.000,00 6.482,40 5.780,00 12.262,40 

Beneficis -55.000,00 4.321,60 4.935,00 9.256,60 

Amortització -55.000,00 
  

-45.743,40 

Taula 6 Inversió més costos del primer any 

Com podem veure el primer any ja obtenim uns beneficis de 9.256,60€ si comparem 

directament els costos d’operació i manteniment dels vehicles. D’altre banda ens trobem 

que després del primer any encara resten per pagar més de 45.000€ . Per tant cal estudiar 

en més profunditat el flux de caixa i els indicadors econòmics per estudiar la viabilitat. 
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6.7.3. FLUX DE CAIXA A 10 ANYS: 

 

Any Flux 

0 -55.000,00 € 

1 9.256,60 € 

2 10.427,67 € 

3 11.724,48 € 

4 13.159,56 € 

5 14.746,65 € 

6 16.500,83 € 

7 18.438,60 € 

8 20.578,02 € 

9 22.938,91 € 

10 25.542,94 € 

Taula 7 Flux de caixa 

 

6.8. CÀLCUL DEL VAN I EL TIR 

6.8.1. VAN 

El valor actual net, també conegut amb les sigles VAN, és un mètode de selecció 

d'inversions de tipus dinàmic. Per definir el Valor actual net, es parteix d'un projecte 

d'inversió amb la següent estructura: 

 

-D0 F1 F2 F3 ... Fn 

 

On: 

 -D0 és el desemborsament inicial 

 Fi són els fluxos nets de caixa del projecte 

 

Aleshores, el valor actual net és el resultat de calcular l'operació següent: 

 
 

A la fórmula, i és la taxa d'actualització o de descompte. És un valor donat, que pot ser el 

tipus d'interès de mercat o el cost d'oportunitat del capital. 
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El criteri de selecció estableix: 

1. Si un projecte té VAN>0, serà aconsellable realitzar-lo 

2. Si un projecte té VAN<0, no serà aconsellable realitzar-lo 

3. Si un projecte té VAN=0, serà indiferent realitzar-lo o no 

 

En cas de comparar diferents projectes d'inversió, serà més aconsellable realitzar aquell 

projecte que tingui un VAN major. 

 

6.8.2. TIR 

La Taxa interna de rendibilitat o Taxa interna de retorn (acrònim: TIR) mesura la 

rendibilitat al venciment d'una inversió en forma de taxa anual. Donat que la TIR és una 

mesura molt senzilla de calcular, ha esdevingut un mètode molt popular de selecció 

d'inversions. Se l'anomena rendibilitat al venciment perquè permet comparar entre 

diferents projectes d'inversió de durada -venciment- diferent, determinant una mesura 

estàndard que informa de quina serà la rendibilitat al final del projecte, al venciment. 

Definida en termes de direcció financera, la taxa interna de rendibilitat (TIR) és 

aquella taxa d'interès «r» que fa que el valor actual net (VAN) d'un projecte d'inversió 

sigui igual a 0. La denominació «interna» es refereix a la seva principal virtut, i alhora 

limitació, doncs es refereix a que no té en compte factors externs (p.e., el tipus 

d'interès oficial -cost d'oportunitat del capital- o la inflació). 

 

a TIR es calcula molt fàcilment utilitzant una fulla de càlcul tipus excel. La fórmula que hi 

ha al darrere parteix d'un projecte d'inversió amb la següent estructura general: 

 

-D0 F1 F2 F3 ... Fn 

 

On: 

 -D0 és el desemborsament inicial 

 F1, F2, F3...Fn són els fluxos de caixa anuals del projecte d'inversió 

 

Aleshores, la taxa interna de rendibilitat és, de manera general, una taxa r que permet 

solucionar l'equació següent: 
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6.8.3. VAN i TIR DEL PROJECTE 

 

 VAN TIR 

10 anys 89.075,67 € 21,329% 

6 anys 15.312,25€ 9,038% 

5 anys 659,98 € 2,382% 

3 anys -24.853,91 € -22,819% 

Taula 8 VAN i TIR 

Com podem veure amb un interès del 2% i un càlcul a 3, 5,6 i 10 anys veiem com el VAN 

ens surt positiu als 5 anys. 

