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Resum 
La implantació del vehicle elèctric a Europa és actualment 
un dels objectius energètics principals a assolir i, mitjançant 
grans inversions en aquest sector, està previst que augmenti 
fins al punt d’ocupar més de la meitat del total de l’àmbit 
automobilístic entre els anys 2030 i 2050. A més, la 
capacitat de generar energia addicional es fonamenta i 
dirigeix cada cop més en les instal·lacions d’energies 
renovables de manera que creen, conjuntament amb el 
vehicle elèctric, un impacte ambiental positiu en la reducció 
d’emissions de CO2, les quals suposen a dia d’avui un 
elevat percentatge en la contaminació de gasos d’efecte 
hivernacle.  

És per aquestes raons esmentades que el present document, 
exposa un projecte amb el qual es pretén crear un sistema 
d’alimentació autònom en el disseny d’unes marquesines, 
utilitzant plaques solars fotovoltaiques. Aquestes permetran 
subministrar energia de manera sostenible a punts de 
recàrrega lenta i ràpida per a vehicles elèctrics i a 
l’enllumenat de l’aparcament de l’estació de RENFE de 
Vilanova i la Geltrú.  

 

1. Introducció 
La situació mediambiental actual i la necessitat de buscar 
alternatives al model energètic que predomina en aquests 
moments al nostre país ha situat al centre del debat 
“energètic” l’aposta per a les energies renovables i també 
per als vehicles elèctrics.  

En els últims anys, tant des d’administracions locals com 
des de la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya o 
la Unió Europea s’han aprovat nombrosos plans i 
actuacions per tal d’avançar en la integració del vehicle 
elèctric a la societat, així com per fomentar l’ús d’energies 
renovables. Un exemple d’això es pot trobar a Catalunya, 
on, recentment, s’ha aprovat el pla PIRVEC que tracta 
sobre la implantació d’infraestructures per als combustibles 
alternatius alineant-se amb la Directiva 2014/94/UE 
aprovada pel Parlament Europeu. 

Per tant, en aquest estudi es vol seguir avançant cap al nou 
model energètic i és per això que s’han fixat una sèrie de 
fites. En primer lloc, l’objectiu principal d’aquest projecte 
és dissenyar la primera fase, amb una possible ampliació 
futura, d’un sistema d’alimentació autònom, mitjançant 
tecnologia fotovoltaica, per donar subministrament elèctric 
a punts de recàrrega lenta i ràpida per a vehicles elèctrics al 
pàrquing de l’estació de RENFE de Vilanova i la Geltrú. 
Aquestes plaques s’ubicaran a la part superior d’unes 
marquesines per a vehicles, de les quals es durà a terme el 
disseny i el càlcul estructural de les mateixes.  

A més, per poder obtenir un estalvi energètic també es 
pretén realitzar una proposta de renovació de l’enllumenat 
de la zona mitjançant la tecnologia LED, motiu pel qual el 
sistema fotovoltaic també haurà de ser capaç de generar 
l’energia suficient per poder satisfer aquesta necessitat. 

A part de fer un anàlisi tècnic, el treball inclourà un estudi 
administratiu, un estudi econòmic i de viabilitat, un estudi 
mediambiental i es tindran en compte els aspectes de 
seguretat i salut més rellevants. 

 

2. Estudi Administratiu 
En l’estudi administratiu s’inclouen totes les normatives i 
reglamentacions més rellevants. En l’àmbit tècnic 
estructural s’aplica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), la 
Instrucció del Formigó Estructural (EHE) i les normes UNE 
corresponents. Pel que fa a l’àmbit tècnic de la instal·lació 
fotovoltaica s’aplica el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (REBT), el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el 
Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions Aïllades de 
la Xarxa (IDAE) i el Reial Decret 1890/2008. 

A més, s’han sol·licitat a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú les llicències municipals d’activitats, d’obres, 
geotècniques i les bonificacions del present projecte. 

