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Resum
Aquest treball planteja la remodelació de la zona de pàdoc del circuit de Castellolí. L’objectiu
d’aquesta és fer-lo més atractiu per a les empreses del món de l’automoció. Concretament,
el traçat es vol destinar a la investigació i desenvolupament del vehicle connectat.
Actualment el pàdoc només disposa de zona de boxes.
El treball està dividit en dos grans blocs:
-

Base teòrica descriptiva.
o

Descripció del lloc de realització del projecte, comarca de l’Anoia. S’estudia el
seu teixit industrial, així com el seu paper en la indústria de les TIC.

o

Es defineix el vehicle connectat i quina ha estat, és i serà la seva situació.
Com les TIC s’han involucrat en els vehicles.

o
-

Estudi dels usuaris del projecte.

Proposta d’ampliació del pàdoc del circuit de Castellolí.
o

Detall conceptual dels espais que ha de disposar l’edifici, així com espais
adjacents a aquest. S’analitza com podria ser l’ús d’energies renovables i
aigua a les instal·lacions.

o

Es planifica el projecte des de diferents vessants.
§

Planificació temporal (Diagrama de Gantt).

§

Pressupost.

§

Impacte ambiental.
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1. Introducció
1.1. Objectius del projecte
L’objectiu d’aquest projecte és plantejar una remodelació de la zona del pàdoc del circuit de
Castellolí (Parcmotor Castellolí), així com la concepció d’alguns espais necessaris adjacents
a aquest. Tot plegat, per fer el circuit atractiu per a les empreses de l’àmbit de l’automoció.
D’aquesta manera, el pàdoc disposarà de tots els serveis necessaris per a tasques
d’investigació, desenvolupament i test al traçat. Si l’experiència de les empreses és
satisfactòria, aquestes poden considerar la possibilitat d’establir-se a la comarca, convertint
el circuit en la seva plataforma de recerca habitual, amb la repercussió positiva per a l’Anoia
que això representa.

1.2. Abast del projecte
Aquest projecte tracta la concepció d’una sèrie d’espais per al Parcmotor Castellolí a nivell
conceptual. Exposa de manera transversal diversos aspectes a tenir en compte en les
instal·lacions, però mai de manera especialment tècnica.
Totes les estimacions realitzades són orientatives i no són fruit de cap estudi tècnic
especialitzat.
Es pretén que les consideracions d’aquest projecte serveixin com a visió de base per als
professionals en cada camp, en el cas que aquest es realitzés.
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2. Conflicte a resoldre
La reforma o ampliació del pàdoc del Circuit de Castellolí forma part d’un projecte molt
ambiciós que s’està duent a terme a la comarca de l’Anoia des de fa uns anys, tant des de
l’àmbit públic com des del privat. Aquest projecte pretén donar resposta a una problemàtica
amb la qual es troba aquesta comarca, amb una de les taxes d’atur més altes de Catalunya.
Des de fa un temps, s’està potenciant el sector del motor a l’Anoia. Castellolí és un municipi
que està apostant fort per el sector del motor. El circuit ja va ser una declaració d’intencions i fa
poc s’inaugurava el Campus Motor Anoia: una instal·lació que es troba a menys de 5 minuts
del circuit de velocitat i que busca que les empreses de l’àmbit de l’automoció hi puguin fer
estada per als seus projectes.
L’Anoia vol estar preparada per aquest repte, perquè les empreses que vinguin se sentin
còmodes, i amb ganes de tornar, esdevenint així una icona de referència mundial pel que fa
l’automoció, concretament en el vehicle connectat i autònom.
L’Anoia és la tercera comarca amb més taxa d’atur de tot Catalunya (16,19 %, any 2016). És
un territori on el sector industrial ha patit especialment l’efecte de la crisi financera, ja que la
seva activitat industrial era i segueix sent major (en proporció) que la mitjana catalana. El
sector industrial representava l’any 2008 un 38 % del total, mentre que l’any 2016 s’ha vist
reduït fins a un 32 % (una davallada de 6 punts percentuals). El sector dels serveis ha crescut
al llarg dels anys, en detriment de la caiguda de la construcció i de la indústria.
Per revertir aquesta situació, des dels òrgans de govern de la comarca i la Generalitat de
Catalunya es treballa per incentivar l’activitat industrial a l’Anoia. La inauguració completa del
Parcmotor Castellolí l’any 2009 era tota una declaració d’intencions per posar la comarca de
l’Anoia sobre el mapa. Una sèrie de problemes i entrebancs en diferents àmbits va
impossibilitar al traçat per poder celebrar esdeveniments de competició de primer nivell al
circuit de velocitat (com els que es celebren al Circuit de Catalunya). Aquest hauria sigut
doncs, un bon pulmó econòmic per a l’Anoia.
Davant d’aquest handicap, el circuit ha hagut de reinventar-se i oferir serveis alternatius. El
traçat ha anat adquirint, poc a poc, un caràcter més industrial en les seves activitats. Si bé és
cert que s’hi poden fer tandes per córrer com a activitat d’oci, les empreses ja hi acudeixen per
provar industrialment els seus vehicles.
La idea principal d’aquest projecte és potenciar la faceta industrial del circuit (transformant-lo
en un laboratori de proves de vehicles), posant solució així al conflicte de “buit d’ús” que
aquesta infraestructura ha patit puntualment al llarg d’aquests anys. Tot això passa per una
ampliació i remodelació del pàdoc del circuit. De fet, actualment, el pàdoc del traçat només
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disposa de zona de boxes. Hi ha una manca d’equipament important. No es té, doncs, un
pàdoc en condicions perquè les empreses puguin disposar de totes les eines necessàries a
l’hora de fer recerca i desenvolupament.
En conclusió, els conflictes a resoldre tenen a veure amb l’empenta econòmica de l’Anoia i la
manca d’equipament de la zona del pàdoc del circuit de Castellolí. Una resolució del conflicte
farà de la comarca un indret més competitiu i atractiu per a les empreses dedicades a
l’automoció.
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3. Per què el projecte a Castellolí
El Parcmotor Castellolí actual fou un projecte que culminà amb la inauguració del seu últim
element que el conformava: el circuit de velocitat l’any 2009.
El Parcmotor Castellolí es va concebre i és concebut com una eina per seguir apostant pel
món del motor al país. Inicialment estava concebut en la seva major part per formar-hi
esportistes i realitzar-hi proves de competició. Amb el pas del temps, i amb la presència ja del
Circuit de Barcelona-Catalunya (inaugurat l’any 1991), el Parcmotor Castellolí ha adoptat un rol
de circuit més aviat dedicat a les proves industrials. El Circuit de Catalunya és el circuit on es
realitzen les proves de competició més importants i la intenció és que Castellolí esdevingui un
laboratori industrial d’automoció.
És important ubicar temporalment el projecte del Parcmotor Castellolí. A continuació s’exposa
breument la seva cronologia.
-

El 5 de novembre de 2001 es presentava a la ciutat de Barcelona, de mà de la
Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Motociclisme, el projecte del
Parcmotor Castellolí.

-

No és fins a mitjans del 2002 quan queda operativa la primera instal·lació del
conjunt: el circuit de motocròs.

-

El període entre els anys 2002 i 2008 està marcat per la realització de diverses
activitats motociclistes en modalitat off-road al Parcmotor.

-

La primera pedra del circuit de velocitat es posa l’abril del 2004. Comença així la
construcció de la part més important del Parcmotor. A l’estiu del 2008 es realitzen les
obres d’asfaltat i condicionament de la pista de velocitat.

-

A principis de l’any 2009 es construeix la zona de boxes.

-

Finalment s’inaugura el circuit de velocitat el març de 2009, de gairebé 4200 m de
traçat. Ja es podien utilitzar doncs tots els serveis del Parcmotor.

-

El projecte disposava d’una inversió inicial de 18 milions d’euros, dels quals 12 eren
de la Generalitat de Catalunya.

Però, què fa, i sobretot, pot fer que el Parcmotor Castellolí sigui punt neuràlgic pel que fa al test
de vehicles?
-

La qualitat del traçat: el circuit de Castellolí és un circuit molt tècnic, amb importants i
interessants desnivells a salvar. Disposa de:
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7 corbes a la dreta

o

4 corbes a l’esquerra

o

Pendent

màxim
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de

pujada del 9%.
o

Pendent

màxim

de

baixada del 8%.
o

Radi mínim de corba de
30 m.

o

Radi màxim de corba de
100 m.

o

Figura 1. Vista aèria del Parcmotor Castellolí.

Amplada de major part
del circuit de 12 m.

o
-

Superfície total de pàdoc de 14.000 m2 amb 14 boxes actualment.

La seva proximitat amb Barcelona (uns 65 km aproximadament, 45 min en cotxe) el
converteix en un circuit associat a la ciutat comtal, amb tot el que això representa.
Aquesta distància pot resultar relativament petita per a algunes empreses provinents de
països de grans extensions.

-

La ciutat de Barcelona ven. És reconeguda al món com una ciutat oberta, amb cultura i
oci, acollidora i tolerant. Atrau molta inversió, és vehicular en la importació i exportació
de mercaderies, degut a la seva localització clau al sud d’Europa, a la costa del Mar
Mediterrani.

-

Pot esdevenir un punt de trobada entre empresa i universitat, teixint així una xarxa
educativa-professional que faci aflorar els enginyers amb més talent.

-

El clima. No es tracta d’un clima extrem com al nord d’Europa. Des de maig fins a
octubre no hi glaça (de forma general), fet important per a un circuit. Per tant, durant
aproximadament mig any s’hi poden fer test sense problemes. A l’Anoia, l’estiu tendeix
a ser sec i la temperatura mitjana es troba entre els 20oC i 30oC.

-

Autonomia de les marques a l’hora de fer proves al circuit. Elles mateixes podran fer els
test, i no de manera subcontractada com passa en altres infraestructures de proves de
vehicles. D’aquesta manera, s’amplia el marge de maniobra de les empreses presents
al circuit.
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4. L’impacte del projecte per a la comarca de l’Anoia
4.1. Què pot aportar el projecte a la zona?
El projecte de remodelació del pàdoc és un important pas del Parcmotor Castellolí per tal
d’establir-se com a laboratori de referència per al vehicle connectat a nivell estatal. Aquest fet
té un seguit d’efectes colaterals positius per a la comarca de l’Anoia.
Per una banda, el traçat aconseguirà el prestigi i importància per el qual va ser construït: un
circuit dedicat a grans esdeveniments del motor. Potser no pel que fa a esdeveniments de
competició, però sí importants activitats industrials dutes a terme al circuit. De fet, i tal com s’ha
explicat anteriorment, es vol que el rol que adopti el Parcmotor Castellolí sigui de circuit dedicat
a la indústria, i no pas a la competició (com és el cas del Circuit de Catalunya, a Montmeló).
Per altra banda, si el circuit es mostra atractiu per a les empreses de l’automoció, aquestes
poden considerar l’opció d’inversió en zones properes al circuit. Dit d’una altra manera, el traçat
pot atraure inversions a l’Anoia, que la pot catapultar com la comarca líder en indústria de
l’automòbil a Catalunya.
La presència d’empreses de l’àmbit de l’automoció a Castellolí repercuteix positivament en la
seva imatge a Catalunya i al món.
El municipi de Castellolí pot apreciar un notable augment dels ingressos en concepte
d’impostos pagats per empreses establertes a la zona. Els ciutadans poden veure com part
d’aquests diners s’inverteixen en infraestructures o serveis per a ells, incrementant doncs, la
seva qualitat de vida. És important destacar que el poble ja està sent objecte de proves pilot
amb TIC per millorar, en la mesura que es pugui, el grau de satisfacció en les situacions
quotidianes dels ciutadans.
Amb més pressupost es pot invertir més en anunciar el municipi de Castellolí com a destí
turístic (cultural, gastronòmic) o de vida. Per tant, d’aquesta manera atraure més visitants que
deixaran diners a les arques del poble.
A llarg termini, Castellolí podria créixer considerablement en superfície i en habitants, fet que li
atorgaria un pes específic més important en l’àmbit comarcal.
Per tant, el projecte dona la possibilitat a Castellolí de potenciar-se, reivindicar-se i créixer com
a poble.
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4.2. Descripció de la comarca de l’Anoia i el municipi de
Castellolí
4.2.1.

Anoia

L’Anoia és una comarca situada la regió central de Catalunya, prop de la muntanya de
Montserrat. Limita al nord amb el Solsonès. A l’oest amb la Segarra, Conca de Barberà i l’Alt
Camp. Al sud amb l’Alt Penedès. A l’est amb el Baix Llobregat i el Bages.
La seva superfície s’estén al llarg de 866,3 km2. La
seva població (2016) és de 117.504 habitants i
representa un 1,56 % de la població de Catalunya,
aproximadament. La capital és Igualada. Aglutina
la major densitat de població de la comarca, amb
4807,3 hab/km2 i 38.987 habitants (2016). De fet, la
població de l’Anoia s’ha gairebé triplicat des de
principis del s. XX. La població es concentra al llarg
de la capital (Igualada) i als municipis adjacents al
riu Anoia, on s’hi concentra majoritàriament el teixit
Figura 2. Situació de l’Anoia a Catalunya.

industrial.
A continuació s’exposa la situació laboral de la

comarca, posant especial èmfasi en el sector industrial (el projecte de remodelació del pàdoc
està estretament relacionat amb aquest sector). Les Figures presents faciliten una major
comprensió de l’evolució temporal de les dades. Aquestes són extretes de [1].
El PIB de la comarca se situava l’any 2014 en 2.366,2 milions d’€ (un 1,18 % del PIB català).
Durant la crisi financera que començà el 2008, l’atur va anar creixent (excepte l’any 2009) fins
a tocar sostre l’any 2012 (22,5 % d’atur aproximat), amb 12.372 aturats (Figura 3). A partir
d’aleshores, el nombre de desocupats ha disminuït fins a arribar a 8.753 l’any 2016. D’aquesta
manera, s’ha reduït la taxa d’atur fins al 16,19 %. Tot i així, es tracta d’una de les taxes més
altes de Catalunya, només superada per el Baix Penedès (19,42 %) i el Montsià (16,89 %).
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Figura 3. Evolució de l’atur a L’Anoia. Font: www.observatorianoia.cat

Pel que fa a la distribució de població activa en sectors (Figura 4), s’observa que el sector
serveis és el més important, seguit de la indústria, construcció i per últim el sector agrícola. El
projecte de remodelació del pàdoc pot comportar que les empreses de l’àmbit de l’automoció
s’estableixin a la comarca i, d’aquesta manera, revertir la caiguda constant de la taxa
d’ocupació en el sector industrial (d’un 38,91 % l’any 2008 a un 32,93 % l’any 2016). En els
darrers anys, l’Anoia ha perdut unes 400 empreses del seu teixit empresarial, tocant fons l’any
2013, on s’arribava a les 3.000 empreses aproximadament. Des d’aleshores, el nombre
d’empreses s’ha incrementat anualment (l’any 2016 pot presumir d’un augment d’un 2,37 %
respecte el 2015 pel que fa al nombre d’empreses). Igualada és la ciutat que concentra més
empreses (1.498), mentre que Castellolí té ubicades al municipi 25 empreses.

