
0 Disseny càmping sostenible al circuit de Castellolí 
 

Treball de Fi de Grau 

 

Grau en Tecnologies d’Enginyeria Industrial 
 
  

 
 

 
Disseny d’un càmping sostenible al Circuit de 

Castellolí 
 
 
 
 

MEMÒRIA 
 
 
 

 
 

 
 
 Autor:  Yichi Zhang Liu 
 Director:  Emili Hernández Chiva  
 Convocatòria:  Setembre 2018  
 

 

 

 

 

  

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 



1 Disseny càmping sostenible al circuit de Castellolí 
 

 

 



2 Disseny càmping sostenible al circuit de Castellolí 
 

RESUM 
Les energies renovables són cada cop més freqüents en tots els àmbits de la industria i 

de la vida quotidiana. Gràcies a la consciència col·lectiva respecte als agents 

contaminants i gasos d’efecte hivernacle, les energies renovables han gaudit avenç 

envejable en la última dècada.  

El fet d’utilitzar les noves tecnologies que respecten el medi ambient per generar energia 

és freqüentment associat amb el nivell de desenvolupament tecnològic i el grau de 

compromís de qualsevol projecte amb el medi ambient. Però a més, gràcies a aquest 

auge en la investigació de tecnologies renovables, no és estrany que molts projectes que 

necessitin de fonts d’energia s’acabin decantant per aquesta opció per qüestions 

econòmics. 

El treball comença amb un estudi del Parcmotor de Castellolí i un estudi del terreny. 

D’aquesta manera, trobar una localització per construir el recinte del càmping dins del 

mateix recinte del Parcmotor, o bé construir un nou recinte exclusiu pel càmping.  

Després es procedirà a dimensionar i dissenyar la distribució de les diferents parcel·les i 

instal·lacions dins del recinte del càmping. Tenint en compte les normatives vigents i els 

serveis mínims que s’ha d’oferir per a un càmping amb una capacitat de 500 persones. 

També s’estudiarà càmpings existents per ajudar-se en el dimensionament i disseny del 

nostre model.  

A continuació, es procedirà a estimar el consum elèctric de les parcel·les i les 

instal·lacions del càmping. Ja que s’ha decidit que a cada parcel·la hi ha d’haver un 

endoll per connectar-se a l’electricitat. Es procedirà a estudiar l’ús de l’energia fotovoltaica 

per a la alimentació del càmping.  

Es realitza un estudi econòmic on es calcula el pressupost i s’analitza la viabilitat 

econòmica de la opció que s’ha decidit instal·lar, juntament amb l’impacte ambiental i la 

planificació per a l’execució del projecte. 

Finalment, es presenten les conclusions sobre la viabilitat tècnica i econòmica del 

projecte en general. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Finalitat del projecte 

 

El projecte sorgeix de la necessitat d’allotjar els pilots, estudiants i altres participants que 

visiten el circuit de forma anual i acampen en àrees destinades a càmping temporal on no 

es disposa de cap servei ni connexió a l’electricitat. 

En els circuits de velocitat és habitual oferir una zona d’acampada més o menys 

sofisticada per als visitants, però en el cas d’aquest projecte, la necessitat sorgeix per 

allotjar no als aficionats sinó als participats dels esdeveniments.  

Degut a la característica del Parcmotor Castellolí d’estar a la avantguarda de tecnologies 

com la Connectivitat Bluetooth, Internet de les Coses (IoT), Telemetria en temps real, etc. 

S’ha projectat que el càmping d’aquest projecte estarà 100% abastit per energia 

renovable.  

Aquest projecte permetrà a Parcmotor Castellolí oferir un servei de càmping regulat i 

alhora tenir un petit experiment d’estar 100% off-grid (desconnectat de la xarxa elèctrica).  

1.2. Objectius del projecte 

 

L’objectiu del projecte és realitzar un estudi sobre la construcció d’un càmping sostenible 

abastit per energia fotovoltaica. Es tractaran aspectes com:  

-Estudi de distribució de l’espai del càmping. 