 

3. Estudi Tècnic 
En la realització de la part tècnica d’aquest projecte 
s’inclou, en primer lloc, el procés de disseny de les 
marquesines tenint en compte aspectes com la normativa 
actual, l’aplicació de plaques fotovoltaiques, l’estructura i 
la cementació. En segon lloc, es presenta el disseny del 
sistema fotovoltaic i la proposta d’instal·lació elèctrica de 
la zona estudiada, incloent-hi les plaques fotovoltaiques, els 
punts de recàrrega afegits per a vehicles elèctrics i 
l’enllumenat de la mateixa. 

Per una banda, previ al disseny de les marquesines, 
s’analitza l’emplaçament d’aplicació escollit amb la 
finalitat d’organitzar i d’aprofitar l’espai que ocupen les 
mateixes marquesines fotovoltaiques. En la part estructural, 
es realitzen tres dissenys diferents segons la localització en 
l’aparcament, tots ells d’acord amb la normativa actual de 
seguretat estructural. Les marquesines es calculen segons 
les accions permanents i les variables, tenint en compte el 
pes de l’aplicació de plaques fotovoltaiques en les seves 
respectives cobertes. A més, es calculen les fonamentacions 
necessàries per a suportar aquestes estructures metàl·liques 
i mantenir-les rígides. 



Les marquesines centrals tenen unes dimensions de 15 m x 
8,5 m, amb una altura del punt més baix de 2,4 m i de 3,9 m 
el punt més alt. Pel que fa a les marquesines laterals, 
aquestes tenen unes dimensions de 15 m x 4,5 m, amb una 
altura de 2,5 m en el punt més baix i de 3,3 m en el punt 
més alt. Totes elles amb una inclinació de 10º. 

D’altra banda, a l’hora de realitzar el disseny de sistema 
fotovoltaic, es calcula la quantitat d’energia elèctrica que és 
necessària a partir dels consums establerts (punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics i enllumenat), es realitza 
el càlcul de la irradiació tenint en compte les pèrdues per 
orientació i inclinació dels panells i les pèrdues per ombres 
i finalment, es fa el dimensionament de la instal·lació 
fotovoltaica, on es determinen el nombre de panells 
necessaris i es dimensionen els diferents equips que formen 
part de la instal·lació (acumulador, inversor híbrid i grup 
electrogen). A més, també es fa el dimensionament de la 
instal·lació elèctrica a través del càlcul de seccions, el 
càlcul de proteccions i el càlcul de la posada a terra 
complint amb les prescripcions que marca Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

S’han obtingut dues instal·lacions fotovoltaiques 
independents, les quals han estat dissenyades en el pitjor 
dels casos, que correspon al mes de menys irradiació, per 
assegurar que el subministrament estigui garantit durant tot 
l’any. Aquest període pel qual han estat dissenyades 
correspon al mes de desembre, obtenint les dues 
instal·lacions esmentades. Una que alimenta 2 punts de 
recàrrega ràpida a 400 V i l’altra que alimenta 6 punts de 
recàrrega lenta, l’enllumenat i l’equip de refrigeració de 
bateries a 230 V. Cada una d’elles consta de 27 grups de 15 
panells en sèrie, fent un total de 810 panells en tot el parc 
fotovoltaic. 

Aquest disseny realitzat en el pitjor dels casos provoca que 
en la resta de mesos de l’any hi hagi un excedent d’energia 
que es pot aprofitar per augmentar el nombre de recàrregues 
diàries.  

Un altre aspecte que es va considerar inicialment a l’hora 
de realitzar l’estudi, va ser la possibilitat d’alimentar 
autobusos elèctrics. Aquesta opció es va desestimar ja que 
l’energia que necessiten aquest tipus de combois és molt 
elevada i això, provocaria una demanda d’energia que no 
podria ser coberta amb l’espai actual de l’aparcament. 

 

4. Estudi Econòmic 
En l’estudi econòmic es calcula el pressupost, mitjançant el 
generador de preus de CYPE.  

Aquest inclou l’acondicionament del terreny, la 
fonamentació, l’estructura metàl·lica, els equips de la 
instal·lació fotovoltaica, els equips de consum, les 
conduccions i canalitzacions elèctriques, la posada a terra 
de les instal·lacions, les proteccions elèctriques, els quadres 
elèctrics i les caixes de connexions, els costos de seguretat i 
salut, la posada en marxa de la instal·lació i l’enginyeria i 
direcció d’obra. Cal afegir que tant la mà d’obra com el 
lloguer dels equips i de la maquinària s’han contemplat dins 
del preu unitari de cada element. 