El TIR, que ens marca l’interès màxim amb que podem treballar, es troba en 2,38% en 

arribar als 5 anys. 

 

Això ens indica que si fem la inversió a sis anys podem demanar el crèdit amb un interès 

bancari de fins al 9% que es molt elevat. 

 

Vistes les xifres queda clar que en el període inicial de 3 anys aquests vehicles no arriben a 

compensar la inversió respecte els de gasoil. Els dos indicadors econòmics mostren 

números negatius, el VAN es de -24.853,91 € i el TIR és de -22,819%, la qual cosa mostra 

que el banc ens hauria de pagar un interès del 23% per que fos rentable en els tres 

primers anys, cosa que no passarà. 

  

No per això deixa de ser una bona inversió perquè podem veure que als 5 anys hem sortit 

guanyant i així serà fins la retirada del servei. També cal tenir en compte l’aspecte 

mediambiental, no només l’econòmic i un cop més aquí guanya el vehicle elèctric.  
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7. ESTUDI AMBIENTAL 
 

7.1. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL VEHICLE ELÈCTRIC  

Un dels objectius de sostenibilitat energètica que pot veure's afavorit per la introducció 

massiva del vehicle elèctric és el de l’eficiència energètica. Una de les principals avantatges 

dels automòbils amb motor elèctric és la seva alta eficiència, que es tradueix, a més, en una 

contribució a la reducció de la dependència que té el transport rodat dels combustibles 

fòssils, amb el conseqüent impacte ambiental positiu en termes de reducció d'emissions.  

 

Per realitzar un anàlisi d'eficiència entre un vehicle elèctric i un de convencional, s'ha 

d'estudiar l'eficiència de cada opció tenint molt clara la fase del cicle de vida que s'està 

utilitzant. En aquest sentit, la comparació d'alternatives de combustió interna amb altres 

de tracció elèctrica és complexa ja que les seves fonts energètiques, i per tant els seus 

cicles de vida, són diferents.  

 

En el cas del vehicle amb motor de combustió, s’acostuma a calcular l'eficiència del tram 

“Dipòsit - rodes”, que consisteix a calcular-la per a la fase que va des del dipòsit, on està 

emmagatzemat el combustible a la benzinera, fins a l'energia mecànica final obtinguda, 

que permet moure les rodes. Això és així perquè s'utilitzen combustibles la transformació 

energètica dels quals es produeix al propi vehicle mitjançant els motors de combustió.  

 

Per als vehicles elèctrics, es sol calcular l'eficiència energètica del tram “Planta - rodes”, 

que mesura l'eficiència des que el combustible s'introdueix a la planta de producció 

elèctrica fins que aquesta electricitat s'utilitza per moure les rodes (inclou el procés de 

generació, transport i distribució d'electricitat, càrrega de la bateria i producció d'energia 

mecànica mitjançant el motor elèctric). En aquest cas, influeix de manera important la 

suposició que es faci respecte a la forma de producció de l’energia elèctrica, ja que una 

central tèrmica pot tenir una eficiència lleugerament superior al 50% i una altra a partir 

de fonts renovables del 100%. Així, en el cas del vehicle elèctrica a bateries (BEV) és més 

adequat realitzar una anàlisi d'aquest tram, ja que el seu subministrament prové, en gran 

part, d'electricitat provinent d’un procés de transformació d'energia primària (renovables, 

gas o carbó) en energia final (electricitat) en una planta de generació elèctrica.  
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Figura 18 Anàlisi de l'eficiència (WWF ADENA) 

Segons les dades que es mostren a la següent figura, el vehicle convencional de gasolina 