-Estudis de capacitat de producció energètica. 

-Aplicació de sistemes de control basat en IoT. 

-Anàlisi de la viabilitat econòmica del projecte. 

 

1.3. Abast del projecte 

 

Es tracta d’un projecte específicament dissenyat per un recinte concret del Parcmotor 

Castellolí, però el disseny, distribució i instal·lació elèctrica és aplicable en altres 

càmpings que pretenguin substituir part de la seva producció energètica per energia 

fotovoltaica.   
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2. PARCMOTOR CASTELLOLÍ  
 

En aquest apartat es farà una introducció al complex Parcmotor Castellolí amb la finalitat 

de comprendre la progressió i l’estat actual del Parcmotor. 

2.1. Història 

 

Parcmotor Castellolí és un centre de tecnificació d’esports de motor situat en el municipi 

de Castellolí. El projecte del Parcmotor Castellolí va ser presentat per primer cop al 

novembre de 2001 impulsat per la Federació Catalana de Motociclisme i amb el 

recolzament de la Generalitat de Catalunya amb un pressupost inicial de 18 milions 

d’euros. Es tracta d’una de les iniciatives més ambicioses dels últims anys per construir a 

Catalunya un complex polivalent per la pràctica i promoció dels esports del motor.  

L’any següent el Parcmotor Castellolí inaugurà el circuit de motocròs, el primer circuit 

oficial del complex. El circuit acull en aquell mateix any els campionats de Catalunya i 

d’Espanya de motocròs, així com una carrera de trial durant el mes de maig.  

El complex demostra la seva alta polivalència i potencial acollint activitats de tot tipus 

durant els primers mesos de funcionament: competicions, cursos, jornades tècniques, 

presentacions, proves, entrenaments, usos privats, etc. 

Un dels moments clau pel complex serà durant l’any 2004 quan s’inicien les obres per la 

construcció del futur circuit de velocitat. El 2007 es finalitza el pont del traçat de velocitat 

convertint el complex Parcmotor Castellolí en l’únic circuit d’Espanya que compta amb un 

túnel al seu recorregut. 

El complex acull una de les cites esportives més importants de la seva història fins al 

moment al setembre de 2008, la última prova del Campionat del Món de Trial a l’aire lliure. 

A principis de 2009 s’inicien les obres d’asfaltat i condicionament de la pista de velocitat 

de 4.144m, així com la construcció dels primers boxes.  

El Parcmotor Castellolí ocupa una superfície de 100 hectàrees, de les quals 2,5 ha 

formen part del Karting Parcmotor Castellolí i unes altres 2,5 ha pertanyen a Fast 

Parcmotor, un centre de formació per a la conducció. Aquestes dues instal·lacions estan 

gestionades per societats alienes a Gestió Parcmotor Castellolí SL, entitat que  va 

assumir la gestió del complex a l’abril de 2018 i promotor d’aquest projecte. 

Un dels últims grans passos que ha pres la directiva del Parcmotor, va ser associar-se 

amb la companyia Cellnex Telecom. La inversió pretén equipar el Parcmotor Castellolí 

d’infraestructures i tecnologia necessàries perquè els usuaris i clients puguin 

desenvolupar nous productes i serveis vinculats a la mobilitat intel·ligent i el vehicle 

connectat i autònom.  
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L’acord inclou la instal·lació de connectivitat de banda ampla, el desplegament d’una 

xarxa sense fil amb cobertura a tot el recinte, càmeres d’alta definició pel seguiment de 

vehicles en pista i unitats embarcades en els propis vehicles per a la transmissió de 

dades de telemetria, vídeo i veu. Tota la infraestructura s’abastirà mitjançant energies 

renovables.  

L’objectiu de la directiva i Cellnex Telecom és convertir el Parcmotor Castellolí en un 

referent de proves innovador per al desenvolupament de solucions tecnològiques ITS 

(“Intelligent Transport Systems”) a Europa. 