Figura 4. Taxa d’ocupació de sectors. Font: www.observatorianoia.cat
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L’Anoia disposa d’un potencial industrial molt important. De fet, en proporció, la indústria és
més important a la comarca que a Catalunya (tal i com mostra la Figura 5). Aquest és un punt
a favor per fer-la créixer encara més, doncs aquell qui s’hi vulgui establir sabrà que l’Anoia és
territori de sòlida, abundant i tradicional indústria.

Figura 5. Comparació dels llocs de treball per sectors i territoris. Font: www.observatorianoia.cat

El 18,28 % de les empreses de l’Anoia són de l’àmbit industrial, lluny del 70,85 % d’empreses
del sector serveis, el més potent a la comarca i a Catalunya.
En referència a la grandària de les empreses, el sector industrial és el que més diversitat té pel
que fa el seu nombre de treballadors (Figura 6). Tot i que la gran majoria d’aquestes són de
fins a 10 treballadors (petites empreses), també hi ha mitjanes i grans empreses industrials a la
comarca.

Figura 6. Grandària de les empreses segons sector. Font: www.observatorianoia.cat
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Si parlem específicament de les empreses dedicades a la venda i reparació de vehicles de
motor (lligades a l’automoció però no de manera industrial), es pot observar que fins l’any 2013
hi ha una davallada tant en el nombre d’empreses com en el nombre d’assalariats i, a partir
d’aleshores, comença una tímida recuperació fins a l’actualitat (Figura 7).

Figura 7. Evolució temporal d’empreses i assalariats del sector de venda i reparació de vehicles.
Font: www.observatorianoia.cat

Per tant, amb tota aquesta informació, es conclou que l’Anoia és un territori especialment
propici per desenvolupar-hi indústria, tot i que el sector hagi patit els efectes de la crisi
econòmica.
El projecte pretén atraure empreses de l’àmbit de l’automoció. La relativa proximitat de la
comarca a Barcelona i a tot el que representa la fan més atractiva per a les empreses. Val a dir
que, si bé el projecte queda emmarcat al sector industrial, empreses dedicades als serveis
poden sortir-ne beneficiades.
La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) és un òrgan promotor d’activitat empresarial. Ubicat a
Igualada, aquest té com a missió potenciar el desenvolupament econòmic de la comarca,
ajudar a crear ocupació, representar a les empreses davant d’estaments públics i privats, així
com facilitar eines a les empreses per tal que sigui competitives en el mercat pertinent. Per
tant, queda palès que les institucions són conscients que el creixement econòmic és necessari
i possible.
Hi ha altres factors que poden influir positivament en la possibilitat d’establir-se a l’Anoia. Un
d’ells és el clima existent. Aquest és de transició entre el clima mediterrani i el clima més
inestable i cru típic de la Depressió Central. No es tracta d’una comarca on la precipitació sigui
especialment abundant: uns 450 mm/any (no totes les zones de l’Anoia són iguals en quant a
patrons de precipitació). Aquest fet és important per al circuit de Castellolí, ja que els test
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sempre són més fàcils de realitzar en sec que en mullat. Si bé és cert que el que es faria són
proves de comunicació i connectivitat (on plogui o no és irrellevant), la conducció en sec és
més previsible i estable que la conducció en mullat.
Pel que fa a la temperatura mitjana anual de la capital (Igualada), és de 14oC. La temperatura
màxima que s’assoleix és d’aproximadament 31oC, mentre que la mínima ronda els 0oC. Per
tant, es tracta d’una comarca força calorosa a l’estiu i força freda a l’hivern.

4.2.2.

Castellolí

El municipi de Castellolí pertany a la comarca catalana de l’Anoia (província de Barcelona),
concretament a la Conca d’Òdena. La seva superfície és de 25,3 km2. La població era xifrada
en 573 persones l’any 2016, superant les 600 a inicis de l’any 2017. Aquesta ha patit un
constant increment en els darrers 20 anys aproximadament. La superfície agrícola l’any 2009
era de 389 ha, un 1,26 % de la superfície agrícola total de l’Anoia.
Pel que fa a la població activa, l’any 2016 es registren 255 persones treballant. Una taxa d’atur
de tan sols 5,49%, que representa només 14 persones aturades. Recordar que a Castellolí hi
havia registrades 25 empreses l’any 2016.
Es troba a 60 km de la ciutat de Barcelona i és fàcil arribar-hi a través de l’autovia A-2 (antiga
N-II).

Figura 8. Localització de Castellolí a l'Anoia.

Figura 9. Municipi de Castellolí.
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4.3. Anàlisi de la indústria a l’Anoia.
4.3.1.

Indústria tradicional

Pel que fa a la indústria tradicional de l’Anoia (i encara molt present a la comarca) hi destaca la
pell i el tèxtil (a causa de la seva proximitat al riu Anoia). Tot i que no és el més important, és el
més visible. El més destacat és el sector de productes metàl·lics per fabricar ceràmica. Altres
empreses industrials conviuen a la comarca: empreses dedicades als productes alimentaris,
arts gràfiques, fabricació de maquinària, paper...
Igualada ha estat sempre un centre industrial molt important per a la comarca, especialment
dedicat a l’activitat tèxtil i a l’adob de pells. De fet, el 70% de les pells adobades de l’Estat
Espanyol provenen d’Igualada. Val a dir que les condicions naturals per a la pràctica de l’adob
de pells no són les més idònies a la comarca (no hi ha ni massa aigua, ni pells ni productes
químics per separar aquestes). Tot i així, l’adoberia té una antiga tradició a l’Anoia, que data
del segle XIV.
La modernització de la producció es realitza a partir de la Primera Guerra Mundial: menys
empreses, menys treballadors, més maquinària i més producció. L’any 1926 és l’any d’or pel
que fa al sector de la pell: 250 empreses i 3.000 treballadors. Un 25 % de la població vivia de
l’adoberia. Una de les altres especialitats a la comarca, ja des del segle XVIII, ha estat la
confecció de soles de sabates (referent a tot l’Estat Espanyol).
A finals del s. XIX, fou molt important la indústria del cotó. Per altra banda, Capellades, Pobla,
Torre de Claramunt i Carme són importants per a la indústria paperera, sempre molt propera al
riu Anoia.
Catalunya s’ha marcat el 2020 com l’any en que el 25% del seu PIB procedeixi de la indústria.
Actualment l’Anoia està per sobre del 28%, remarcant així la seva solidesa històrica en el
sector de la indústria.
La següent figura (Figura 10) mostra en quins àmbits estan repartides les 458 empreses
industrials de la comarca. L’any 2016 la comarca guanya 9 empreses industrials.
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Figura 10. Distribució de les empreses industrials de l’Anoia. Font: www.observatorianoia.cat

4.3.2.

Transició cap a la nova industria

Tal i com ja s’ha vist al llarg dels anteriors punts, l’Anoia té un potencial industrial molt gran i és
important que el mantingui i materialitzi al llarg dels propers anys. Per tant, s’ha d’adaptar a la
direcció que esta prenent la indústria, cada vegada més automatitzada i més flexible en
producció.
La necessitat que s’ha creat al llarg d’aquests últims anys d’estar gairebé constantment
connectats, ha fet que el Internet de les Coses (IoT) estigui cada vegada més present a les
nostres activitats quotidianes, per millorar-nos qualitat de vida. Això requereix una teixit
industrial al darrere, dedicat a les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). En
propers apartats es defineixen les TIC, així com la seva presència a la comarca de l’Anoia.
La intenció d’aquest projecte és atraure, gràcies al circuit de Castellolí, empreses del sector de
l’automoció a la comarca de l’Anoia. Especialment per convertir, així doncs, el traçat en un
laboratori de proves per al vehicle connectat. Si bé la indústria tradicional seguirà amb la seva
activitat, el futur a la comarca d’una part de la nova indústria girarà al voltant del vehicle
connectat: empreses de quatre àmbits diferents però destinats, tard o d’hora, a la cooperació
professional.
Aquestes seran empreses de l’àmbit de les telecomunicacions, de les infraestructures viàries,
de l’automoció i de la consultoria. Totes elles són necessàries perquè la implantació del vehicle
connectat sigui cada vegada més homogènia al nostre territori. I és que és evident que un
vehicle connectat haurà de comunicar-se a través d’una xarxa de telecomunicacions local o
global (importància de les empreses de telecomunicacions). No es pot concebre un vehicle
connectat amb l’entorn si aquest no està capacitat per establir connexió amb el seu voltant
(condicionar les infraestructures viàries correctament). Qualsevol dispositiu i/o software s’ha
d’incloure correctament al vehicle (importància de les empreses fabricants de vehicles).
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L’assessorament en les diferents vessants dels projectes és molt important perquè aquests
siguin viables i interessants a nivell tècnic (importància de les empreses de consultoria).
I què millor que desenvolupar totes les activitats a la comarca de l’Anoia, amb el circuit de
Castellolí com a actiu equipat amb les eines necessàries per investigar i realitzar tests.
És d’important rellevància, també, la presència del Campus Motor Anoia just al costat del
circuit. Instal·lació que es presenta com a centre d’investigació i desenvolupament per a
aquelles empreses que ho vulguin.
Tota aquesta nova indústria que està encara en desenvolupament, no estarà renyida en cap
cas amb la indústria tradicional de la comarca. De fet, com més divers, ric i competitiu sigui el
parc empresarial, millor per a l’Anoia i per a Catalunya.

4.3.3.

Indústria de l’automòbil a l’Anoia

Si bé no és la indústria amb més pes a la comarca, les empreses de l’Anoia dedicades a
l’automoció concentren esforços en fer productes de gran qualitat per a vehicles de carrer i de
competició. Per una banda, trobem empreses que produeixen amortidors posteriors que
cobreixen gran part de la producció nacional de motocicletes, així com suspensions davanteres
de motocicleta. La seva activitat principal està dedicada als vehicles de dues rodes, tot i que
també produeixen per a petites remeses de vehicles de quatre rodes (destinats a competició o
als serveis públics).
Per altra banda, hi ha empreses dedicades a la producció de llantes per a cotxes. Per mitjà de
la investigació, desenvolupament i assaigs (gràcies a una tecnologia molt avançada)
aconsegueixen comercialitzar llantes per a tot tipus de vehicles de competició i de carrer, amb
una destacable relació qualitat preu.
Localitzades als voltants d’Igualada, cal destacar que globalment el sector de l’automoció té
poc pes específic al teixit industrial de la comarca.
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5. El vehicle connectat com motor de negoci
El vehicle connectat ha arribat per quedar-se. És l’evolució lògica que havia de tenir veient
l’època en la que estem vivint, en la qual estem interconnectats gairebé de forma constant. Ara
bé, la indústria de l’automoció tal i com la coneixem actualment està canviant poc a poc i els
ingressos principals d’aquí uns anys ja no seran per la venda de vehicles, sinó per la venda de
serveis.

5.1. Què és el vehicle connectat?
El vehicle connectat és un vehicle que disposa de connexió a internet al seu interior. D’aquesta
manera pot compartir connexió amb altres dispositius, dins i fora del vehicle.
Pensem en un vehicle “convencional”, un vehicle de fa aproximadament uns 20 anys. Es pot
dir que es tractava d’un sistema tancat. Un vehicle destinat únicament a desplaçar-se per les
carreteres on la informació generada durant el viatge no era transmesa de cap forma.
Fa uns anys, amb l’aparició del primer smartphone, la nostra concepció del telèfon mòbil va
anar canviant poc a poc. Va passar de ser un dispositiu utilitzat per realitzar bàsicament
trucades o enviar missatges SMS, a ser un company inseparable de les persones. Amb ells
hem acabat fent moltes d’activitats de la nostra vida quotidiana: trucar, enviar missatges, fer
fotografies, enviar correus electrònics, gestionar la nostra agenda... Moltes gestions que abans
havíem de fer presencialment ara les podem realitzar a través del telèfon mòbil. És el cas de
les transaccions bancàries o de la compra de productes físics.
Però fins fa relativament poc, quan entràvem al nostre cotxe les possibilitats de connexió amb
ell eren força limitades. En certa manera ens podem sentir com “tancats” en una cabina sense
comunicació exterior, més enllà del que comporta la conducció del vehicle.
El vehicle connectat pretén ser una extensió del que ja és per nosaltres el telèfon mòbil. També
pretén convertir-se en un element de transport completament autònom.
Un vehicle que estigui connectat permanentment a internet: que ens informi i assessori al
voltant sobre la nostra experiència com a conductors. Un vehicle que sigui capaç d’interactuar
amb l’entorn i amb el conductor, fent que aquest se senti a gust i sobretot segur al volant. De
fet, costava creure que un cotxe no acabés estant connectat permanentment a internet, quan
actualment els sensors, dispositius mòbils o electrodomèstics ho estan (en l’anomenat Internet
de les Coses (IoT)).
Tradicionalment les indústries de les telecomunicacions i de l’automoció es mostraven amb
interessos independents. Ara, amb l’aparició i establiment del vehicle connectat, es necessiten
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una a l’altra cada vegada més. Comparteixen el mateix interès: fer del vehicle connectat un
estàndard en els propers anys.
El vehicle connectat es concep doncs com un dispositiu més, integrat a les xarxes de
comunicació. També es pot concebre com un espai on hi són presents les TIC (que
s’explicaran més endavant).

5.2. Les TIC
Les Tecnologies de la Informació i Comunicació o també anomenades TIC són tecnologies
que permeten gestionar informació i comunicar-la de manera eficient. De tots els elements que
formen part de les TIC, Internet és sense cap mena de dubte el més potent i revolucionari, ja
que ha canviat la forma de vida de les persones.
Les TIC són presents en totes aquelles activitats que requereixin les tecnologies de la
informació i les telecomunicacions. S’han anat desenvolupant al voltant d’elements bàsics com
la telefonia i l’ordinador. Són fonamentals per millorar la vida dels ciutadans, incrementar la
competitivitat de les empreses i dels negocis i per multiplicar l’eficàcia de les Administracions
Públiques.
Actualment són presents en molts àmbits de la nostra societat, ja que permeten accedir a la
informació en qualsevol format d’una manera fàcil i ràpida. Només cal adaptar-les a les
necessitats de cada organització. Les eines que ens permeten desenvolupar les TIC són:
-

Fàcil accés a tot tipus d’informació. Aquesta està emmagatzemada en format
digital, cosa que ens permet disposar d’una gran quantitat d’informació en poc volum
físic. També és possible accedir a informació lluny del nostre abast local.

-

Comunicació en temps real. La comunicació entre dispositius és pràcticament
instantània (tot procés de transmissió de dades té un cert retard). Això pot ser molt
útil a la indústria, on la comunicació entre departaments pot ser crucial.