(ICE), amb motor de combustió interna, té una eficiència global del 25%. És a dir de 

l'energia del combustible introduït al vehicle, només s'obté en forma d'energia mecànica 

per al moviment de les rodes el 25%, desaprofitant-ne el 75% restant per fregaments dins 

del motor o a la transmissió, o els propis factors termodinàmics limitadors del rendiment 

en els motors d'explosió.  
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Figura 19 Anàlisi de l'eficiència (Cuadernos de energia) 

Per la seva banda en el vehicle híbrid (HEV), la introducció d'un motor elèctric a més del 

convencional, contribueix a la millora de l'eficiència energètica fins a aconseguir nivells 

del 30%. En el cas del BEV, les estimacions mostren una eficiència que arriba al 77% si 

l'electricitat que carrega les bateries del cotxe té un origen completament renovable i un 

42% si el mix de generació elèctrica està basat en gas natural. Lògicament, el vehicle 

híbrid endollable (PHEV), ja que presenta una combinació de motor convencional i elèctric 

tindrà una eficiència mixta entre el 31-49%, segons la utilització que se’n faci, molt 

superior a la del vehicle convencional o l'híbrid tradicional.  

 

L'anàlisi realitzada fins ara està basat en dades de les tecnologies actuals. No obstant això, 

per veure com pot contribuir en un futur cada opció en la reducció del consum global de 

combustibles fòssils del sector transport és convenient realitzar un anàlisi prospectiu de 

l'estalvi de combustible proporcionat per cadascuna de les opcions tecnològiques 

considerades enfront del vehicle convencional. Aquest anàlisi quantitatiu l’ha dut a terme 

el MIT al seu informe “On the road in 2035” publicat al juliol del 2008, i els principals 

resultats es presenten a continuació.  
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Figura 20 Consum equivalent d'energia 

Com es mostra a la taula, en el futur s'aconseguiran considerables millores d'eficiència en 

totes les tecnologies. A la simulació per al 2035, el HEV suposa una estalvi energètic del 

65% enfront del vehicle de gasolina convencional actual. Per a aquesta data, aquests 

estalvis es van incrementant amb el PHEV, que consumeix un 25% del petroli que 

consumiria un vehicle actual de gasolina i el BEV, amb un consum del 19% enfront del 

vehicle de referència. Per tant, les previsions apunten al fet que les majors eficiències 

relatives dels diferents tipus de vehicles amb tracció elèctrica es mantindran o 

augmentaran a mig termini respecte als de combustió interna.  

 

Dins d'aquests, el PHEV es presenta com l'opció amb major potencial si parlem de cotxes 

per l’ús particular centrats en el desplaçament, a curt termini, perquè permet la connexió a 

la xarxa elèctrica, sense necessitats de grans adaptacions a les infraestructures del sistema 

elèctric, i permetent a l'usuari mantenir la seva independència, ja que el fet de disposar 

d'un motor convencional estén el rang d’autonomia.  

 

En canvi en l’àmbit industrial i en el nostre cas a l’aeroport queda demostrat que el vehicle 

100% elèctric es la millor solució ja que no tenim el problema de l’autonomia que 

presenten els cotxes d’ús particular. 
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Figura 21 Comparativa d’eficiències per trams 

En canvi si parlem dels vehicles destinats al moviment de carregues lleugeres ens trobem 

davant d’una situació diferent on el BEV es la millor solució. En primer punt perquè 

l’autonomia en quilometres no es important, aquests vehicles treballen prop d’un punt de 

recarrega, i en segon terme perquè els motors elèctrics aporten un parell de força molt 

més gran per posar en moviment les carregues amb un motor menys voluminós. 

Aquest segon fet fa que en un futur quan les bateries siguin més petites i lleugeres podrem 

fer la feina amb vehicles més compactes i lleugers que els actuals, fet que millora un cop 

més l’eficiència. 
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7.2. IMPACTE SOBRE LES EMISSIONS  

El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals ha de fer front la humanitat a mig i 

llarg termini, i el sector del transport, especialment per carretera, es constitueix com el 

principal emissor de gasos d’efecte hivernacle de l'economia europea i espanyola.  