Així doncs, a continuació es mostra una taula resumida del 
pressupost que s’ha obtingut incloent-hi les partides 
esmentades: 

PRESSUPOST 
DESCRIPCIÓ CAPÍTOLS COST TOTAL (€) 

CAPÍTOL 1: Acondicionament 
del terreny 

2.973,60 

CAPÍTOL 2: Fonamentació 184.707,16 

CAPÍTOL 3: Estructura metàl·lica 319.249,50 

CAPÍTOL 4: Equips instal·lació 
fotovoltaica 

460.046,57 

CAPÍTOL 5: Equips de consum 100.867,39 

CAPÍTOL 6: Conduccions i 
canalitzacions elèctriques 

81.002,10 

CAPÍTOL 7: Posada a terra 1.640,20 

CAPÍTOL 8: Proteccions 
elèctriques 

22.533,96 

CAPÍTOL 9: Quadres elèctrics i 
caixes de connexions 

4.833,19 

CAPÍTOL 10: Seguretat i salut 2.334,15 

CAPÍTOL 11: Posada en marxa 5.000,00 

CAPÍTOL 12: Enginyeria i 
direcció d’obra 

21.100,00 

Preu total 1.206.287,82 

IVA (21%) 253.320,44 

PREU TOTAL DE LA 
INSTAL·LACIÓ 

1.459.608,27 

Taula 1. Pressupost 

S’ha obtingut un pressupost total d’un milió quatre-cents 
cinquanta-nou mil sis-cents vuit euros amb vint-i-set 
cèntims. 

A més, també s’ha realitzat un càlcul d’amortització del 
projecte per saber el temps de retorn de la inversió a través 
del Valor Actual Net (VAN) i de la Taxa Interna de Retorn 
(TIR). El VAN que s’ha obtingut ha estat positiu i això 
indica que la inversió és rentable a 15 anys vista només 
amb el cobrament de la tarifa d’estacionament i a més, s’ha 
obtingut un TIR del 4% que aquest paràmetre mesura la 
rendibilitat al venciment de la inversió en forma de taxa 
anual.  

 

5. Estudi Mediambiental 
En l’estudi mediambiental es realitza l’anàlisi de l’impacte 
ambiental que té el present projecte mitjançant un anàlisi 
d’aportació i un anàlisi d’impacte. 

En l’anàlisi d’aportació s’han tingut en compte els aspectes 
positius que té la instal·lació fotovoltaica respecte a que el 
subministrament provingués directament de la xarxa i no 
disposés d’un certificat Gd0, els aspectes positius que té la 
utilització del vehicle elèctric respecte al vehicle 



convencional i els aspectes positius que té la renovació de 
l’enllumenat mitjançant la tecnologia LED. 

D’una banda, en aquest anàlisi s’ha observat que les 
emissions que s’estalvia la instal·lació del present projecte 
respecte si el subministrament provingués de xarxa són de 
39,1 tones de diòxid de carboni anuals ja que aquesta al ser 
renovable no emet diòxid de carboni. 

A més, pel que fa a les emissions que emeten els vehicles 
elèctrics respecte als vehicles convencionals, ni en el millor 
dels casos cap vehicle del tipus convencional emet menys 
emissions que el vehicle elèctric. 

Pel que fa a la tecnologia LED, la instal·lació que s’empra 
en el present projecte té una eficiència energètica de 
categoria A i la contaminació lumínica que té és òptima ja 
que les lluminàries tenen un FHS del 0%. 

D’altra banda, en l’anàlisi d’impacte s’ha analitzat la gestió 
de residus tant en la fabricació dels elements com en la 
finalització de les obres i de la vida útil dels equips. També 
s’ha analitzat l’impacte paisatgístic i l’impacte acústic 
d’aquesta instal·lació. 

Altres consideracions que s’han tingut en compte són que el 
grup electrogen, si funcionés en cas d’emergència, emetria 
emissions de diòxid de carboni degut a que el combustible 
que utilitza és el Dièsel. Tot i això, en el present estudi no 
s’han analitzat de forma detallada quines serien aquestes 
emissions ja que no se sap de forma certa amb quina 
freqüència actuaria. 