-

Interacció. La interacció entre persones o objectes és la clau per establir
comunicació. És necessari un emissor, un receptor i un canal de transmissió. Les
TIC ens permeten una comunicació bidireccional. És a dir, es pot confirmar que la
transmissió unidireccional d’informació s‘ha efectuat de forma correcta. Fins fa poc,
Internet connectava persones. Ara també connecta objectes entre sí, el que
s’anomena Internet de les Coses (IoT).

-

Canals de comunicació. Canalitzat sobre el medi de transmissió, permet una
diversificació d’aquest. Cal evitar interferències amb altres senyals, facilitar la
transmissió i fer que aquesta sigui el mes eficient possible (mínim error).
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Automatització de tasques. Hi ha activitats que es poden realitzar de forma
automàtica gràcies a una consigna determinada. Aquest fet pot facilitar molt la vida
de les persones, evitant així la repetició innecessària.

5.2.1.

Indústria de les TIC a l’Anoia

La comarca disposa d’un generós nombre d’empreses dedicades a les TIC. De fet, l’Anoia és
una de les comarques de tot Catalunya amb més concentració d’empreses relacionades amb
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb més de 80 empreses i
professionals. La majoria d’elles es troben concentrades a la capital, Igualada.
Actualment, la demanda de serveis relacionats amb les TIC fa d’aquest sector un dels sectors
amb més potencial de creixement al territori. La situació d’alt atur a la comarca explicada
anteriorment posa encara més esperança en la indústria de les TIC.
Associacions com TICAnoia fan que aquesta realitat sigui cada dia més factible i viable. Fruit
d’una derivació de la comissió TIC de la UEA (Unió Empresarial de l’Anoia), neix l’any 2013
amb l’objectiu de promoure per mitjà del debat i la reflexió el desenvolupament de les TIC a la
comarca (amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada). Totes les empreses tenen veu pel
que fa a la direcció que ha de prendre la indústria TIC al territori. Les empreses associades
reben assessorament i suport tècnic, així com promoció a tots els nivells.
Tot i així, aquesta associació porta des de l’any 2008 amb activitats relacionades amb la
divulgació de les TIC (tot i que la seva presentació formal fou l’any 2013).
Ofereix cursos de formació reglada i no reglada, perquè en un futur es pugui fer front
completament a la demanda de professionals del sector (actualment hi ha més demanda que
oferta de professionals).
També organitzen trobades, esdeveniments i premis a la millor implementació de TIC de la
comarca.
Les empreses que conformen l’associació TICAnoia basen les seves activitats en:
-

Centres de formació i formació a mida.

-

Connectivitat, telefonia i telecomunicacions.

-

Consultoria i assessorament TIC.

-

Disseny i desenvolupament de programari: web i mòbil.

-

Desenvolupament, integració i implantació de solucions verticals.

-

Venda de hardware i software.

-

Altres activitats relacionades amb TIC.

Per altra banda, des del CAMPUS MOTOR ANOIA (gestionat per el Consell Comarcal de
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l’Anoia) es llança una proposta de projecte anomenada “El Repte Connected Car 2017”, on
s’anima als participants a crear des de zero aplicacions vinculades al vehicle connectat.
Aquesta pot ser una bona oportunitat per aquelles empreses que tot just s’estan introduint al
teixit TIC Anoia.
Aquesta entitat també ofereix un curs formatiu 100% subvencionat per la Generalitat de
Catalunya sobre el vehicle connectat.
No es pot negar, doncs, que la intenció de fer de l’Anoia un referent en les TIC és ferma. Un
referent nacional i internacional.

5.3. Les TIC aplicades al vehicle
La implementació de TIC al vehicle no és res nou. Si bé és cert que en els últims anys
l’evolució tecnològica s’està produint a un ritme molt alt, aquesta evolució ha estat present
pràcticament des de l’aparició de l’automòbil.
Per tal de tenir una visó global del que ha sigut la implementació de TIC al vehicle, es repassa
breument la seva història.
Actualment, les tecnologies utilitzades en els vehicles són de l’àmbit digital, però fa uns anys
tots els elements eren analògics. La possibilitat de reproduir àudio dins el vehicle va conformar
una de les primeres aplicacions de tecnologies de la informació i comunicació al món de
l’automoció.
Un dels primers elements de comunicació que va aparèixer en un vehicle va ser la ràdio.
Aquesta és, a grans trets, la seva evolució.
Va ser l’any 1922 quan George Frost va desenvolupar un prototip radioreceptor compacte que
podia ser manipulat únicament amb dos botons giratoris. Aquest es va col·locar en un FORD
T, el cotxe més popular d’aleshores. Es convertia doncs en el primer cotxe en incorporar una
ràdio autònoma, tot i que haurien de passar uns quants anys perquè la ràdio estigués
implantada totalment en els vehicles. Després dels avenços tecnològics de la Segona Guerra
Mundial, la presència de ràdios en els vehicles es va generalitzar.
Any 1963. Ford, Delco i Motorola presenten els primers aparells capaços de rebre AM/FM.
L’any 1966 PHILIPS presentava la primera ràdio capaç de llegir cassets per les dues cares. A
finals dels anys 80 apareixien ja, amb l’ajuda de l’electrònica digital, els primers reproductors
de CD al cotxe. Posteriorment (anys 2000), apareixien els arxius en format .mp3 (arxius
comprimits que requerien menys memòria al disc). Això va permetre la reproducció de música
des d’altres suports físics més enllà del CD, com per exemple una memòria portàtil o un
reproductor portàtil.
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Poder incloure la telefonia al vehicle ha estat
un dels reptes de l’automoció al llarg d’aquests
anys. Amb l’aparició dels primers telèfons
mòbils al voltant dels anys 90 no hi havia opció
de connexió d’aquests amb el vehicle. Alguns
cotxes duien telèfon incorporat, però la majoria
eren de gama alta.
A Espanya està prohibit per llei fer ús del
telèfon mòbil mentre es condueix des de l’any
Figura 11. Telèfon equipat en un cotxe de la
marca BMW.

2001, de manera que no era viable incorporar
un telèfon al cotxe (ja que la seva manipulació
produïa distraccions). Per tant, era necessari

l’ús del telèfon mòbil sense subjectar-lo, el terme que és coneix com “mans lliures”. Bluetooth
és la tecnologia que s’ha establert al llarg d’aquests anys per als dispositius mans lliures amb
Parrot com una de les marques pioneres (de fet el primer apareixia l’any 2001). Inicialment, es
venien com a dispositius per separat o paquets opcionals. Més tard, i amb l’augment
exponencial dels usuaris amb telèfon mòbil, els vehicles van incloure de sèrie dispositius mans
lliures Bluetooth. Aquests no només permetien reproduir trucades, sinó que també permetien
reproduir l’àudio del telèfon (música per exemple) a través dels altaveus del vehicle. Aquest va
ser un gran pas, doncs es creava una major connectivitat entre el conductor (a través del seu
telèfon mòbil) i el seu vehicle.
Saber com i per on es pot circular també era una dels aspectes necessàries a l’hora de conduir
un vehicle. Fruit d’una tecnologia de caire militar, el GPS arribava per primera vegada als
cotxes a finals dels anys 80. No és però fins a inicis dels
2000 quan es popularitza entre els consumidors mitjans de la
mà de marques com Tom Tom i Garmin.
L’any 2007 és un any on es marca un abans i un després pel
que fa a la connectivitat del vehicle. Amb l’aparició dels
primers smartphones, la seva integració amb els sistemes
d’informació del vehicle facilita per primera vegada que es
pugui connectar el cotxe al núvol, amb tot un nou món de

Figura 12. Centraleta d'un mans

possibilitats en quant al procés i gestió de dades es refereix.

A continuació es presenta una sèrie d’aplicacions de les TIC en un vehicle:

lliures Parrot.
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Seguretat vial. La seguretat del conductor al volant ha centrat gran part de la
investigació i desenvolupament per part de les marques de l’automoció. Les TIC al
vehicle proporcionen sistemes de seguretat actius i passius, ja que:
o

Poden anticipar-se a situacions potencialment perilloses en marxa, com
poden ser col·lisions per falta d’atenció o reacció lenta del conductor
(seguretat activa). Els frens s’activen sense permís previ del conductor.

o

Poden avisar automàticament al conductor de perills a curt i mig termini
(seguretat activa). Per exemple: mal estat del paviment, accident proper,
canvi de límit de velocitat en una carretera...

o

Poden avisar automàticament als serveis d’emergència o assistència tècnica
en cas d’accident o averia (seguretat passiva).

o

Poden avisar automàticament al propietari en cas de robatori o acció
vandàlica en el vehicle. Per exemple, rep una notificació al seu telèfon mòbil.
En el cas que el vehicle hagi estat finalment robat, és possible conèixer la
seva posició per mitjà de geolocalització.

Figura 13. El vehicle connectat ens pot avisar anticipadament dels perills a la carretera.

-

Conducció autònoma. És possible que un cotxe circuli sense conductor si tota la
informació captada pels sensors s’analitza de forma sincronitzada amb la part
mecànica del vehicle. De fet, Google ja ha fet proves amb diversos vehicles
autònoms, la majoria d’elles satisfactòriament.

-

Conducció a distància. Conduir un vehicle que es troba en un circuit a 100 km de
distància, amb una resposta pràcticament instantània. Les TIC ho fan possible.

-

Eficiència en els desplaçaments. La conducció pot tenir imprevistos relacionats
amb la ruta escollida. Cal doncs que les TIC del vehicle ens permetin connexions a
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temps real per:
o

Actualització del trànsit a temps real.

o

Planificar la ruta online, podent canviar els paràmetres d’aquesta en
qualsevol moment.

o

Actualització automàtica de mapes de carreteres.

o

Senyalització de gasolineres més properes, amb desglossament de preus
respectius.

o
-

Senyalització de places d’aparcament quan es vulgui estacionar el vehicle.

Interacció amb l’entorn. El vehicle és capaç d’interactuar amb el seu entorn i
conductor.
o

Pagament automàtic dels serveis de la via (parquímetres, peatges). Connexió
en el marc del IoT.

o

Comunicació amb el fabricants per a dubtes i suggeriments.

o

Control remot del vehicle (ús de l’aire condicionat previ a l’entrada per la
comoditat del conductor, per exemple).

-

Entreteniment i informació.
o

Connexió a les xarxes socials.

o

Reproducció multimèdia en streaming.

o

Xarxes Wi-Fi internes perquè els usuaris tinguin connexió a Internet dins el
vehicle.

o
-

Consulta de notícies, del correu electrònic, trucades, missatges...

Abaratiment dels costos. Tenir un vehicle té uns costos associats.
o

Pel que fa al manteniment del vehicle, aquest ens pot informar de les
properes revisions en funció dels seus paràmetres, fent així un manteniment
predictiu. Hi ha averies que poden arribar a ser molt costoses a llarg termini.

o

La gestió amb les empreses asseguradores pot ser de forma telemàtica, de
manera que l’usuari pagui per l’ús real que li dona al vehicle, amb flexibilitat
de preus.

o

La biometria facial pot permetre evitar actituds o conductes perilloses al
volant, que poden comportar sancions econòmiques (multes).

5.4. Situació actual del vehicle connectat
5.4.1.

Establir connexió amb el vehicle.

La indústria de l’automoció va a remolc de la necessitat cada vegada més important al món
d’estar connectats.
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En l’actualitat, la indústria de l’automoció busca integrar els dispositius mòbils presents en el
nostre dia a dia (smartphones i tauletes) i les aplicacions mòbils incloses en ells amb la
connectivitat del vehicle. Concretament, es busca que el control de les aplicacions sigui per
veu, per tal de manipular mínimament el dispositiu i així evitar distraccions al volant. Entre les
aplicacions controlables es troben aquelles relacionades amb la música, correu electrònic,
trànsit i geolocalització del vehicle i de tercers.
Per tant, la connectivitat, entreteniment, serveis de navegació i informació (sempre amb
seguretat) es postulen com les bases per establir el futur del vehicle connectat. Els usuaris
valoren molt aquests aspectes a l’hora de comprar un nou vehicle, i les marques estan
materialitzant aquestes necessitats cada vegada més.
És important prestar atenció al preu de les telecomunicacions, doncs estar connectat no és
gratuït. Fins fa poc el roaming era un problema. Es tracta d’una tarifa que cobren les
operadores telefòniques per fer ús del telèfon mòbil quan els usuaris viatgen al estranger (fan
ús d’infraestructures de comunicació alienes). A partir del 15 de juny del 2017, desapareix el
roaming entre els països de la Unió Europea. Aquest fet és molt important per la indústria de
l’automoció, ja que l’usuari no hauria de carregar els costos extra de les connexions del seu
vehicle pel fet de viatjar a un altre país (de moment pertanyent a l’UE).
Cal observar, també, com evolucionen els models de connectivitat. Alguns fabricants aposten
per una connexió específica per al cotxe (pròpia). Altres opten per enllaçar el vehicle a la
connexió d’un dispositiu mòbil. Finalment hi ha un seguit de fabricants que creuen en una
barreja dels anteriors conceptes. Per tant cal preveure preus assequibles per al usuari.
La majoria de marques d’automòbils s’estan sumant a aquesta etapa, creant vincles, aliances i
arribant a acords amb les grans empreses i operadors del món de les TIC. Si el vincle entre el
cotxe i el conductor augmenta, el grau de fidelització d’aquest també ho farà.
La majoria de les tecnologies que incorpora el vehicle actual connecten aquest amb el telèfon
mòbil del conductor. Alguns exemples són:
-

Mirror Link de Seat (grup VolksWagen).

-

Ford SYNC.

-

R-Link de Renault.

-

Audi Connect.

-

BMW Connected Drive.

-

Mercedes me connect.

-

Volvo Sensus Connected Touch.

-

(...)

Figura 14. Mirror Link de Seat.
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Totes aquestes són tecnologies incorporades als vehicles. Algunes marques tenen vehicles
compatibles amb dispositius Android o iOS (extensió de la interfície del telèfon al quadre de
comandament):
-

Dispositius i vehicles que funcionen amb Android.
o

-

Dispositius i vehicles que funcionen amb iOS.
o

5.4.2.

Android Auto. Interfície Android integrada al vehicle.
Apple CarPlay. Interfície iOS integrada al vehicle.

El vehicle autònom.