El vehicle elèctric pot jugar un paper fonamental en la reducció d'emissions de GEI per dos 

motius fonamentalment.  

 El vehicle elèctric, al ser més eficient, contribueix a reduir la quantitat d'emissions.  

 L'electricitat és molt menys intensiva en emissions que els derivats del petroli 

(sobretot a Espanya que compta amb un mix diversificat i amb un pes important 

de les energies renovables i del gas natural, el combustible fòssil amb emissions 

més reduïdes).  

 

Considerant els consums determinats anteriorment i les emissions del parc generador que 

produeix l'electricitat, estimant un mix futur del 40% renovable (compatible amb 

l'objectiu de la UE pel 2020 de 20% d'energies renovables sobre el total) i del 60% de 

cicles combinats, les emissions d'un vehicle elèctric se situarien al voltant dels 3kg de CO2 

per cada 100 quilòmetres. Comparant amb un vehicle convencional relativament eficient, 

amb un consum de 7 litres cada 100 quilòmetres, que tindria unes emissions de 16kg CO2 

per cada 100 quilòmetres, el vehicle elèctric emetria menys d'una cinquena part de les 

emissions d'un vehicle convencional.  

 

Cal destacar que els vehicles elèctrics, a part de tenir una elevada capacitat de reduir les 

emissions de CO2, també tenen un impacte positiu en la reducció d'altres gasos 

contaminants, potser menys coneguts, però molt perjudicials per a la salut, com són les 

partícules en suspensió (PM) i els òxids de nitrogen (NOx).  

Aquests elements, als nuclis urbans, comporten menor desenvolupament pulmonar en la 

infància, problemes respiratoris en persones d'avançada edat, inflamació i irritació del 

tracte respiratori, empitjorament de problemes asmàtics i fins i tot morts prematures. 

 

Espanya és un dels països amb pitjor qualitat de l'aire de la Unió Europea(11). El Ministeri 

de Medi ambient espanyol va xifrar en 16.000 les morts prematures que va causar la 

contaminació a Espanya al 2010, un número set vegades major que els morts en accidents 

de trànsit (1.710 l'any 2010). 

 

Segons s'indica en alguns estudis, la reducció d'aquest tipus de compostos podria suposar 

una millora important en àmbits com el mediambiental o el relacionat amb la salut 

pública. Reduint els nivells de PM 2.5 a 20 pμ/m3 a Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla i 

València, s'evitarien 11.375 morts.  

A Barcelona, si es reduís el nivell actual de partícules PM10 de 60 pμ/m3 a 50pμ/m3, 

s'evitarien 1.300 morts anuals i 1.520 ingressos per malalties respiratòries. 
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7.2.1 Contaminació acústica 

 

Un altre aspecte important que presenten els vehicles elèctrics, és que no generen soroll. 

D’aquesta forma, la contaminació acústica, que acostuma a ser força important als nuclis 

urbans i que en gran part està originada pel trànsit, es veuria reduïda en gran manera. En 

el cas dels aeroports encara que no són la principal font de soroll (aquesta posició es 

clarament per als avions) si que generen molta incomoditat en els treballadors ja que en 

trobar-se en zones relativament tancades (sota les terminals) la contaminació acústica 

arriba a nivells perillosos i gran part dels soroll en aquestes àrees prové dels vehicles que 

es desplacen i estacionen en les mateixes. 

 

Aquest aspecte que no era el primordial alhora de escollir el vehicle elèctric per les 

carregues lleugeres si que ho era per la majoria dels treballadors consultats. Cada cop que 

parlava amb alguna persona que treballa a les zones cobertes de l’aeroport, ja sigui amb 

les carregues, els autobusos de passatgers, l’assistència als avions, etc. tots es queixaven 

de que en haver tants vehicles amb el motor encès l’eco i el soroll arribaven a ser tant 

molestos que molts treballaven amb les proteccions acústiques adients encara que no son 

necessàries en aquestes àrees ja que així es sentien millor en acabar la jornada laboral. 