6. Conclusions 

6.1. Conclusions tècniques 

En primer lloc, s’ha complert amb els objectius generals 
fixats de disseny de la primera fase d’un sistema 
d’alimentació completament autònom, obtenint un parc 
fotovoltaic de 810 panells que subministren l’energia 
suficient per alimentar 6 punts de recàrrega lenta i 2 punts 
de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics i enllumenat.  

Aquests panells aplicats, es divideixen en dues 
instal·lacions: una per alimentar els punts de recàrrega 
ràpida a 400 V, i l’altre per alimentar els punts de recàrrega 
lenta, enllumenat i equip de refrigeració de bateries a 230 
V. Cada una d’elles constarà de 27 grups de 15 plaques 
fotovoltaiques en sèrie, fent un total de 405 panells. 

La instal·lació fotovoltaica s’ha dissenyat en el pitjor dels 
casos, és a dir en el mes de desembre, que és el periode de 
menys irradiació solar per tal de cobrir tota la demanda 
energètica durant tot l’any. Això suposa que, en un principi, 
la resta de mesos de l’any hi haurà més radiació solar, fet 
que provocarà generar més energia i, en conseqüència, es 
podrà augmentar el nombre de recàrregues diàries. En el 
cas que aquest excedent d’energia no fos aprofitat, 
s’haurien d’estudiar alternatives com bé podria ser vendre 
l’energia a la xarxa elèctrica. 

També s’ha vist que l’aplicació del grup electrogen com a 
generador en cas d’emergència és una solució emparada per 
establir una instal·lació totalment autònoma però, es 
podrien trobar alternatives com, per exemple, connectar la 
instal·lació a xarxa en cas d’emergència. 

A més, també s’ha complert amb l’objectiu marcat del 
disseny i aplicació de les marquesines on s’hi ubiquen els 
panells fotovoltaics, de manera que s’aprofita al màxim 
l’espai urbanitzat per a l’aplicació d’aquestes.Per tal 
d’aconseguir-ho de manera òptima, s’han adaptat les 
estructuresa l’aparcament realitzant tres dissenys diferents, 
establint un total de 64 marquesines. 

En el primer disseny, que és el de la zona central, s’hi 
poden recolzar un total de 60 panells fotovoltaics amb una 
inclinació de 10º, que és la inclinació per la qual s’han 
dissenyat totes les marquesines. Per a cada infraestructura 
d’aquest tipus, hi poden estacionar un total de 12 vehicles, 
6 a cada banda de la mateixa. 

En el cas dels altres dos dissenys, al ser de dimensions més 
reduïdes, s’hi poden recolzar menys panells fotovoltaics. 
Els dissenys segueixen la línia de l’anterior model, però en 
aquests casos el nombre de vehicles que hi poden 
estacionar és de 6. 

Cal afegir, que en aquesta primera fase les 810 plaques 
aplicades van ubicades en 14 de les marquesines centrals, i 
els punts de recàrrega es troben ubicats al llarg de tot 
l’espai de l’aparcament, tal com s’indica en els plànols.  

Totes les marquesines estan dissenyades per a l’aplicació de 
instal·lacions fotovoltaiques de cara a un futur, ja que si es 
compleixen les previsions, per l’any 2050 el nombre de 
vehicles elèctrics ocuparà més de la meitat del total de 
l’àmbit automobilístic. És per aquest motiu que s’ha previst 
que el termini de finalització de totes les fases del projecte 
es compleixi entre els anys 2040 i 2050. Això permetrà un 
augment del nombre de punts de recàrrega i, en 
conseqüència, incentivar l’ús de vehicles elèctrics en el 
camp de l’automoció, a la ciutat i rodalies, per poder 
complir amb els objectius fixats per la Unió Europea.  

 

6.2. Conclusions econòmiques 

En primer lloc, el pressupost total que s’ha obtingut del 
projecte ha estat d’un milió quatre-cents cinquanta-nou mil 
sis-cents vuit euros amb vint-i-set cèntims. Aquest 
pressupost és bastant elevat ja que el mètode d’obtenció de 
preus s’ha realitzat a través del Generador de Preus de 
CYPE i per tant, són preus estimats i més elevats del que 
serien realment. 