Actualment hi ha diverses empreses que estan apostant per els vehicles totalment autònoms.
Entre elles es troben Google, Apple, Uber, Tesla, Volvo, Mercedes... Actualment el vehicle
autònom no està del tot implantat ja que encara està en fase de proves.
Un vehicle autònom es un automòbil capaç d’imitar les capacitats humanes de maneig i
control, captant l’entorn que l’envolta i desplaçant-se amb conseqüència. Un vehicle on el seu
ocupant principal només ha d’introduir la direcció del destí i no preocupar-se de res més.
L’origen d’aquests vehicles és més llunyà del que un pugui pensar. Al voltant dels anys 40 ja
es feien proves de guiatge de vehicles introduint a l’interior de l’asfalt elements que podien ser
detectats i guiats. Posteriorment, als anys 80 es podien percebre obstacles via radar.
Actualment, les TIC permeten emmarcar el vehicle a la via amb tot tipus de càmeres i sensors.
Pel que fa al gegant Google, presentava el
seu projecte de vehicle autònom el maig de
2014 i mig any després ja presentava un
prototip funcional que ja ha circulat per les
carreteres. Aquest vehicle (Google maneja
diversos

models

adaptats)

equipa

un

telèmetre a la part superior que proporciona
una visió 3D molt detallada. Aquesta
Figura 15. Cotxe autònom de Google.

informació serveix per interactuar amb els
mapes que ja incorpora el sistema. La

tecnologia que fa possible l’autonomia dels vehicles de Google s’anomena Waymo.
Tot i així, encara té problemes amb imprevistos al paviment, com bonys, pedres o branques.
De fet, ja ha patit alguns accidents. Es segueixen treballant aquests aspectes.
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Uber es dedica a posar en contacte conductors i passatgers que necessitin un vehicle per
desplaçar-se. S’han fet proves sense un “conductor”, realitzant les tasques que defineix Uber
amb aparent normalitat.
Volvo ja ha provat uns 100 vehicles per els carrers de Goteborg, Suècia.
Mercedes comença a dotar els seus vehicles mesures de conducció autònomes, que es
prenen sense consentiment del conductor (frenar, per exemple).
Al cap i a la fi, totes busquen l’autonomia completa en la conducció d’un vehicle. I per això cal
una metodologia de prova i error constantment.

5.5. El futur del vehicle connectat
La fita en un futur no massa llunyà és integrar completament el vehicle al Internet de les Coses
(IoT). Internet ja no només connecta persones, sinó que també connecta objectes entre sí. És
molt important observar la transició entre les xarxes mòbils 4G i 5G (per tal d’augmentar la
velocitat de transferència de dades i disminuir la latència). Es calcula que el 5G arribarà de
forma general al voltant del 2020. Cal que les xarxes que suportin un volum d’informació tant
elevat siguin robustes.
Les previsions també indiquen que fins l’any 2022, el mercat mundial de la mobilitat
connectada creixerà a un ritme proper al 25% anual.
Haurà estat possible perfeccionar les connexions del tipus M2M (Machine to Machine): es
tracta d’una tecnologia que permet establir comunicació intel·ligent (sense cable) entre
objectes i els sistemes que els controlen.
Les connexions tipus M2M en l’àmbit dels vehicles s’anomena V2V (Vehicle to Vehicle). A la
via hi circulen moltes vehicles, cadascun sota unes condicions determinades. La prevenció de
riscos (a curt, mitjà o llarg termini) serà possible si els vehicles poden comunicar-se entre ells.
Per exemple, si s’ha desprès una roca i cau enmig de la carretera, els vehicles hauran d’anar
amb compte quan passin per allà. Si el primer cotxe que ho presencia informa del problema als
que venen posteriorment, el risc d’impacte disminueix considerablement, ja que els conductors
han estat informats de l’incident prèviament.
El vehicle connectat del futur ens permetrà accedir a tota la informació disponible a Internet i a
les nostres xarxes socials, sense retirar la vista de la carretera. Per incrementar la nostra
seguretat, serà capaç d’informar-nos i assessorar-nos en situacions de necessitat o de risc,
gràcies a la comunicació amb altres vehicles o amb objectes del mobiliari urbà.
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Pel que fa a la informació, serà capaç d’analitzar la informació meteorològica en base a la ruta
escollida i proposar-ne de millors en cas de trànsit complicat.
El llenguatge de comunicació amb el vehicle serà cada vegada més natural gràcies a la
implementació d’un software cada vegada més eficaç.
D’alguna manera, el vehicle serà el nostre copilot intel·ligent.
També hi ha conceptes que estan encara en fase inicial de proves. L’empresa alemanya
Bosch va presentar al passat Mobile World Congress un concepte de vehicle anomenat “Bosch
Forward ShowCar”. Incorpora una càmera de monitorització del conductor que fa possible el
coneixement facial i la personalització quan aquest entra al vehicle. D’aquesta manera el
vehicle ajusta automàticament l’alçada del seient, la distància d’aquest al volant, els retrovisors,
la temperatura en funció dels gustos del conductor....
En un futur més llunyà, es preveu que els vehicles autònoms que actualment només circulen a
mode de prova, puguin circular de forma autònoma oficialment. Suposarà un canvi a la societat
molt important, ja que encara que tècnicament sigui possible, caldrà convèncer a les persones
de que poden confiar la seva vida a un “cotxe intel·ligent” que decideix per ells.
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6. Estudi dels usuaris del projecte
Convertir el circuit de Castellolí en un laboratori per al vehicle connectat representa que
empreses de diversos àmbits de la indústria puguin fer-hi proves.
La indústria del vehicle connectat no la formen només les empreses constructores de vehicles.
Actualment competeixen empreses de l’àmbit de les telecomunicacions, de les infraestructures
viàries, de l’automoció i de la consultoria.
La futura reforma del pàdoc ha de contemplar instal·lacions perquè totes aquestes empreses
puguin desenvolupar les seves activitats amb total normalitat i comoditat.
La sostenibilitat del projecte circuit com a laboratori de proves es basarà en els ingressos de
tres activitats (des de la perspectiva de l’empresa propietària del circuit):
-

Ingressos fruit de desenvolupaments propis per a la posterior comercialització.

-

Ingressos fruit de desenvolupaments amb tercers per a la posterior comercialització.

-

Lloguer d’instal·lacions per a desenvolupaments aliens a l’empresa propietària del
circuit.

Val a dir que si les activitats esmentades anteriorment es duen a terme amb vehicles elèctrics
al traçat, aquestes es poden realitzar en horari nocturn, sense molestar als veïns en hores de
descans. Els vehicles elèctrics gairebé no fan soroll. D’aquesta manera, es pot tenir operatiu el
traçat més temps, comportant així més ingressos (però també més costos associats).
La indústria del vehicle connectat avança desenvolupant nou hardware, nou software i nous
serveis. De fet, es calcula que en un futur generarà més ingressos la venta de serveis
associats a un vehicle que la pròpia venta d’aquest.
El futur dels vehicles passa, tal i com ja s’ha explicat, per establir connexions entre ells, el que
es coneix com a comunicació M2M (Machine to Machine), en el marc del Internet de les Coses
(IoT). També formar part de les smartcities (ciutats intel·ligents) i smartroads (carreteres
intel·ligents). Ciutats que estiguin dotades de mecanismes basats en les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC). Aquests mecanismes són capaços de comunicar-se amb un
vehicle i d’aquesta manera circular de forma més eficient i segura. El mateix concepte s’aplica
a les carreteres fora les ciutats (smartroads).
Les proves per al vehicle connectat al circuit les duran a terme usuaris experts en diferents
camps, però tots vetllant per la viabilitat d’un nou model de negoci: el vehicle connectat.
La recerca i desenvolupament de hardware i software es pot dur a terme al circuit de Castellolí.
Tots els usuaris que es presenten a continuació es dediquen a la recerca de nou hardware,
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nou software, o bé creació de nous serveis. Tots seran usuaris operadors del projecte (faran ús
de les instal·lacions del pàdoc).
-

Universitat i centres de formació. Projectes d’automoció, campus o competicions
poden fer del circuit un punt de trobada interuniversitària per intercanviar idees i teixir
complicitats. Les empreses també poden buscar enginyers amb talent en aquestes
trobades.

-

Empreses d’infraestructures de telecomunicacions. És el cas de l’empresa
propietària del circuit.

-

Empreses de creació d’infraestructures viàries.

-

Empreses de components d’automoció.

-

Empreses de telecomunicació a usuari final.

-

Empreses de gestió d’infraestructures viàries.

-

Empreses fabricants d’automòbils.

-

Consultores/enginyeries de telecomunicacions.

-

Consultores/enginyeries de planificació territorial i mobilitat.

-

Consultores/enginyeries de desenvolupament en automoció.

Empreses alienes a les activitats de recerca del vehicle connectat al circuit:
-

Empreses dedicades a l’hostaleria.

-

Empreses dedicades a la seguretat de les instal·lacions.

Per donar a conèixer, en algun moment, alguna activitat o resultat d’aquesta, es pot convocar a
la premsa. Per tant, els periodistes seran usuaris secundaris dels projectes que es realitzin al
traçat. Aquests disposaran d’espais dedicats a la seva activitat. És a dir, el pàdoc del circuit
tindrà sales de premsa per a mitjans de comunicació.
Les instal·lacions es poden fer servir, per exemple, per desenvolupament IoT, Big Data, o per a
la creació de videojocs.
-

IoT. Els objectes han de comunicar-se entre ells a través d’Internet (Internet de les
Coses). Comprovar que aquestes connexions es realitzen satisfactòriament amb
elements que no es troben estàtics (M2M) és una de les proves que es pot fer al
circuit de Castellolí. Vehicles circulant pel traçat no suposen cap perill per a la
seguretat de la via pública i el fet de ser un circuit tancat permet fer un seguiment
molt estipulat de l’estat de la prova a cada volta.

-

Big Data. Els vehicles equipen cada vegada més i més sensors. Els sensors capten
informació de l’exterior (magnitud no elèctrica) i la transformen adequadament (en
una magnitud elèctrica) per el seu posterior processament. Molts sensors implica
molta informació que cal processar a cada instant. Informació a tots els nivells:
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preferències de conducció, preferències de ruta, preferències de música... És a dir,
moltíssimes dades generades al voltant de l’activitat dels usuaris d’un vehicle
connectat. Generar aquesta multitud de dades i processar-les és una activitat que es
pot realitzar al circuit de Castellolí.
-

Creació de videojocs. Amb l’evolució constant del hardware, els ordinadors o
consoles són cada vegada més capaços de reproduir videojocs més i més reals. Un
videojoc més real implica una quantitat de dades més gran a processar. Pel que fa a
les proves que es poden realitzar al circuit en aquest àmbit, es pot dir que poden ser
totes aquelles en la captació del comportament d’un vehicle en carretera (per mitjà
de sensors), duent-lo posteriorment al videojoc. Pot utilitzar-se per videojocs de
temàtica de motor (curses). També per a videojocs d’altres tipus, on hi apareguin
vehicles reals.

Un cop descrits els usuaris i els seus propòsits professionals al circuit, cal preguntar-se per a
quantes persones ha d’estar dissenyat el pàdoc. A partir d’aquí es poden dimensionar
cadascun dels espais.
El pàdoc constarà, doncs, d’una sèrie d’espais (dedicats a l’activitat professional) utilitzats en
conjunt per un màxim de 45 usuaris (persones treballant al circuit simultàniament).
Ara bé, la construcció d’espais dedicats a l’activitat lúdica, institucional o promocional farà que
el pàdoc pugui absorbir un nombre major de persones puntualment (trobades, rodes de
premsa, actes...). Tots aquests espais seran descrits en els propers apartats.
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7. Proposta d’ampliació del pàdoc actual del circuit
de Castellolí

7.1. Descripció de l’edifici i dels seus espais.
La proposta d’ampliació del pàdoc del circuit contempla la construcció d’una sèrie d’espais
perquè els usuaris puguin desenvolupar satisfactòriament les seves activitats. Actualment no hi
ha cap estructura més enllà dels boxes. Si un circuit com el de Castellolí (amb gran potencial
industrial) té un pàdoc adequat a les necessitats dels diversos usuaris, atraurà encara més
activitat de la que ja atrau actualment.
Aquest treball analitza tots els espais pensats d’una manera conceptual. Intenta posar-se a la
pell d’un professional que ve al circuit uns dies a treballar. Què pot necessitar per poder-ho fer
còmodament? A on ho necessita? Com ho necessita? Amb quants professionals més
treballarà al circuit? I d’altres preguntes en relació a com concebre un edifici que reuneixi
serveis de manera eficaç.
S’ha trobat resposta a les preguntes d’una manera general i sense entrar en detall en aspectes
tècnics. Per exemple, no s’ha analitzat quin tipus d’instal·lació lumínica necessita el pàdoc,
com ha de ser l’estructura de l’edifici, quines plaques fotovoltaiques cal posar al sostre ni com,
etc... De fet, tots aquests aspectes suposarien nous projectes.
Hi ha TFG’s realitzats per altres alumnes de l’ETSEIB (1, 4) que tracten sobre l’equipament
específic del circuit de Castellolí, però a diferents nivells dels tractats aquí. Per exemple,
instal·lar càmeres de seguretat al traçat, així com sensors dedicats a les TIC al llarg del traçat.
1. Aziz Bouguerra, Mehdi. Castellolí Parcmotor test track for intelligent and autonomous
vehicles. ETSEIB Febrer 2017. [Consulta 15 juny 2017].
2. Sotos Cano, Pol. Medina Gámez, Nazario. Plan de empresa para un circuito de pruebas de
vehículos inteligentes. ETSEIB Gener 2017. [Consulta 15 juny 2017].
3. Quiles Bazaco, David. Pla d’empresa pel laboratori per al vehicle connectat de Castellolí.
ETSEIB Febrer 2017. [Consulta 15 juny 2017].
4. Benito Moreno, Marcos. Plan de empresa para un circuito de test de vehículos inteligentes.
ETSEIB Abril 2017. [Consulta 15 juny 2017].
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També la preparació d’un pla d’empresa per el condicionament del circuit de velocitat i escola
del Parcmotor.
Cada treball centra més l’enfoc del circuit per al vehicle connectat. Aquest en particular parla
d’espais genèrics que després haurien de ser condicionats específicament per ser dedicats al
vehicle connectat (antenes, càmeres, sensors...).

És important destacar que per arribar al pàdoc del circuit de Castellolí cal travessar un pont, de
manera que l’accés al pàdoc no és instantani des de fora del circuit. Per tant, seria interessant
reduir el nombre de vegades que es creua aquest pont al llarg de l’estada, a ser possible. Per
exemple, és especialment important que el pàdoc tingui connexió remota directa amb l’edifici
del Campus Motor Anoia, un centre localitzat fora del circuit i que ja s’utilitza com a centre de
desenvolupament de projectes. Cal que els desplaçaments siguin els mínims, tant com per
comoditat com per optimització del temps. Tot plegat implica que el pàdoc ha de disposar d’un
seguit d’elements relacionats amb l’activitat professional i el relaxament (que aquest sigui
possible sense sortir del pàdoc).
Al circuit no s’hi va a desconnectar, però és important que pugui ser també un espai de
descans quan aquest és necessari. És més, una aturada satisfactòria augmenta la productivitat
a la feina.
Tots els espais s’emmarquen en una arquitectura basada en l’eficiència energètica. És cert que
l’adopció d’algunes mesures en aquest sentit pot incrementar molt els costos, però a llarg
termini serà molt rendible. Totes elles s’explicaran més endavant.
Alguns espais i serveis estan especialment destinats a accelerar l’amortització de la inversió
del projecte.
Cal destacar que la zona dels boxes actual no pateix cap canvi.
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Figura 16. Vista actual de la zona del pàdoc. Només consta d’un edifici de boxes.