 

7.3. COMPARATIVA GASSOS EFECTE HIVERNACLE 

 

7.3.1. Categories d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle en organitzacions  

 

Les emissions de GEH associades a l’activitat d’una organització es poden classificar 

segons es tracti d’emissions directes o emissions indirectes.  

Les emissions directes són emissions de fonts que posseeix o controla el subjecte que 

genera l’activitat. 

  

Les emissions indirectes són emissions que són conseqüència de les activitats que el 

subjecte realitza, però que tenen lloc en fonts que posseeix o controla un altre subjecte.  

 

En concret, es poden definir tres abasts segons les emissions a les quals ens referim:  

 

Abast 1: Emissions directes  

Inclou les emissions directes que procedeixen de fonts que posseeix o controla el subjecte 

que genera l’activitat. Per exemple, aquest grup inclou les emissions de la combustió de 

calderes i de vehicles, etc. que el subjecte mateix posseeix o controla.  
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Abast 2: Emissions indirectes de la generació d’electricitat i de calor, vapor o fred  

Comprèn les emissions derivades del consum d’electricitat i de la calor, vapor o fred. Les 

emissions de l’electricitat i la calor, vapor o fred adquirits es produeixen físicament en la 

instal·lació on l’electricitat o la calor, vapor o fred són generats. Aquestes instal·lacions 

productores són diferents de la organització de la qual s’estimen les emissions.  

 

Abast 3: Altres emissions indirectes  

Inclou tota la resta d’emissions indirectes. Les emissions d’abast 3 són conseqüència de les 

activitats del subjecte, però provenen de fonts que no són posseïdes o controlades pel 

subjecte. Alguns exemples d’activitats d’abast 3 són els viatges de feina, el transport de 

productes, materials o persones per part d’una altra organització, la gestió de residus per 

part d’una organització diferent a la que els genera, i la producció de matèries primeres 

comprades. 

 

 
Figura 22 Abasts de les emissions 

 

Les emissions d’abast 1 inclouen les emissions derivades de la combustió de 

combustibles, el transport de flota pròpia i altres emissions com ara les emissions de 

procés4 (per exemple, les emissions de CO2 produïdes en el procés de descarbonatació del 

carbonat càlcic per a la producció de clínquer en una cimentera) i les emissions fugitives5 

(per exemple, les emissions de gasos fluorats procedents de possibles fugues dels equips 

de refrigeració). Pel que fa al transport de flota pròpia, s’inclouen les emissions de la flota 

que és propietat de l’organització que fa el càlcul, i es recomana incloure les emissions de 

la flota no pròpia però de la qual l’organització té el control de la gestió, i, per tant, pot 

incidir en la reducció d’aquestes emissions.  
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− Les emissions d’abast 2 inclouen les emissions derivades del consum elèctric i les del 

consum de calor, vapor i refrigeració que s’adquireixen externament.  

 

− Les emissions d’abast 3 inclouen la resta d’emissions indirectes, com poden ser les 

emissions derivades de l’adquisició de materials i combustibles, el tractament de residus, 

les compres externalitzades, la venda de béns i serveis i les activitats relacionades amb el 

transport. Pel que fa al transport, inclou les emissions dels viatges externs referents als 

viatges comercials, les operacions de distribució i els desplaçaments in itinere6. S’entén 

que són viatges externs perquè es realitzen amb flota que no és pròpia. Addicionalment, es 

recomana excloure les emissions del transport de la flota no pròpia de la qual es té el 

control de la gestió, les quals serien considerades emissions d’abast 1.  

7.3.2. Factors d’emissió  

Per calcular els factors d’emissions farem servir les dades de la guia de la Generalitat de 

Catalunya: “Guia pràctica per el càlcul d’emissions 2013” 

Electricitat 

− Per calcular les emissions associades, cal aplicar un factor d’emissió de CO2 atribuïble al 

subministrament elèctric –també anomenat mix elèctric (g de CO2/kWh)- que representa 

les emissions associades a la generació elèctrica.  