2.2. Localització 

 

El Parcmotor Castellolí es situa en la comarca d’Anoia, a uns 50 km de Barcelona. Forma 

part del terme municipal de Castellolí (a 3 km). La zona que envolta el Parcmotor 

Castellolí és una zona muntanyosa, amb una elevació mitja de 350 m sobre el nivell del 

mar i amb espessa vegetació en tot el voltant del recinte.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Figura 1. Mapa satèl·lit situant el Parcmotor Castellolí 
Font: Google Maps 

 

Figura 2. Vista satèl·lit del complex Parcmotor Castellolí 

Font: Google Maps 
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2.3. Circuits i altres instal·lacions 

 

El complex Parcmotor Castellolí s’ha construït per convertir-se en un complex 

multidisciplinari i polivalent per una gran varietat d’esports de motor. Per aquest motiu a 

més del circuit de velocitat, el complex ofereix en les seves 100 hectàrees d’extensió, 

varis circuits de diferents modalitats i àrees d’oci. 

-Circuit de velocitat 

-Circuit de karting 

-Circuit de motocròs 

-Circuit escola 

-Traçat de trial 

-Traçat de 4x4 

-Recinte de paintball  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primerament, s’estudiarà la distribució dels diferents circuits i instal·lacions ja existents al 

Parcmotor Castellolí. Per això s’agafa com a referència el mapa aeri de la figura 3. 

El circuit de velocitat és la joia de la corona del complex Parcmotor Castellolí. Destaca 

per ser l’únic circuit de velocitat del país amb un túnel al traçat. Es tracta d’un traçat molt 

tècnic de 4.140 metres amb molts desnivells. Compta amb totes les instal·lacions 

necessàries per realitzar grans esdeveniments de competició.  

Figura 3. Àrees d’activitats del complex Parcmotor Castellolí 

Font: Google Maps (edició: pròpia) 
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3. ESTUDI DE MERCAT 
 

En aquest apartat es procedirà a recollir informació sobre càmpings en funcionament i 

estudiar la distribució, mides de parcel·les, instal·lacions bàsiques que ofereix un càmping.  

En l’actualitat, els càmpings no tenen una forma concreta organitzada però si que tenen 

en comú les instal·lacions i serveis que ofereixen tots els càmpings segons la seva 

categoria. 

El circuit de referència d’aquest treball és el circuit de Barcelona-Catalunya o circuit de 

Montmeló.  En el cas del circuit de Montmeló, el complex no ofereix un càmping oficial 

dintre de les instal·lacions. El servei de càmping del circuit de Montmeló està gestionat 

per empreses externes. Les valoracions generals dels que acampen a prop del circuit sol 

ser negativa per varis raons.  

No existeix cap informació sobre l’existència d’un càmping a la web oficial del circuit de 

Montmeló. Moltes empreses que s’aprofiten dels grans esdeveniments per poder treure 

profit de la situació, sovint oferint unes condicions de càmping mediocres. 

Per això, encara que el Parcmotor Castellolí no vol ser una competència directa del circuit 

de Montmeló, si que aprendrem del defectes d’aquest. El càmping haurà de situar-se 

proper al circuit.  

A continuació es procedirà a decidir quin tipus de càmping volem instal·lar estudiant un 

càmping convencional i un càmping d’un circuit. 

 

3.1. Càmpings convencionals– Camping Resort Tamarit   

 

En aquest apartat estudiarem la distribució i instal·lacions bàsiques d’un càmping 

convencional, el Camping Resort Tamarit.  

Es troba al nord de la ciutat de Tarragona, als peus del castell de Tamarit. Es tracta d’un 

càmping de Luxe de 50 hectàrees amb una capacitat per a 5000 persones. Compta amb 

serveis de restauració, pistes de tennis, dutxes, bungalows, minigolf i totes les 

instal·lacions necessàries per a categoritzar-se com a càmping de Luxe segons l’article 

52 de la llei 183/2010. 