Tots els espais es trobaran en un edifici construït paral·lelament a l’edifici de boxes actual.
Disposarà de planta baixa (PB) i planta superior (PB+1).
Els mòduls dedicats a la feina, en la seva totalitat, han estat dimensionats per la xifra de 45
persones treballant simultàniament (com a màxim).
La distribució dels espais segueix criteris de productivitat professional. És important separar bé
els espais en funció de la temàtica de cadascun. Així doncs, les zones dedicades a la feina
pròpiament del circuit es trobaran més properes a la zona de boxes actual (més allunyades de
l’entrada) o a la planta superior (PB+1), mentre que els espais d’oci o premsa es trobaran més
propers a l’entrada de l’edifici (allunyades de la zona de boxes). D’aquesta forma
s’aconsegueix mantenir un ambient més adequat per als usuaris que treballen al traçat. La
pròpia estructura de l’edifici crea una “frontera” entre aquelles persones que estan de pas al
circuit (com poden ser periodistes o visitants puntuals) i aquelles que, per altra banda, es
queden al circuit a treballar.
L’edifici queda dividit longitudinalment a cada planta per un passadís per el qual es pot accedir
a tots els espais que es presentaran en breus.
El pàdoc està orientat al nord, cosa que provocarà en l’edifici dues zones clarament
diferenciades: la cara sud rebrà llum solar gairebé durant tot el dia de forma directa, mentre
que el costat nord gaudirà de més ombra.
Les zones assolellades no són del tot propícies per activitats que requereixen un grau de
concentració més aviat alt. Aquestes poden dur-se a terme millor en habitacions amb menys
irradiació solar directa.
La superfície dels espais s’ha calculat en base a la comoditat dels seus usuaris. Com menys
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superfície a construir, menys costos. Cal trobar un equilibri entre costos i comoditat. S’ha
requerit fer recerca en bibliografia d’arquitectura per tal de dimensionar adequadament els
espais, en base a la ergonomia humana [1].
A continuació s’exposen tots els espais que contempla aquest projecte.

7.1.1.
-

Espais destinats a l’activitat professional.
Sala de control de supervisió del circuit (torre de control). Aquest espai no es
trobarà integrat a l’edifici principal (PB i PB+1), sinó a sobre de l’actual edifici de
boxes.
Actualment, el circuit de Castellolí no disposa de tots els mitjans per tenir un control
total i a temps real del traçat. És el cas, per exemple, de càmeres de seguretat
(s’instal·larà una xarxa properament). Les imatges enregistrades en punts
estratègics del circuit poden permetre saber quan un vehicle ha patit una averia o un
accident, i així poder assistir en el mínim temps possible amb els avantatges que
això pot representar. La sala té una superfície de 49 m2.
Tota aquesta informació, sumada a tota aquella referida als vehicles que circulen pel
traçat, es coordina des de la sala de control (torre de control).

-

Sala d’actes. Localitzada a la planta baixa (PB). Amb capacitat per a unes 80
persones i una superfície total de 98 m2, aquesta sala acollirà tota mena d’actes
relacionats amb l’activitat al circuit (conferències, debats...). Es pot fer servir també
com a sala de projeccions.

-

Sales de reunions multifuncionals. Localitzades a la planta superior (PB+1). Es
tracta d’espais on es poden realitzar reunions de diferents tipus com trobades, actes
promocionals o de màrqueting, presentació de projectes, congressos, negocis,
entrevistes, entre d’altres. La remodelació en contempla dues força grans i dues
petites. Tres d’elles ubicades a la cara nord del pàdoc i l’altra ubicada a la cara surt.
Les sales grans (70 m2) estan concebudes per fer reunions amb la totalitat d’un
equip de treball, per exemple. Les sales petites (14 m2) serveixen per fer reunions
entre poques persones o grups reduïts, com ara entrevistes personals o trobades
puntuals de seguiment d’un projecte, per exemple.

-

Sales de treball. Localitzades a la planta superior (PB+1). Tot i que també es poden
destinar com a sala de reunions en un moment determinat, l’objectiu principal
d’aquestes sales és proveir-les dels elements necessaris per a treballar i
desenvolupar projectes. Se’n contemplen dues, allotjant cadascuna 22 persones.
Ubicades a la cara nord del pàdoc per a una major concentració dels treballadors.
Cal cuidar el disseny d’aquests tipus de sales, ja que usuaris de diversos orígens hi
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passaran moltes hores. L’espai ha de ser neutre, de manera que no molesti a ningú
que hi treballi. Cada sala de treball té una superfície de 56 m2.
-

Sala de premsa. Localitzada a la planta baixa (PB). És important que el Circuit de
Castellolí i les activitats que s’hi realitzin tinguin el major ressò possible (quan hi hagi
intenció per part dels usuaris operaris). Un espai on els mitjans de comunicació
puguin treballar i es puguin realitzar rodes de premsa correctament és la millor eina
per aconseguir aquesta veu de cara a l’exterior. Amb una superfície de 98 m2 podrà
allotjar unes 40 persones.

-

Taller de vehicles. Els usuaris operadors del circuit disposaran d’una zona taller al
costat de la zona de boxes (de fet es preveu que aquests dos espais estiguin
interconnectats, a la planta baixa (PB)). Qualsevol incidència tècnica amb un vehicle
que està circulant pel traçat ha de poder ésser resolta en aquest espai. Es calcula
que aquest espai serà de 400 m2.

-

Sala d’impressions 3D. Situat a la planta baixa (PB). Espai dotat d’impressores 3D.
De vital ajuda quan una peça s’ha trencat, o simplement es necessita i no es té un
recanvi en aquell precís moment. Equipada amb les impressores 3D més avançades
tecnològicament. Aquesta sala tindrà una superfície de 49 m2.

-

Aparcament per a recàrrega elèctrica. Aparcament cobert i vigilat les 24 hores del
dia. Destinat a la recàrrega de vehicles elèctrics. Té capacitat per a recàrrega
simultània de 4 vehicles. S’hi accedeix directament des de l’exterior de l’edifici,
d’aquesta manera no s’han de crear vies de maniobra d’aparcament innecessàries.

7.1.2.
-

Espais destinats a l’activitat lúdica.
Pati. Localitzat a la planta baixa (PB). Aquest espai pretén fomentar les relacions
socials entre usuaris en un entorn propici per fer una pausa i descansar una estona.
Durant els entreactes realitzats al circuit, els assistents poden sortir a descansar i
distreure’s una estona sense haver de sortir obligatòriament de l’edifici. Els
periodistes poden esperar en aquest espai mentre no comença una roda de premsa,
per exemple. Es calcula una superfície per aquest espai de 49 m2.

-

Zona dedicada als videojocs. Espai dedicat als videojocs. Sala insonoritzada de 63
m2 que disposa de consoles de videojocs (jocs principalment de temàtica de motor) i
televisors. Els usuaris poden relaxar-se jugant una estona. Aquesta és una de les
zones que també estarà destinada a escurçar el temps d’amortització de la inversió.
Més endavant s’explicarà com.
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-

Bar

exterior

al

circuit.

Situat tot just a l’entrada del circuit
(abans de creuar el pont), el bar
constitueix un servei molt important
per als visitants que, només arribar
al

Parcmotor,

tenen

l’opció

de

menjar o beure alguna cosa. El fet
de no haver d’anar al poble de
Castellolí o proper per consumir
Figura 17. Localització del futur bar, just abans de
l’entrada del circuit.

quelcom

augmenta

significativa

la

de

manera

comoditat

dels

usuaris. Tant aquelles persones
que s’allotgin al càmping (es descriu més endavant) com aquelles que no, poden
gaudir de qualsevol àpat al bar. Superfície de 220 m2.
El bar és un altre espai emmarcat a reduir el període de retorn del projecte. També
pot ser una instal·lació dedicada a l’oci nocturn (eventualment).
-

Zona d’aigües.

Espai destinat a l’oci i al descans (77 m2). Un bany refrescant

després d’una llarga i calorosa jornada de feina al traçat pot ser molt atractiu per a
les persones (pilots, enginyers...) que treballen al circuit, o també per als visitants. La
coberta de vidre de l’espai permet el seu ús en qualsevol època de l’any (zona
climatitzada). De fet, la zona d’aigües també s’englobaria en el conjunt d’explotació
d’espais per accelerar l’amortització del projecte.
-

Vestidors i dutxes. Espais destinats a la higiene personal dels usuaris. Les seves
superfícies sumen 70 m2. El seu ús també es pot emmarcar en el descans i
relaxament dels usuaris operadors quan la zona d’aigües pugui estar fora de servei.
La presència de la zona d’aigües obliga l’existència d’un lloc com aquest.
És important destacar que la zona d’aigües està directament connectada amb els
vestidors i dutxes per mitjà d’un passadís. Així, no cal passar obligatòriament per el
passadís central per passar d’un lloc a un altre.

-

Petit càmping exterior. Per als visitants que es vulguin allotjar al Parcmotor a preus
especialment econòmics i amb l’atractiu que estan a tocar del traçat. Pot tenir un
paper important quan es facin estades universitàries al circuit, on els estudiants
poden no disposar encara d’independència econòmica plena. Disposa de parcel·les
individuals, així com una petita zona de bungalows per a qui no vulgui dormir en
tendes de campanya. També zones per a pícnic, lavabos i dutxes propis. La seva
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superfície és de 400 m2.

7.1.3.
-

Espais destinats a l’obtenció d’energia i recursos.
Recol·lector d’aigua de pluja al sostre de l’edifici. Per tal de reduir al mínim
l’impacte ambiental de l’activitat al circuit i fomentar l’autonomia en l’obtenció de
recursos, una part de l’aigua utilitzada al pàdoc provindrà de la pluja caiguda a la
coberta. Aquesta s’emmagatzemarà en dipòsits.

-

Plaques fotovoltaiques a zones específiques del tancat del traçat. Com a prova
pilot, es proposa instal·lar plaques fotovoltaiques formant part de la superfície de la
tanca orientada al traçat (no en tota la longitud). És una zona on les persones no hi
tenen accés directe i, si hi arriba prou llum, es pot aconseguir una quantitat d’energia
considerable per a petites aplicacions.

-

Plaques fotovoltaiques i col·lectors solars a l’edifici principal. Les primeres
utilitzades per al subministrament elèctric del pàdoc (energia solar fotovoltaica),
mentre que els col·lectors solars permeten l’ús d’aplicacions basades en energia
solar tèrmica.

-

Estació meteorològica. Important per a conèixer les condicions meteorològiques
del traçat en un moment determinat. Aquest fet pot condicionar el calendari de
proves actuals o futures, ajudant així a una millor planificació del projecte que
s’estigui duent a terme aleshores circuit. Ubicada a la coberta de l’edifici.

7.1.4.

Espais comuns i auxiliars.

Definició d’espais que no pertanyen a cap grup dels esmentats anteriorment, però tot i així
són molt importants per a l’edifici i per a les tasques que s’hi duen a terme.
-

Serveis. Disponibles a la planta baixa (PB) i a la planta superior (PB+1) perquè els
usuaris hi puguin accedir fàcilment siguin on siguin. Els de la planta baixa tenen una
superfície total de 42 m2, mentre que els de la planta superior són una mica més
petits, amb 28 m2.

-

Ascensors. Comuniquen la planta baixa (PB) amb la planta superior (PB+1). De
vital importància per a persones amb mobilitat reduïda. Zona d’espera davant dels
ascensors a cadascuna de les dues plantes. La seva instal·lació ocupa 25 m2.

-

Zona de vending. Ubicada a la planta superior (PB+1). Els usuaris que estan
treballant al nivell superior poden prendre a les màquines un cafè, beguda o menjar
quelcom durant una pausa.

-

Escales. Amb una superfície de 10 m2, comuniquen els dos nivells de l’edifici
principal. També donen accés a la coberta de l’edifici.
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Terrassa. Situada a la planta superior (PB+1). Amb vistes a bona part del circuit. Per
poder fer un descans sense haver de baixar al pati de la planta baixa (PB). Espai de
28 m2.

-

Sala de cura. Els usuaris poden rebre assistència mèdica bàsica que no requereixi
hospitalització. Superfície de 49 m2.

-

Hall d’entrada. Es tracta de la sala de recepció (a la planta baixa, PB) dels usuaris
del pàdoc, amb una superfície de 91 m2. És necessària per dur a terme un control de
les persones que entren i surten del circuit. Aquí es troba ubicada l’entrada principal
a l’edifici.

-

Magatzem. Un petit magatzem (28 m2) ubicat a la planta baixa (PB) per tal
d’emmagatzemar elements relacionats amb les tasques que es realitzen al circuit.
Tindria la seva pròpia entrada i sortida, sense previ accés per l’entrada de l’edifici.

-

Sala de neteja i bugaderia. Sala per guardar els estris de neteja necessaris per
mantenir el pàdoc net. També inclou rentadores per a les tovalloles usades de la
zona d’aigua. Ubicada juntament amb els lavabos de la planta baixa (PB), aquesta
petita sala és de 28 m2.

Nivell

Superfície nivell (m2)

Planta baixa (PB)

1404

Planta superior (PB+1)

552

SUPERFÍCIE GLOBAL EDIFICI PRINCIPAL

1956

Taula 1. Superfície global de l'edifici.

7.2. Normativa aplicable.
La normativa aplicable al projecte és bàsicament aquella referent a la construcció. Per a altres
espais com el bar i el càmping caldrà seguir altres normatives específiques.
Així doncs, si el projecte es duu a terme caldrà seguir sobretot la normativa del Codi Tècnic de
l’edificació (CTE). El CTE es el marc normatiu que estableix i desenvolupa les exigències
bàsiques de qualitat dels edificis i les seves instal·lacions, permetent demostrar que es satisfan
els requisits bàsics de l’edificació que estableix la Llei.
Prové de la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
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8. Representació gràfica de l’edifici del pàdoc.

8.1. Distribució dels espais en 2D.
S’ha realitzat un layout en 2D per a cadascuna de les plantes (PB i PB+1 respectivament), per
tal d’apreciar de manera gràfica la distribució dels espais de l’edifici principal.

Figura 18. Layout 2D de la planta baixa (a l’esquerra) i de la planta superior (a la dreta). Cotes en metres.

Pàg. 42

Memòria

8.2. Representació 3D.
S’ha realitzat un model 3D de l’edifici amb software CAD. D’aquesta manera es pot apreciar
com seria l’edifici (de manera qualitativa) un cop completat el procés de construcció. Les
següents figures el mostren des de diverses perspectives.

Figura 19. Vista de la cara sud de l'edifici (esquerra). Detall de la zona d'aigües (dreta).