Tot i això, s’ha complert amb les previsions fixades 
inicialment d’amortització del projecte amb un temps de 15 
anys vista. Per saber si la inversió és rendible o no, s’ha 
calculat el Valor Actual Net suposant que els fluxos 
efectius anuals són els que s’obtenen del cobrament per 
estacionar els vehicles. La tarifa anual per a cada usuari 
s’ha fixat en 40 € mensuals sense previsions d’increment al 
llarg dels anys. D’aquesta manera, s’incentiva l’ús del 
vehicle elèctric ja que se li dóna el servei de recàrrega amb 
la quota, i es penalitza l’usuari que utilitza un vehicle 
convencional. 

Amb aquestes premises, s’ha obtingut un Valor Actual Net 
de 8.018,87 €, fet que al ser un valor positiu indica que el 
projecte és viable en aquest període establert. 



A més, també s’ha calculat la Taxa Interna de Retorn, que 
mesura la rendibilitat al venciment d’una inversió en forma 
de taxa anual, i s’ha obtingut un valor del 4%. 

 

6.3. Conclusions mediambientals 

Es pot concloure que aquest projecte és molt positiu des del 
punt de vista mediambiental per diverses raons. 

En primer lloc, una primera dada significativa que 
s’observa és que l’alimentació dels punts de recàrrega 
juntament amb l’enllumenat de la zona mitjançant l’energia 
solar fotovoltaica, suposa un estalvi en el nombre 
d’emissions de diòxid de carboni molt important respecte si 
el subministrament provingués directament de la a xarxa 
elèctrica i sense disposar d’un certificat Gd0. Comparant 
aquest dos tipus d’instal·lacions, l’estalvi que es produeix 
mitjançant la instal·lació fotovoltaica és de 39,1 tones de 
CO2 anuals respecte a l’altra instal·lació. 

Un altre aspecte important que s’ha pogut observar és que 
si s’analitzen les emissions que emeten els vehicles en 
funció de la velocitat, del tipus de combustible i de la 
cilindrada és de fàcil deducció que ni en el millor dels casos 
cap vehicle emet menys emissions que el vehicle elèctric. 
Un exemple d’això, és que un vehicle elèctric que 
recarregui en les instal·lacions del present projecte les 
emissions de diòxid de carboni que emet són nul·les ja que 
provenen d’una energia totalment neta. Si es compara, per 
exemple, amb un vehicle Dièsel d’1,4 a 2,0 l de cilindrada 
en l’àmbit urbà aquest emet 203 g CO2/km. Per tant, és una 
evidència que l’ús d’aquest transport alternatiu té un 
impacte molt positiu mediambientalment parlant. 

D’altra banda, s’ha pogut veure que la instal·lació 
d’enllumenat mitjançant la tecnologia LED té una 
eficiència energètica de categoria A (la màxima eficiència 
possible) i que a nivell de contaminació lumínica és òptima 
ja que el Flux Hemisfèric Superior o FHS és del 0%. 

Finalment, s’ha vist que el tractament de la gestió dels 
residus és de vital importància tant en la fabricació dels 
elements com en la finalització de les obres i de la vida útil 
dels equips. Això es deu a que si no es tracten de manera 
correcta, aquests poden tenir efectes molt nocius vist des 
del punt de vista mediambiental.  

A més, tant l’impacte paisatgístic com l’acústic es 
consideren baixos degut a les característiques de 
l’emplaçament. 

 

7. Agraïments 
Un cop finalitzat el projecte voldríem agrair al nostre tutor 
la direcció i el suport que ens ha donat al llarg de les 
diferents fases del projecte. A més, també voldríem agrair 
als diferents professors dels Departaments de Resistència 
de Materials i Estructures a l’Enginyeria i d’Enginyeria 
Elèctrica la seva predisposició a ajudar-nos i els consells i 
el suport tècnic que ens han donat. Finalment, agrair als 
diferents tècnics i administratius de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú la facilitació de la documentació i 
informació necessària per a l’execució d’aquest projecte.  
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