Notem que totes les parcel·les estan distribuïdes en no més de dues files. Per poder tenir 

sempre un dels laterals de la parcel·la fàcilment accessible. Compta amb parcel·les de 

tipus estàndard 90m2  i 120m2. Així com de Bungalows i altres edificacions semi mòbils.  

El Camping Resort Tamarit es separa en varies àrees de preferència. Començant per la 

part més propera a la línia de costa: Platinum, Preferent, parcel·la amb bany privat, 
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parcel·la estàndard. També ofereix diferents mides de bungalows que estan localitzats en 

un recinte a la part esquerra del complex, amb molta més vegetació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de serveis del càmping es concentren a la part dreta del complex. Instal·lacions 

esportives, d’oci, restaurants, supermercats, piscines. Exceptuant els restaurants i les 

instal·lacions esportives i piscines, els altres serveis com supermercats, lavabos, 

rentadores, etc. es reparteixen per tot el recinte, per complir amb la distància màxima 

entre parcel·les i cada instal·lació de servei que marca la normativa 183/2010, article 52. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, el Camping Resort Tamarit compta amb parcel·les de 

dimensions de fins a 120 m2 , fent que entri a la classificació de càmping de luxe. A 

continuació s’adjunta una imatge d’una de les parcel·les del Camping Resort Tamarit.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa Camping Resort Tamarit 

Font: www.tamarit.com  

http://www.tamarit.com/
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A la figura 5 es mostra una parcel·la estàndard d’unes 60m2 . S’observa que tal com 

marca la normativa de càmping de la llei 183/2010, les parcel·les han d’estar clarament 

delimitades entre elles. En el cas del Camping Resort Tamarit, han optat per un mur de 

vegetació per donar una sensació  més agradable per als clients. 

Un altre requisit per un càmping d’alta categoria és el percentatge de parcel·la que queda 

a l’ombra per la vegetació. En el cas del Camping Resort Tamarit, la parcel·la estàndard 

està un 30% a l’ombra de la vegetació. Algunes parcel·les premium arriben fins al 50%.  

3.2. Càmpings annexats a circuits-MotorLand Aragó 

 

MotorLand Aragó és un complex dedicat a la industria de l’esport del motor ubicat en el 

municipi d’Alcañiz, Terol. Va ser inaugurat en l’any 2009 i té una superfície de 350 

hectàrees.  

Disposa de sis circuits en total. Un circuit de velocitat, un circuit de karting i 4 circuits de 

terra. Compta amb un parc tecnològic de 21 hectàrees per la investigació i prova de 

materials de fabricants d’automòbils.  

El complex alberga la seu del Gran Premi d’Aragó de Motociclisme del Campionat 

Mundial de Motociclisme des de la temporada 2010, així com una prova del Campionat 

Mundial de Superbikes des del 2011, amb les seves corresponents disciplines inferiors.  

Un dels esdeveniments més importants de l’any del complex és el Gran Premi Movistar 

d’Aragó de MotoGP. Es celebra durant un cap de setmana al setembre i les anteriors 

edicions del mundial ha atret al complex una mitja de més de 100.000 aficionats durant 

l’esdeveniment.  

MotorLand Aragó ofereix serveis de lloguer de tendes de campanya així com l’habilitació 

de zones temporals per instal·lar parcel·les durant l’esdeveniment. Les parcel·les que 

Figura 5. Imatge parcel·la 60m2 Camping Resort Tamarit 

Font: www.tamarit.com  

http://www.tamarit.com/
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s’ofereixen per caravanes, cotxes i motos són de 35 m2. Molt inferior comparats amb un 

càmping convencional.  

Això és degut a que la finalitat del càmping és molt diferent al del càmping d’estiu. El 

càmping del circuit, només ofereix un lloc d’allotjament durant un cap de setmana on 

l’afluència de visitants es sobrepassa del límit d’un càmping convencional. La comoditat i 

la intimitat de la zona de càmping no és una prioritat en un càmping annexat al circuit.  