Figura 20. Vista de la cara nord de l'edifici (superior). Detall de l’entrada (inferior esquerra). Detall del
pati (inferior dreta).
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9. L’eficiència en l’ús d’energia i recursos de les
instal·lacions.
9.1. Obtenció d’energia i recursos.
Un cop concebut l’edifici com un element de resposta al conflicte i a les necessitats dels
usuaris que treballen al circuit de Castellolí, és necessari reflexionar sobre la seva capacitat
d’obtenció d’energia i recursos de l’exterior, més enllà dels mitjans convencionals (aigua
corrent, xarxa elèctrica pública, gas...). I és que el pàdoc ha de ser el màxim autosuficient
possible, energèticament parlant.
El Parcmotor Castellolí podria aprofitar per reivindicar-se com infraestructura d’energia neta,
fent que gran part de l’energia que necessita li proporcioni fonts d’energia renovables.
Els recursos naturals disponibles al circuit determinaran les fonts d’energia renovables
disponibles, i conseqüentment els mecanismes d’obtenció d’aquestes energies. Bàsicament es
tracta de tecnologies solars actives.

9.1.1.

Energia elèctrica

La gran quantitat de dies assolellats que gaudeix el Parcmotor Castellolí al llarg de l’any
evidencia que l’energia solar pot tenir un paper molt important per al subministrament elèctric
del pàdoc. La generació elèctrica a partir de plaques fotovoltaiques és la transformació
directa de l’energia continguda en la radiació solar en energia elèctrica. Aquesta transformació
es produeix en uns dispositius anomenats plaques o panells fotovoltaics, on la radiació solar
excita els electrons d’un element semiconductor (majoritàriament silici). D’aquesta forma es
genera una petita tensió elèctrica. Quan aquests panells es connecten en sèrie, es poden
aconseguir tensions elèctriques més grans, segons les necessitats. Les virtuts d’instal·lar
aquests panells al circuit són:
-

Manteniment especialment baix.

-

Adaptabilitat d’instal·lació en diferents tipus de superfícies.

-

Aspecte modular, podent fer créixer l’envergadura de les instal·lacions fàcilment.

-

La seva vida útil aproximada és de 30 anys, però dependent de les condicions
climàtiques, aquesta es pot veure reduïda en uns 20-25 anys.

-

Absència de soroll en el seu ús.
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L’eficiència de les plaques fotovoltaiques depèn en la puresa del silici present.
Els generadors eòlics necessiten velocitats de vent mínimes d’entre 11 km/h i 16 km/h. Si fos
pel vent que normalment bufa a la zona, seria possible instal·lar un petit parc eòlic al Parcmotor
Castellolí. Però s’ha descartat l’ús d’energia eòlica per al pàdoc. Les raons són les següents:
-

Manteniment costós i complex.

-

Generen soroll.

-

Alternança constant d’ombres a causa de la rotació dels àleps que produeix
desconcentració.

-

Perillosos per a les aus de la zona.

-

Parts mòbils que representen un perill per a la salut de les persones del pàdoc.

Així doncs, una bona part de l’energia elèctrica necessària s’obtindrà per mitjà de plaques
fotovoltaiques repartides adequadament per l’edifici i parts de la tanca del traçat. L’energia
necessària restant provindrà de la xarxa elèctrica convencional.
A l’hora d’instal·lar aquests dispositius fotovoltaics, cal tenir en compte:
-

L’energia elèctrica que s’aconseguirà amb una superfície d’instal·lació determinada.
Hi ha un factor important a tenir en compte: si les proves al circuit es fan amb
vehicles elèctrics, aquestes es podrien realitzar de nit. Per tant, el pàdoc consumiria
activament energia elèctrica tant de dia com de nit. Això pot afectar al
dimensionament de la instal·lació fotovoltaica.

-

L’estudi de les parts de l’edifici més favorables pel que fa a intensitat de radiació
solar.

-

Posicionament i orientació dels panells col·locats. És molt important que aquests no
es facin ombra entre ells en cap moment del dia, ja que quedarien pràcticament
inoperatius.

-

Quin tipus de panells es vol instal·lar. S’ha de trobar un equilibri entre eficiència, vida
útil i cost.

Pel que fa a l’energia que es podria aconseguir col·locant plaques fotovoltaiques a la
coberta de l’edifici, es calcula una superfície estimada d’instal·lació.
Si bé les plaques no poden cobrir totalment la coberta de l’edifici, s’estima que podrien
cobrir un 70% d’aquesta. Això representa una superfície de 980 m2 aproximadament.
Cal tenir en compte que hi ha pèrdues per convenció en les plaques fotovoltaiques.
Si es fessin servir instal·lacions de 1000W, en dies d’hivern es podrien aconseguir uns
700W i fins aproximadament el doble els dies d’estiu. Si es calcula que cada panell
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fotovoltaic té una superfície aproximada d’1m2, la potència elèctrica obtinguda oscil·laria
entre els 686kW i 1372kW al dia. Tot i així, és força imprevisible la potència que
s’aconseguirà al llarg del dia, ja que aquesta depèn de molts factors. Per tant, cal una
connexió a la xarxa elèctrica per si la demanda és superior, com tot semblaria indicar.
També es podria instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici actual de boxes,
per tal d’augmentar la potència elèctrica obtinguda. Es calcula que es podria cobrir un 60%
de la seva superfície actual. S’arribaria així a nivells globals de 1350kW a 2700kW a l’hivern
i estiu respectivament (per dia).
L’energia elèctrica obtinguda s’utilitzaria per:
-

Il·luminació dels espais.

-

Ús dels aparells informàtics dels espais.

-

Ús d’aparells d’aire condicionat de l’edifici.

-

Ús de la maquinària del taller de vehicles.

-

Recàrrega elèctrica de vehicles elèctrics.

-

Alimentar les màquines de vending.

-

Maquinària d’ascensors.

-

Maquinària de la zona d’aigües.

-

(...)

9.1.2.

Energia tèrmica

Per cobrir una part de la demanda, es farà ús de l’energia solar tèrmica. L’altre part, per mitjans
convencionals.
L’energia solar tèrmica aprofita l’energia procedent de la radiació solar per transferir-la a un
element portador de calor, generalment un fluid com l’aire o l’aigua. S’utilitzarà al pàdoc en
aplicacions com:
-

Aigua calenta sanitària (ACS). Es calcula que es pot cobrir entre el 60-70 % de la
demanda d’ACS de l’edifici del pàdoc amb tecnologia solar tèrmica.

-

Calefacció per als espais. Molt important en èpoques de fred al circuit.

-

Condicionament tèrmic de la zona d’aigües.

Una instal·lació solar tèrmica està composta de diversos sistemes:
-

Sistema de captació de la radiació solar. Conegut més aviat com a col·lector
solar, s’encarrega de captar l’energia del Sol per transformar-la en energia tèrmica
destinada a augmentar la temperatura del fluid que circula per la instal·lació. Hi ha
molts tipus de sistemes de captació solars en funció de la seva estructura i
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eficiència.
-

Circuits de bescanvi energètic. Format pel circuit primari (fluid que circula pel
col·lector solar) i circuit secundari (circulació de l’aigua de consum). Ambdós circuits
bescanvien energia al bescanviador.

-

Sistema

d’acumulació

d’energia

tèrmica

o

acumulador.

Consisteix

en

l’emmagatzemament del fluid amb energia tèrmica en un dipòsit per a la seva
posterior utilització. De fet, el fluid pot conduir-se fins a la zona d’utilització
directament com en el cas d’escalfament d’aigua d’una piscina (on el flux d’aigua ha
d’ésser continu).
-

Sistema de distribució. Cal distribuir l’aigua necessària a cada espai.

L’edifici principal, el càmping i el bar disposaran d’instal·lacions solars tèrmiques pròpies i
independents entre sí.
La demanda d’ACS al circuit serà bàsicament destinada a:
-

Higiene personal (dutxa i lavabos).

-

Zona d’aigües.

Es proposa que la instal·lació solar tèrmica ocupi un 20% de la coberta de l’edifici del pàdoc,
així com a les cobertes del bar i del càmping.

9.1.3.

Aigua.

La major part de l’aigua necessària per a les instal·lacions provindrà de la xarxa d’aigua
potable. Ara bé, és important destacar que s’aprofitarà l’aigua de la pluja. Seria molt arriscat
que el subministrament d’aigua del pàdoc només depengués de l’aigua de pluja. A més, el
procés de depuració d’aquesta resultaria ser molt costós.
Concretament, l’aigua de pluja es recol·lectarà per mitjà d’uns dipòsits situats a la coberta.
Aquesta s’utilitzarà per:
-

Omplir les cisternes de cadascun dels vàters de les instal·lacions.

-

Regar les plantes de decoració.

-

Netejar roba.

-

Netejar terres.

Aquestes aplicacions no requereixen que l’aigua sigui potable, per tant no caldria tractar-la
més enllà de filtració de sòlids.
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9.2. Gestió responsable d’energia i recursos
La millor manera d’estalviar energia és no gastar-ne. Saber gestionar eficaçment l’energia
disponible al pàdoc és molt important a l’hora de reduir costos i millorar la competitivitat de
l’empresa propietària de les instal·lacions del circuit (ja que l’energia afecta al seu resultat
d’explotació). Per a una correcta implementació de les energies renovables a l’edifici
principal (inclou dispositius i xarxa local), cal fer un estudi estricte que analitzi els consums
energètics dels espais en condicions normals. En aquesta memòria s’ha realitzat una
estimació aproximada que pot estar sensiblement lluny de la d’una empresa especialitzada
en la matèria. D’aquesta manera es poden implantar sistemes de control d’energia
adequats.
Un gestor energètic vetllarà per l’eficiència energètica a través d’actuacions de millora i
manteniment de les instal·lacions elèctriques, de llum i tèrmiques. També caldrà que
supervisi aquestes instal·lacions. Tot per reduir la facturació energètica (elèctrica i/o
tèrmica) a curt i a llarg termini. La idea principal és que amb l’estalvi a curt termini es puguin
finançar les mesures a llarg termini.
Si s’aconsegueix amb una bona gestió eficiència energètica elevada, a igualtat de diners
destinats al manteniment d’instal·lacions, major energia utilitzada. Per tant, la rendibilitat
€/kWh augmentarà.
Caldrà seguir doncs unes directrius bàsiques per tal de gestionar racionalment l’energia a
l’edifici. Per exemple:
-

Conscienciació de les persones habitants de la importància de l’eficiència
energètica.

-

Instal·lació lumínica de baix consum.

-

Espais pintats amb colors clars per afavorir la il·luminació.

-

Establir el control de la il·luminació dels espais. Llums apagades en absència de
persones.

-

Fer servir en la major mesura possible la llum solar.

-

Calefacció allunyada de zones amb importants pèrdues tèrmiques (per exemple al
costat de portes).

-

Apagar completament els aparells electrònics, evitant així el mode standby, que
consumeix energia igualment.

Pel que fa a la bona gestió de l’aigua, les mesures que es poden aplicar són:
-

Conscienciació de les persones habitants a l’edifici de l’ús només indispensable
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d’aigua.
-

Aixetes de baix consum d’aigua tant als lavabos com a les dutxes.

-

Aixetes regulades amb sensors de presència. Només ragen quan detecten un cos
opac. També es poden fer servir aixetes de botó de retorn ràpid (menys costoses).

-

Dutxes amb temps de funcionament limitat. El temps estàndard per a una dutxa seria
de 5 minuts. Si l’usuari vol estar-hi més estona, haurà de pagar un suplement. És
una mesura bàsicament dissuasiva.

-

Descàrrega parcial/total de cisterna de sanitaris.

-

No fer servir els sanitaris com a brossa.

-

Reciclar aigua residual de la zona d’aigües.

-

Recobrir la terra de les plantes amb una petita pel·lícula de material transpirant.
D’aquesta manera es redueix l’evaporació de l’aigua present i el període de rec
augmenta.

-

A l’hora de rentar tovalloles de la zona d’aigües, fer-ho amb la rentadora plena.
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10. Planificació del projecte.
10.1. Diagrama de Gantt del projecte.
El projecte presenta 11 activitats, mostrades en la següent taula:
Element

Codi activitat

Nom Activitat Projecte

Duració activitat (mesos)

1

Posada a punt de les obres

1

2

Fonaments edifici

1

3

Estructura edifici

1

4

Coberta de l'edifici

1

5

Tancaments i façanes

2

6

Acabats i instal·lacions interiors

1

7

Equipar l'edifici

1

8

Construcció càmping

1

9

Equipar càmping

1

10

Construir bar

1

11

Equipar bar

1

Edifici pàdoc

Càmping
Bar

Taula 2. Activitats del projecte amb la seva duració.

Les activitats per a a cada element s’han de fer en sèrie. Però el càmping, bar i edifici es poden
construir de manera paral·lela. Tot això queda reflectit en el diagrama de Gantt següent, on es

Activitats amb el seu codi

pot observar que el termini previst de finalització del projecte és de 8 mesos.

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

Mesos del projecte
Inici activitat (mes)

Figura 21. Diagrama de Gantt del projecte.

Duració activitat (mesos)

6

7

8
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11. Pressupost del projecte.
A continuació s’exposa el pressupost global del projecte per tenir una idea general. En els
següents apartats es detalla cadascun dels conceptes, com el desglossament dels costos
(costos d’equipament i costos de construcció dels espais).
-

S’ha dedicat 250h al projecte, amb un preu de 20€/h. Això equival a 5.000€ en
concepte d’honoraris per a l’enginyer que ha realitzat el projecte.

-

Es calcula un 5% dels costos globals (costos totals de projecte més honoraris) per a
imprevistos. Aquesta partida equival a 133.482€.

-

Un 15% com a benefici comercial del projecte, és a dir 420.468€.

Concepte
Costos totals projecte
Honoraris
Imprevistos 5%
TOTAL
Benefici comercial 15% TOTAL
TOTAL PROJECTE SENSE IVA
IVA 21%

Import concepte (€)
2.664.638
5.000
133.482
2.803.120
420.468
3.223.588
676.953

TOTAL PROJECTE AMB IVA
21%

3.900.541

Taula 3. Pressupost del projecte.

11.1. Consideracions econòmiques per al projecte.
11.1.1. Mesures per disminuir el període de retorn del projecte.
Una de les mesures possibles per reduir el període de retorn d’un projecte és incrementar els
ingressos associats a aquest.
Tal i com s’ha explicat anteriorment, la proposta de remodelació del pàdoc consta d’espais no
dedicats exclusivament a l’activitat professional. Aquests estan destinats a ser explotats per
generar ingressos extra per al projecte, més enllà dels aconseguits amb les activitats
professionals al circuit. A continuació s’exposen els espais concebuts i com es pretén generar
ingressos amb cadascun d’ells, fora de l’àmbit professional industrial.
-

Zona dedicada als videojocs. La sala dedicada als videojocs pot acollir a persones
que vulguin jugar-hi una estona. És d’esperar que aquest servei sigui per a persones
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que ja són al circuit per alguna raó (no vindrien expressament al pàdoc per jugar
quan ja poden fer-ho a casa seva). Això representa que les sessions de jocs no
seran excessivament llargues (s’estima que al voltant de 10 minuts cadascuna). Els
ingressos vindrien donats per el temps d’utilització de les consoles de videojocs, així
com per publicitat de la marca de les consoles.
El sistema que regularia el temps de joc seria automàtic. El pagament pel servei es
duria a terme al hall d’entrada, on el jugador visualitzaria el temps jugat i, per tant, la
quantitat a pagar.
El període setmanal de màxima recaptació d’aquest servei es preveu que sigui el
cap de setmana, quan usualment usuaris no professionals acuden al Parcmotor per
gaudir del kàrting, paintball, tandes al circuit de velocitat...
-

Bar exterior. La venda de menjar i begudes reportaran al projecte una generosa
quantitat econòmica per accelerar l’amortització d’aquest. El bar ha de poder donar
resposta a les necessitats dels usuaris a cada moment del dia. Preparar esmorzars,
dinars, sopars o simplement servir begudes a aquells que vulguin prendre alguna
cosa. Calen preus econòmics per fomentar la fidelització dels clients.
El bar pot jugar amb la il·luminació i la música per crear els ambients adients a cada
hora del dia (al vespre/nit ha d’adoptar un rol de local d’oci nocturn, per exemple). Hi
ha gent que pot trobar atractiu prendre alguna cosa al costat d’un circuit com el de
Castellolí.
Cal destacar que el bar podria ser la principal font d’alimentació de les persones
allotjades al càmping, amb els ingressos extra que això comportaria.