 

A Catalunya, l’electricitat que consumim i que no hem autogenerat, prové de la xarxa 

elèctrica peninsular, sense poder distingir exactament en quina planta de generació 

d’electricitat s’ha produït. Per tant, les dades que s’utilitzen per al càlcul del mix elèctric 

són les que corresponen a la xarxa elèctrica peninsular. D’altra banda, i d’acord amb les 

metodologies internacionals GHG Protocol7 i la norma ISO 140698, la categoria 

d’emissions indirectes derivades de la generació d’electricitat inclou únicament les 

emissions generades pel conjunt de centrals productores de la xarxa. Per tant, el mix que 

l’OCCC recomana utilitzar és el mix que reflecteix les emissions de la xarxa elèctrica 

peninsular associades a la producció bruta d’energia elèctrica  

 

El mix de producció bruta d’energia elèctrica que l’OCCC recomana utilitzar per l’any 

2012 és 300 g CO2/kWh  
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Transport 

 

En el cas dels vehicles tenim diverses formes de fer el càlcul i en el nostre cas agafarem el 

consum en litres. 

 
Figura 23 Equivalències entre litres consumits i CO2 equivalent 

 

Com podem veure les emissions associades al Dièsel son de 2,61 kg CO2/litre 

 

7.4. Taula comparativa 

 

Descripció 

(tipus de 

carburant 

per 

vehicle) 

Consum de combustible 

 Factor 

d'emissió de 

CO2  

Emissions de 

CO2  

litres/any o kWh/any valor 

kg CO2/litre 

o kg 

CO2/kWh 

tones de CO2 

Dièsel litres/any 2.920 2,61 7,62816 

Elèctric kWh/any 10.893 0,300 3,26784 

Taula 9 Comparativa emissions 

Podem observar clarament com pel fet d’utilitzar una vehicle elèctric cada any deixem 

d’emetre més d’un 50% de les emissions d’un vehicles de dièsel. En total són 4,36 tones de 

GEH que no emetem a l’atmosfera i que poden arribar a ser més amb el pas dels anys si la 

procedència de l’electricitat es en major proporció d’energies renovables. 
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8. CONCLUSIONS DEL PROJECTE I POSSIBLE MILLORES 

8.1 CONCLUSIONS GENERALS 

Actualment pel desplaçament de càrregues lleugeres en l’àmbit aeroportuari es disposa 

d'uns vehicles clarament poc eficients en quant al rendiment energètic es refereix  i a més 

a més utilitzen motors tèrmics amb combustibles fòssils que generen molts problemes 

mediambientals i de soroll. 

 

La introducció del vehicle elèctric suposaria enormes avantatges en quant a l’estalvi 

d’energia, (un vehicle elèctric té un consum energètic casi quatre vegades inferior a un 

vehicle convencional) i a la reducció d’emissions contaminants a les zones de treball i en 

tot el conjunt de l’aeroport i municipis propers, suposant una important millora en la 

qualitat de l’aire i directament en la reducció de problemes de salut.  

 

Per a la consolidació definitiva del vehicle elèctric és necessària una conscienciació social 

(no tan sols a nivell de la població, sinó també de la indústria i de l'administració pública) 

ja que les necessitats de potència que han de tenir els vehicles són fàcilment assumibles 

amb les tecnologies actuals. D'aquesta forma, s’ha d'impulsar definitivament el 

desenvolupament d'una política d’implantació dels vehicles amb emissions locals zero, no 

només a l’aeroport sinó en tots els àmbits del transport, tant  urbà (personal) com de 

mercaderies. 