3.2.1. Càmping del MotorLand Aragó 

 

El recinte d’acampada oficial de MotorLand es troba en una zona dintre de les 

instal·lacions del recinte, oferint comoditat per l’accés a les zones de públic del circuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, s’adjunta en la figura 7, una imatge del càmping en qüestió de MotorLand 

Aragó durant un dels Gran Premis de MotoGP. Com es pot observar, és molt més caòtic i 

desordenat que un càmping convencional. Les parcel·les estan delimitades per una corda 

temporalment instal·lada, on molts casos no estan ni delimitades.  

 

 

 

 

Figura 6. Imatge aèria de MotorLand Aragó ressaltant la zona d’acampada 

Font: http://www.motorlandaragon.com/ 

http://www.motorlandaragon.com/
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Aquest no serà un model de càmping que el Parcmotor Castellolí vol construir amb 

aquest projecte. El càmping que s’està dimensionant en aquest projecte, estarà destinat 

principalment per als pilots i personal dels equips de competició que visiten el Parcmotor 

durant les competicions anuals. Es tracten de competicions no convencionals amb 

vehicles elèctrics o altres tecnologies no convencionals.  

Si ben cert que el Parcmotor Castellolí pot acollir un campionat mundial de Trial, el 

complex pot ampliar i habilitar més espais d’acampada per a tots els aficionats que hi 

acudeixen. Així deixar el càmping dimensionat en aquest projecte per a personal de 

suport dels equips o bé  una porció dels aficionats. 

  

Figura 7. Imatge zona d’acampada temporal MotorLand Aragó 

Font: http://www.motorlandaragon.com/ 

http://www.motorlandaragon.com/
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4. DIMENSIONAMENT I DISTRIBUCIÓ CAMPING  
 

Després d’analitzar diferents tipus de càmpings per diferents utilitzats a l’apartat anterior, 

en aquest capítol es definiran les característiques del càmping del nostre projecte. Primer 

s’estudia la localització òptima per situar el recinte segons el dimensionament per la 

capacitat del càmping.  

Després es passa a dimensionar el recinte, el nombre de parcel·les i totes les 

instal·lacions que es necessiten segons la normativa vigent i les necessitats que poden 

tenir els clients que utilitzaran el càmping.  

4.1. Dimensionament del recinte 

 

En aquest apartat es farà el dimensionament del recinte del càmping. Segons fonts de la 

directiva del Parcmotor Castellolí, l’esdeveniment més gran que ha tingut lloc fins la data 

és la copa mediterrània on es va reunir unes 2000 persones (incloent aficionats). 

Tenint en compte que el càmping dissenyat serà només utilitzat de forma habitual pels 

pilots i l’equip de mecànics i enginyers durant aquestes competicions a gran escala, s’ha 

arribat a la conclusió de que la capacitat del càmping es quedarà a 500 persones. Es pot 

habilitar zones d’acampada extres per acollir els aficionats en altres zones dins del recinte 

del Parcmotor a l’estil del càmping del circuit MotorLand Aragó. 

4.1.1. Dimensions de parcel·les 

 

S’ha pres com a referència per les dimensions de parcel·les el Camping Resort Tamarit. 

Es tracta d’un recinte molt més gran, però aporta una idea de les dimensions de les 

parcel·les que s’instal·laran en aquest projecte.  

En el cas del Camping Resort Tamarit, ofereix parcel·les de 2 dimensions: 90m2 i 120m2 . 

El primer es tracta d’una parcel·la de mida mitjana on hi cap un cotxe o bé una caravana 

mitjana. El segon es tracta d’una parcel·la de mida gran, on s’hi pot aparcar una 

autocaravana de dimensions considerables.  

S’incorporan només les parcel·les de 90m2 . Es considera que les parcel·les de mida 

120m2 no són convenients pel tipus de càmping que s’està dissenyant. En una parcel·la 

de 120m2 hi cap una autocaravana de grans dimensions equipats per estades llargues 

durant viatges. Es determina que no serà el tipus de caravanes que visitaran el circuit ja 

que solen ser estades de dues a tres nits durant caps de setmana.  