-

Zona d’aigües. Per accedir a aquest espai caldria pagar una entrada. L’usuari pot
optar per banyar-se a la piscina. També pot optar per el jacuzzi. Per últim, pot
relaxar-se a les hamaques o a les cadires.
L’entrada inclouria una tovallola i xancletes i permetria fer ús dels vestidors i dutxes
després de fer servir les instal·lacions aquàtiques.

-

Càmping. L’opció de poder allotjar-se al costat del circuit és molt atractiva per als
amants del motor. També per aquells usuaris que, per qüestions de pressupost,
prefereixin un allotjament sensiblement més econòmic que un hotel o apartament. El
càmping també disposa de bungalows, una opció més cara que les tendes de
campanya però també més còmoda.
Per tant, el càmping aportarà ingressos per l’ús de parcel·les i bungalows, lloguer de
tendes de campanya i endolls elèctrics...

No tots els espais seran igual de rendibles (proporcionalment). Per tal de promocionar tots els
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espais i assegurar-ne la viabilitat, es proposa: a l’utilitzar un servei, es poden aconseguir
promocions i/o descomptes en benefici d’un altre. Per exemple, amb la compra d’una entrada
per a la zona d’aigües, aconseguir un generós descompte per a una selecció de begudes del
bar, tres partides de futbolí de franc, un 2x1 en allotjament al càmping... Les opcions són
infinites.
Per tant, els ingressos dels quatre espais presentats acceleraran l’amortització del projecte. A
continuació es veurà com. Cal recalcar que no tots els espais estarien llestos a la vegada (2
van associats a la construcció de l’edifici del pàdoc).

11.2. Costos d’equipament.
S’ha seleccionat cadascun dels espais descrits anteriorment i s’ha fet una valoració orientativa
de tot l’equipament que es creu pot ser necessari. És interessant establir la classificació en
funció de l’activitat que s’hi realitzarà, ja que si finalment el projecte ha de canviar en algun
aspecte, es poden establir prioritats en base al seu paper en el pressupost.
A l’hora de consultar els costos d’equipament, cal tenir clar que:
-

Aquest es basa en valors orientatius de mercat.

-

Hi ha disponibles al mercat elements més barats i també més cars que els
pressupostats (marca, qualitat dels materials...). S’ha buscat en tot moment una
relació qualitat preu correcta.

-

La quantitat d’elements de compra és orientativa.

-

Simplement es citen els elements estrictament necessaris per a cada espai (per
desenvolupar amb normalitat l’activitat pertinent).

-

S’ha suposat que aproximadament poden estar treballant al pàdoc 45 persones
simultàniament com a màxim (a la zona dedicada a activitat professional relacionada
amb el circuit). Les sales especials com la sala d’actes o de premsa poden acollir a
més persones: concretament unes 100 i 40 respectivament.

11.2.1. Cost total d’equipament
El cost total d’equipament de tots els espais que conformen la remodelació del pàdoc es
mostra en la següent taula.
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ESPAI

TOTAL ESPAI (€)

Sala de control

2.340

Sala d'actes

11.489

Sales de reunió

15.058

Sales de treball

17.352

Sales de premsa

8.170

Taller de vehicles

8.214

Sala impressions 3D

638.100

Aparcament recàrrega elèctrica

3.160

Pati

2.940

Sala de videojocs

4.290

Bar exterior

22.740

Zona aigües

15.370

Vestidors i dutxes

5.710

Càmping exterior

23.190

Estació meteorològica

1.000

Serveis

4.690

Zona de vending

3.900

Sala de cura

4.450

Hall d'entrada

5.450

Magatzem

2.545

Sala de neteja

3.480

TOTAL EQUIPAMENTS
ESPAIS (€)

802.238

Taula 4. Preu de l'equipament total per espai. Preu total espais.
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11.2.2. Desglossament de costos d’equipament per tipus d’espais.
11.2.2.1. Espais destinats a l’activitat professional.
L’engloben la Sala de Control, Sala d’actes, Sala de reunions multifuncional, Sales de treball,
Taller de vehicles, Sala d’impressions 3D, aparcament per a recàrrega elèctrica.
-

Sala de control.

2

Preu unitari
(€/unitat)
500

PREU
TOTAL (€)
1.000

Monitor ordinador

2

150

300

Taules

2

160

320

Cadires

2

195

390

Armari

1

220

220

Telefonia

Telèfon

2

40

80

Altres

Paperera

1

30

30

-

TOTAL ESPAI

-

-

2.340

Tipus
Informàtica

Mobiliari

Element

Quantitat

Ordinador

Taula 5. Cost d'equipament de la sala de control.

-

Sala d’actes.
Preu unitari

PREU TOTAL

(€/unitat)

(€)

1

500

500

-

1

150

150

Taula ordinador

120x60 cm2

1

198

198

Projector

-

1

400

400

Pantalla Projector

-

1

460

460

Equip de so

-

1

115

115

Taula Principal

200x60 cm2

2

248

496

Cadires

-

5

50

250

Butaques

-

80

110

8.800

Altres

Papereres

-

4

30

120

-

TOTAL ESPAI

-

-

-

11.489

Tipus

Element

Dimensions

Quantitat

Ordinador

-

Monitor ordinador
Informàtica

Mobiliari

Taula 6. Cost d'equipament de la sala d'actes.
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Sales de reunions multifuncionals. Dues grans i dues petites.

Tipus

Preu unitari

PREU

(€/unitat)

TOTAL (€)

2

500

1000

-

2

150

300

Projector

-

2

400

800

Pantalla projector

-

2

300

600

Equip de so

-

2

115

230

Pissarres

-

4

120

480

Taula gran

200x80 cm2

10

260

2.600

Taula mitjana

140x80 cm2

8

230

1.840

Taula petita

120x80 cm2

6

220

1.320

Cadires

-

60

76

4.560

4

182

728

Element

Dimensions

Quantitat

Ordinador

-

Monitor ordinador
Informàtica

Mobiliari

Armari petit

78x90x42,5
3

cm

Electrificació

-

8

60

480

Papereres

-

4

30

120

TOTAL ESPAIS

-

-

-

15.058

Altres
-

Taula 7. Cost d'equipament de les sales de reunions.

-

Sales de treball. Hi ha dues sales de treball. El següent pressupost ja contempla
ambdues sales.
Preu

Tipus

Element

Dimensions

Quantitat

unitari
(€/unitat)

Informàtica

PREU
TOTAL (€)

Impressora/Escàner

-

4

70

280

Taules grans

400x164 cm2

4

910

3.640

Taules petites

200x80 cm2

4

298

1.192

Mobiliari
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Altres

-

Cadires

-

44

195

8.580

Armari gran

202x90 cm2

4

298

1.192

Armari petit

153x90 cm2

2

280

560

Llums escriptori

-

28

40

1.120

Destructora paper

-

2

76

152

Electrificació

-

8

60

480

Papereres

-

4

39

156

TOTAL ESPAIS

-

-

-

17.352

Taula 8. Cost d'equipament de les sales de treball.

-

Sales de premsa.

Tipus

Preu unitari

PREU

(€/unitat)

TOTAL (€)

1

500

500

-

1

150

150

Projector

-

1

400

400

Pantalla projector

-

1

300

300

Taula principal

320x80 cm2

1

900

900

Taula periodistes

200x80 cm2

12

260

3.120

Cadires

-

40

50

2.000

Electrificació

-

12

60

720

Papereres

-

2

40

80

TOTAL ESPAIS

-

-

-

8.170

Element

Dimensions

Quantitat

Ordinador

-

Monitor ordinador
Informàtica

Mobiliari

Altres
-

Taula 9. Cost d'equipament de les sales de premsa.
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Taller de vehicles.
Preu unitari

Element

Quantitat

Taula 120x60 cm2

2

120

240

Cadires

4

50

200

Elevador cotxe

2

1200

2.400

Elevador motocicleta

2

120

240

Màquina per equilibrar roda cotxe

1

650

650

Màquina per equilibrar roda motocicleta

1

60

60

Màquina desmuntadora roda

1

110

110

Trepant vertical

2

250

500

Premsa hidràulica

2

180

360

Gat hidràulic

2

87

174

Grua ploma

2

220

440

Grup de soldadura

2

295

590

Grup de soldadura MIG

2

395

790

Transpalet manual

2

325

650

Compressor

2

35

70

Prestatges pneumàtics

1

120

120

Banc de treball

2

130

260

Carro d'eines

2

180

360

TOTAL ESPAI

-

-

8.214

(€/unitat)

PREU TOTAL (€)

Taula 10. Cost d'equipament del taller de vehicles.

-

Sala d’impressions 3D.

Tipus

Element

Quantitat

Informàtica

Ordinador

4

Preu
unitari
(€/unitat)
500

PREU
TOTAL (€)
2.000
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Monitor ordinador

4

150

600

Taules

4

220

880

Cadires

8

195

1.560

Prestatges

2

180

360

Armaris

2

320

640

Impressora peces grans

2

300.000

600.000

Impressora peces petites

4

8.000

32.000

Altres

Papereres

2

30

60

-

TOTAL ESPAI

-

-

638.100

Mobiliari

Impressió 3D

Taula 11. Cost d'equipament de la sala 3D.

-

Aparcament (zona de recàrrega elèctrica).
Preu unitari

PREU

(€/unitat)

TOTAL (€)

4

750

3.000

Topall rodes vehicle

8

20

160

TOTAL ESPAI

-

-

3.160

Tipus

Element

Quantitat

Energia

Dispositiu recàrrega elèctrica

Mobiliari

Taula 12. Cost d'equipament del aparcament per a recàrrega elèctrica.

11.2.2.2. Espais destinats a l’activitat lúdica.
Engloba el Pati, Zona dedicada als videojocs, Bar exterior, Zona d’aigües, Vestidors i dutxes i
Càmping exterior.

-

Pati

Tipus

Mobiliari

Vegetació

Element

Dimensions

Quantitat

Preu unitari
(€/unitat)

PREU
TOTAL
(€)

Banc metàl·lic

208 cm llarg

3

420

1.260

Tendal de tela triangular

-

2

70

140

Fanalets solars

-

6

60

360

Plantes zona Est

-

10

30

300
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Plantes zona Oest

-

20

30

600

Arbres ornamentals

-

4

50

200

Altres

Paperera cendrer

-

2

40

80

-

TOTAL ESPAI

-

-

-

2.940

Taula 13. Cost d'equipament del pati.

-

Zona dedicada als videojocs. També anomenada Zona Gaming.

Tipus

Dimension

Element

s

Preu
Quantitat

PREU

unitari
(€/unitat)

TOTAL (€)

Consola PS4

-

4

400

1.600

Jocs

-

8

60

480

Pantalla

42"

4

350

1.400

Cadira gaming

-

4

90

360

Taula consola

40x60 cm2

4

60

240

Auriculars sense cable

-

4

45

180

Papereres

-

1

30

30

TOTAL ESPAI

-

-

-

4.290

Videojocs

Mobiliari

Altres
-

Taula 14. Cost d'equipament de la sala de videojocs.

-

Bar exterior al pàdoc.
Preu
Tipus

Element

Quantitat

unitari
(€/unitat)

PREU
TOTAL (€)

Màquina enregistradora

1

500

500

Tauletes

4

300

1.200

Taules

10

120

1.200

Cadires

30

35

1.050

Informàtica

Mobiliari
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Sofàs

10

150

1500

Barra

1

2.000

2.000

Cuina

1

4.000

4.000

Nevera

2

1.500

3.000

Congeladors

2

500

1.000

Rentavaixelles

1

1.500

1.500

Cafetera

1

1.800

1.800

Màquina de tall

1

250

250

Fregidora

1

180

180

Coberteria

-

-

300

Vaixella

-

-

200

Cristalleria

-

-

360

Utensilis cuina

-

-

1.000

Plantes

10

30

300

Obres d'art

4

150

600

Futbolí

1

300

300

Taula billar

1

500

500

TOTAL ESPAI

-

-

22.740

Electrodomèstics

Utensilis

Decoració

Oci
-

Taula 15. Cost de l'equipament del bar.

-

Zona d’aigües.

Tipus

Aquàtic

Mobiliari

Preu unitari

PREU

(€/unitat)

TOTAL (€)

1

10.000

10.000

2x2 m2

1

4.000

4.000

Raig aigua

-

1

300

300

Cadires

-

5

30

150

Element

Dimensions

Quantitat

Piscina

4x5 m2

Jacuzzi
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Hamaques

-

5

100

500

Tendal

-

2

50

100

Decoració

Plantes

-

4

30

120

Altres

Tovalloles

-

10

20

200

-

TOTAL ESPAI

-

-

-

15.370

Taula 16. Cost d'equipament de la zona d'aigües.

-

Vestidors i dutxes.
Preu unitari

PREU TOTAL

(€/unitat)

(€)

40

40

1.600

Bancs

4

55

220

Penjadors

4

60

240

Miralls

2

80

160

Lavabos

2

100

200

Dutxes

6

300

1.800

Inodors

4

210

840

Urinaris

2

285

570

Altres

Assecadors

2

40

80

-

TOTAL ESPAIS

-

Tipus

Element

Quantitat

Taquilles
Mobiliari

Higiene

5.710

Taula 17. Cost de l'equipament de vestidors i dutxes.

-

Càmping exterior.
Preu
Tipus

Element

Dimensions

Quantitat

unitari
(€/unitat)

Informàtica

Ordinador

-

4

500

PREU
TOTAL (€)
2.000
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Monitor ordinador

-

4

150

600

Impressora/Escàner

-

2

70

140

Caixa enregistradora

-

1

500

500

Bungalows

25 m2

3

3.000

9.000

Tendes campanya

6 m2

10

70

700

-

6

200

1.200

Barbacoes

-

3

200

600

Inodors

-

8

210

1.680

Urinaris

-

4

210

840

Lavabos

-

8

100

800

Dutxes

-

8

300

2.400

Armaris

-

2

180

360

Taquilles

-

40

40

1.600

Taula mostrador

-

1

400

400

Taules

-

2

180

360

Electrodomèstics

Rentadores

-

2

400

800

Altres

Material Oficina

-

-

-

50

-

TOTAL

-

-

-

23.190

Taules pícnic amb
bancs

Mobiliari

Taula 18. Cost d'equipament del càmping.