 

Els principals handicaps que presenta el vehicle elèctric són el seu preu inicial i la seva 

reduïda autonomia. Encara que l’autonomia en l’àmbit aeroportuari em vist que no ens 

afecta gaire ja que podem treballar tota la jornada, això no treu que la seva capacitat no 

sigui limitada. El sobre cost inicial d’adquisició respecte un vehicle convencional, es 

compensa en aproximadament 5 anys degut al baix cost de funcionament que presenta, tal 

i com s’ha explicat en aquest projecte. Això fa que a la llarga el vehicle elèctric sigui molt 

més rendible. De totes maneres aquest sobre cost es degut principalment a les bateries, 

que es el coll d’ampolla del vehicle elèctric. És en aquest punt on la tecnologia encara ha 

d’evolucionar amb l’objectiu d’aconseguir bateries amb major densitat d’energia, que 

permetin augmentar l’autonomia dels vehicles reduint considerablement el seu pes, i 

reduint també el seu cost. En la mateixa direcció, també cal millorar els sistemes de 

recàrrega d’energia per disminuir el temps de recàrrega i així indirectament minimitzar la 

importància de disposar d’una major autonomia, perquè podríem recarregar les bateries 

en poc temps. 
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8.2 CONCLUSIONS DEL PROJECTE 

En quant a la problemàtica estudiada en aquest projecte em vist com podem passar d’un 

vehicle convencional a un d’elèctric en un període de temps raonable. 

 

Els vehicles elèctrics no són nous en el món industrial i em vist com empreses fabricants 

dels mateixos ja han posat en catàleg els vehicle elèctrics i per tant em pogut comparar-los 

i veure que tenen aproximadament les mateixes característiques tant uns com altres tret 

del sistema de propulsió. 

 

El principal problema que presenten els vehicles elèctrics són les bateries que com em vist 

en limiten el seu ús, incrementen el seu preu de compra i redueixen la seva eficiència 

degut al pes que representen. Amb el pas dels anys això millorarà i a dia d’avui 

l’autonomia no suposa un problema greu per els vehicles estudiats en el projecte però si es 

un punt important a millorar. 

 

En l’apartat econòmic em vist com la inversió ens surt rendible amb un interès entre el 2% 

i el 9% en tan sols 5 o 6 anys. És a dir molt abans del límit de vida útil del vehicle gracies a 

uns preus de l’electricitat molt més baixos respecte als dels combustibles fòssils i un 

manteniment molt més senzill. Es gracies a això junt amb les ajudes i les noves polítiques 

que els vehicles elèctrics estan començant a ser una realitat en molts aeroports arreu del 

món en especial els més importants com son Chicago o Frankfurt. 

 

En relació al medi ambient, els vehicles aporten una reducció en emissions gairebé del 

50% en emissions de CO2 equivalent. Aquestes dades són tenint en compte el mix actual 

de generació on els combustibles fòssils tenen un pes important, si l’origen d’aquesta 

electricitat fos de fonts renovables el mix i les emissions millorarien molt i encara seria 

més gran la diferencia entre vehicle convencional i elèctric. 

8.3 POSSIBLES MILLORES 

La principal millora que es podria realitzar seria l’obtenció de dades reals procedents de 

les empreses per així poder realitzar uns càlculs molt més acurats. 

Junt amb aquests càlculs econòmics més acurats també obtindríem unes dades més fiables 

d’us i necessites. Amb això podríem dissenyar una xarxa de recàrrega molt més adient. 

Junt amb la xarxa de recàrrega podríem estudiar la implantació d’energies renovables, 

com podria ser la cobertura de les terminals i els aparcaments amb panells solars o la 

instal·lació d’una petita central de cogeneració. 

 

D’altre banda fer estudis sobre els vehicles elèctrics industrials que tants anys porten en 

funcionament, en moltes àrees diferents, front d’aquests nous vehicles que necessitem per 

els aeroports i altres sectors del transport i mercaderies, això aportaria més dades 

comparatives i no caldria referir-se tant al cotxe elèctric d’ús particular per fer càlculs de 

manteniment i ús real. 
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