11.2.2.3. Espais destinats a l’obtenció d’energia i recursos.

Engloba la coberta verda, plaques fotovoltaiques a l’edifici i a la tanca del circuit, col·lectors
solars i estació meteorològica.
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Estació meteorològica.
Preu unitari

PREU

(€/unitat)

TOTAL (€)

1

1.000

1.000

-

-

1.000

Tipus

Element

Quantitat

Informació meteorològica

Estació meteorològica

-

TOTAL

Taula 19. Cost de l'estació meteorològica.

11.2.2.4. Espais auxiliars i comuns.
Engloben els lavabos, ascensors, zona de vending, sala de cura, hall d’entrada, magatzem i
sala de neteja.

-

Serveis. Disponibles a la planta baixa (PB) i a la planta superior (PB+1).
Preu unitari

PREU TOTAL

(€/unitat)

(€)

8

80

640

Inodors

12

210

2.520

Lavabos

8

100

800

Urinaris

2

285

570

Altres

Assecadors

4

40

160

-

TOTAL ESPAIS

-

-

4.690

Tipus

Element

Quantitat

Mobiliari

Mirall

Higiene

Taula 20. Cost d'equipament dels serveis.

-

Ascensors.
Preu de la instal·lació anunciat als costos d’instal·lació.
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-

Zona de vending.

Tipus

Alimentació

Element

Quantitat

Preu unitari
(€/unitat)

PREU
TOTAL
(€)

Màquina cafè

1

1.500

1.500

Màquina begudes

1

1.200

1.200

Màquina menjar

1

1.200

1.200

TOTAL ESPAI

-

-

3.900

-

Taula 21. Cost d'equipament de la zona de vending.

-

Sala de cures.
Preu unitari

PREU

(€/unitat)

TOTAL (€)

1

300

300

Taules

2

200

400

Cadires

3

50

150

Tamborets

2

50

100

Prestatges

2

200

400

Camilles

2

200

400

Lavabos

2

150

300

Carros

2

350

700

Biombo

2

50

100

Il·luminació

2

70

140

Material sanitari

Diversos

-

-

1.500

Altres

Papereres

2

30

60

-

TOTAL ESPAI

-

-

4.550

Tipus

Element

Quantitat

Armaris baixos

Mobiliari

Taula 22. Cost de l'equipament de la sala de cura.
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Hall d’entrada.
Preu

Tipus

Element

Dimensions

Quantitat

unitari
(€/unitat)

PREU
TOTAL (€)

Ordinador

-

2

500

1.000

Monitor ordinador

-

2

150

300

Telèfon

-

2

30

60

Impressora/Escàner

-

1

70

70

Taula mostrador

-

1

3.000

3.000

Cadires mostrador

-

2

195

390

Bancada d'espera

3 persones

2

230

460

Plantes

-

2

30

60

Material oficina

-

-

-

50

Papereres

-

2

30

60

TOTAL ESPAI

-

-

-

5.450

Informàtica

Mobiliari

Decoració
Altres

Taula 23. Cost d'equipament del hall d'entrada.

-

Magatzem.
Preu

Tipus

Element

Quantitat

unitari
(€/unitat)

PREU
TOTAL (€)

Ordinador

1

500

500

Monitor ordinador

1

150

150

Telèfon

1

40

40

Impressora/Escàner

1

70

70

Taula mostrador

1

600

600

Cadira mostrador

1

195

195

Bancada d'espera

1

230

230

Informàtica

Mobiliari
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Prestatges

2

200

400

Armari

1

280

280

Material oficina

-

-

50

Paperera

1

30

30

TOTAL ESPAI

-

-

2.545

Altres
-

Taula 24. Cost d'equipament del magatzem.

-

Sala de neteja.
Preu
Tipus

Element

Quantitat

unitari
(€/unitat)

PREU
TOTAL (€)

Armari

2

280

560

Prestatges

1

200

200

Taula planxar

1

50

50

Rentadora

1

400

400

Assecadora

1

400

400

Planxa

1

60

60

Aspirador

5

350

350

Altres

Estris neteja

-

-

60

-

TOTAL ESPAI

-

-

3.480

Mobiliari

Electrodomèstics

Taula 25. Cost d'equipament de la sala de neteja.

11.3. Cost d’obres i instal·lacions.
A continuació s’exposa el cost de les obres i instal·lacions necessàries per a cada espai. Per
tal que el preu de la obra no resulti excessiu,
Per calcular el preu de construcció dels diferents espais s’utilitza un preu mitjà de construcció
per unitat de superfície (€/m2). Aquest preu és funció dels materials que es faran servir per
construir cada espai en funció de les seves necessitats. El material per als envans i aïllaments
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(tèrmics, acústics o impermeabilitzants) així com la seva qualitat, determinen el preu per unitat
de superfície pertinent. A la zona de Castellolí, el preu de construcció es troba actualment entre
els 700 €/m2 i 800 €/m2, segons fonts de l’Ajuntament. El preu s’ha definit amb valors dins
l’interval segons el tipus d’espai que es construeix, però es del tot orientatiu.
Cal recordar que aquest preu inclou:
-

Cost de l’obra en si (materials).

-

Cost de la mà d’obra.

-

Honoraris dels tècnics involucrats.

-

Impostos, taxes i llicències pertinents.

A la següent taula es mostra el preu global de construcció de cadascun dels espais.

ESPAI

Superfície
TOTAL (m2)

Sala de control

49

Preu mitjà
de
construcció
(€/m2)
750

Sala d'actes

98

750

73.500

Sales de reunió

168

750

126.000

Sales de treball

112

750

84.000

Sales de premsa

98

750

73.500

Taller de vehicles

400

800

320.000

Sala impressions 3D

49

750

36.750

Aparcament recàrrega elèctrica

91

800

72.800

Pati

49

750

36.750

Sala de videojocs

63

750

47.250

Bar exterior

220

800

176.000

Zona aigües

77

800

61.600

Vestidors i dutxes

70

800

56.000

Càmping exterior
Plaques fotovoltaiques zones tanca
traçat
Plaques fotovoltaiques integrades
a l'edifici
Col·lectors solars

400

800

320.000

A decidir

-

-

A decidir

-

-

A decidir

-

-

Serveis

70

800

56.000

Ascensors

25

4.800

120.000

Escales

10

800

8.000

Terrassa

28

750

21.000

Sala de cura

49

750

36.750

Preu
construcció
espai (€)
36.750
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Hall d'entrada

77

750

57.750

Magatzem

28

750

21.000

Sala de neteja

28

750

21.000

TOTAL CONSTRUCCIÓ ESPAIS

2.259

1.862.400

Taula 26. Preu de construcció de cada espai. Preu total de construcció de zona pàdoc.
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12. Impacte ambiental del projecte
L’impacte ambiental és tot aquell efecte (positiu o negatiu) que provoquen les diverses
actuacions sobre els factors ambientals. A continuació es fa una llista d’aquells impactes, tant
positius com negatius que té associats el projecte.
Impacte positiu
-

Les plaques fotovoltaiques instal·lades a l’edifici permetran que no tota l’energia
elèctrica necessària al pàdoc provingui de la xarxa elèctrica. D’aquesta manera
s’aconsegueix un cert grau d’autosuficiència energètica.

-

Els col·lectors solars instal·lats a la coberta de l’edifici permetran que no tota l’energia
per escalfar aigua al pàdoc provingui de l’ús de gas, per exemple.

-

Els dipòsits de recollida d’aigua de pluja permetran que no tota l’aigua necessària al
circuit provingui de la xarxa d’aigua.

-

La construcció del bar i el càmping no implica desforestació.

-

La possibilitat de fer les proves amb vehicle elèctric permet fer-les de nit. Així es
guanya en rendiment temporal de l’ús del traçat i no altera el descans dels veïns
propers a la zona del circuit (ja que no fan soroll).
Impacte negatiu

-

L’augment de persones al Parcmotor comporta un augment de residus considerable.
Caldrà fer una bona gestió d’aquests per generar el mínim impacte possible.

-

El paisatge associat al Parcmotor canviarà, per bé o per mal.

-

El consum energètic del Parcmotor s’incrementarà considerablement, ampliant
recursos en aquest aspecte. A Espanya, la majoria d’energia elèctrica s’obté per mitjà
de la combustió de combustibles fòssils, amb l’emissió de gasos contaminats a
l’atmosfera que això comporta.

-

La zona pot patir més contaminació de l’aire que l’actual, amb instal·lacions com el bar i
el càmping, on els usuaris poden arribar-hi amb vehicles de combustió. És una
conseqüència de l’augment del transport a la zona.

-

S’incrementarà la contaminació acústica de la zona, ja que si es tendeixen a fer més
proves, el nivell global de soroll augmentarà.

-

La il·luminació del circuit provocarà contaminació lumínica durant les hores sense sol.

-

Les empreses que decideixin establir-se a l’Anoia, provocaran un impacte ambiental
paral·lelament

al

produït

durant

la

seva

estada

al

Parcmotor.
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Conclusions
Aquest treball ha permès aplicar una sèrie de coneixements adquirits al llarg del Grau en
Enginyeria en Tecnologies Industrials cursat al ETSEIB. S’han aplicat en un cas pràctic
d’enginyeria, on cal donar resposta a un conflicte amb una alternativa.
El futur de l’automoció passa pel vehicle connectat i autònom. Per desenvolupar-lo cal
investigar en espais preparats adequadament.
Actualment el pàdoc del circuit de Castellolí necessita un edifici on hi figurin espais destinats
a l’activitat professional. Aquesta manca d’equipament porta a la concepció d’un edifici per
tal desenvolupar activitat professional relacionada amb el vehicle connectat.
La proximitat del circuit de Castellolí a Barcelona li dona un gran potencial a la comarca de
l’Anoia pel que fa a atracció d’inversió, així com a desenvolupament sostingut de la indústria
de les TIC.
Les instal·lacions faran de les energies renovables el seu mitjà parcial de subministrament
energètic.
Es conclou que el projecte pot finalitzar-se en un termini de 8 mesos, amb un una inversió
de gairebé 4 milions d’euros (€).
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Agraïments
En primer lloc s’agraeix a Emilio Hernández Chiva, tutor d’aquest treball, l’oportunitat de
realitzar-lo. El fet de guiar-me al llarg de tot el procés constructiu del projecte ha estat crucial
per la seva correcta realització.
S’agraeix a Mireia Vinyes i a Toni Escarré tots els coneixements d’arquitectura que m’han
facilitat per poder fer el treball.
S’agraeix a l’Ajuntament de Castellolí la informació facilitada per al treball.

Pág. 75

Proposta d’ampliació de la zona del pàdoc del Circuit de Castellolí

Bibliografia
Referències bibliogràfiques
[1] Observatori Socioeconòmic de l’Anoia. Informe Econòmic Anual 2016. Editat per
Ajuntament d’Igualada, Servei de Dinamització Econòmica. 2016-2017.
[http://observatorianoia.cat/wp-content/uploads/2017/04/informe-economic-2016.pdf].
[2]

Neufert, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura : generalidades, normas, directrices
sobre

disposición,

construcción,

diseño,

superficies

requeridas,

relaciones

espaciales, medidas para edificios, espacios, instalaciones, aparatos con el ser
humano como medida y fin. 16a edición, Barcelona. GUSTAVO GILI, 2013. ISBN
9788425224744.

Bibliografia complementària
http://www.textilanoia.cat/index.php/el-textil-a-l-anoia,
http://anoiadiari.cat/industria/
http://www.uea.cat/articles-mostra-2559-cat-missiy_i_visiy.htm
http://www.viaempresa.cat/opinio/l-anoia-industrial_12398_102.html
http://www.ticanoia.cat/#
http://campusmotor.eu/serveis/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/convocatoriavw/2884/ca/vicepresidentgovern-inaugura-circuit-velocitat-parcmotor-castelloli.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/11/02/13/13/b36afbed-3f59-482c-95e7deda36bee07b.pdf
http://www.ccma.cat/324/sinicia-el-projecte-per-a-la-construccio-dun-parc-del-motor-acastelloli/noticia/5427/
https://hipertextual.com/2016/12/europa-vehiculo-autonomo-ford
http://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2016/12/13/mclaren-podria-banc-provesal/391427.html

Pág. 76

Memoria

http://www.informeticplus.com/?s=coche+conectado
https://www.xataka.com/espaciotecnologiasford/cinco-razones-para-apostar-por-unvehiculo-conectado
http://blog.everis.com/?p=5603
http://mobileworldcapital.com/es/148/
https://www.xataka.com/n/de-la-radio-al-sistema-full-link-historia-resumida-de-laconectividad-en-el-automovil
http://www.autobild.es/reportajes/radio-coche-una-historia-compania-212842
https://www.bluetooth.com/about-us/our-history
http://www.seat.es/coches/tecnologia-coche-conectado/mirrorlink.html
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/innovation/car-to-x-communication/
https://www.movilzona.es/2015/12/25/prestaciones-de-las-futuras-conexiones-5g-ydiferencias-respecto-al-4g/
https://www.esmartcity.es/2017/03/10/coche-conetado-autonomo-mobile-world-congress2017
https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/son-los-repuestos-impresos-en-3d-unaalternativa-duradera-para-tu-coche
http://cecu.es/publicaciones/guia%20enforce.pdf
https://itec.es/informacio/ConfeccionPresupuesto-PEM.aspx
http://super-office.es/pdf/Catalogo-Super-Office.pdf
https://www.mediamarkt.es/
http://intempo.com.mx/procesos-de-construccion/etapas-de-la-construccion/
http://arturomontilla.com/es/cuanto-cuesta-1-metro-cuadrado-de-construccion-em2/
http://www.casasnuevasaqui.com/guia-para-casas-nuevas/articulos/una-gu%C3%ADapaso-por-paso-sobre-el-proceso-de-construir-una-casa
http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es/preguntas_frecuentes/aguas_pluviales.php
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2015/11/18/energia-solar-vs-energia-eolica-2/
http://www.energiasrenovablesinfo.com/solar/energia-solar-termica-acs/

Proposta d’ampliació de la zona del pàdoc del Circuit de Castellolí

Pág. 77

http://www.energiasrenovablesinfo.com/solar/impacto-medioambiental-energia-solar/
https://www.xataka.com/automovil/como-instalar-un-punto-de-recarga-para-vehiculoselectricos-en-el-garaje
http://fnenergia.com.es/services/gestion-energetica
http://www.energiasrenovablesinfo.com/general/normativa-energias-renovables/
http://www.olle-amortidors.com/portada.html
https://www.braid.es/llantas/
http://www.autobild.es/contenido-patrocinado/especial-toyota-que-es-como-funcionacoche-autonomo-262119
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-05-20/vehiculo-autonomo-empresasprueban-coche-futuro-google-uber_1203221/