S’ha considerat afegir parcel·les petites d’unes 60m2 de dimensions. Aquest tipus de 

parcel·la està pensat per allotjar els possibles espectadors que visiten el Parcmotor 

durant períodes de competició oficial, o bé, per a motoristes que visiten el circuit durant 
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les tandes de caps de setmana. Ja que 60 m2 és una parcel·la més que suficient per una 

tenda de campanya mitjana i una o dues motocicletes. 

4.1.2. Nombre de parcel·les 

 

Segons la normativa sobre càmping i edificis d’Hosteleria 183/2010, article 49, la 

capacitat màxima d’un càmping ve determinat al multiplicar per 3 el nombre de parcel·les 

disponibles. S’ha decidit per un total de 170 parcel·les. Equival a una capacitat màxima 

de 510 persones pel càmping, una mica per sobre del que ens demana la directiva del 

Parcmotor Castellolí.  

Tenint en compte que els visitants que utilitzen el càmping no solen ser els que porten 

grans vehicles com caravanes o autocaravanes. Possiblement la majoria dels visitants 

arribin en vehicle propi tipus automòbil o motocicleta que utilitzaran per córrer al circuit. 

En tot cas, tampoc es pot ignorar aquesta possibilitat. En aquest cas, s’ha decidit que 

ocuparan 2 parcel·les ja que seran casos puntuals. 

La quantitat de parcel·les de cada mida serà: 

Parcel·les de 60 m2 70 parcel·les 

Parcel·les de 90 m2 100 parcel·les 

TOTAL 170 parcel·les 

 

 

Aquesta distribució està pensada tenint en compte l’afluència de les visites al Parcmotor. 

Prioritzant les parcel·les grans ja que són les poden donar cabuda a autocaravanes de 

mida mitjana. Aquí hi podran instal·lar les caravanes per preparar-se per una estada més 

llarga al circuit. 

4.1.3. Superfície necessari segons nombre de parcel·les 

 

Un cop definit el nombre de parcel·les i les seves mides, es procedirà a calcular la 

superfície que ocuparan totes aquestes parcel·les. 

Tipus de parcel·la Quantitat Superfície  

60m2 70 parcel·les 4200m2 

90m2 100 parcel·les 9000m2 

TOTAL 170 parcel·les 13200m2 

 

La superfície total ocupades per les 170 parcel·les és de 13200m2.  

Taula 1. Quantitat de parcel·les per mida 

Font: propi 

 

 

 

Taula 2. Superfície de parcel·les per mida 

Font: propi 
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Ara es procedeix a estimar la superfície de les àrees de serveis, vies, zones per plaques 

fotovoltaiques i altres instal·lacions necessaris per al càmping. S’estima la mateixa 

superfície per poder instal·lar totes les instal·lacions abans mencionades. 

170 parcel·les en total = 13200m2 +100% (àrees servei, vies, etc.)=  26400m2 

4.2. Localització 

 

En aquest apartat, s’estudia on situar el recinte de càmping del circuit de Castellolí. Tenint 

en compte el terreny i la proximitat al recinte, perquè sigui relativament proper a l’entrada 

dels circuits.   

S’estudien vàries opcions. La primera serà mirar més enllà del recinte que pertany ja al 

Parcmotor i expandir el recinte. La segona serà trobar i remodelar el terreny que ja 

pertany al recinte del Parcmotor. En el primer cas, s’ha de tenir en compte factors com la 

proximitat a l’entrada del Parcmotor i dels circuits. També tenir en compte el desnivell del 

terreny verge escollit.  

Tot i que no seria cap inconvenient col·locar el càmping en un terreny amb desnivell, ja 

que es pot solucionar amb moviments de terra per aplanar la zona, però si que convé 

evitar petits turons o valls per no complicar les obres excessivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Mapa topogràfic Parcmotor Castellolí 

Font: Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya (edició: pròpia) 

http://www.motorlandaragon.com/


18 Disseny càmping sostenible al circuit de Castellolí 
 

4.2.1. Terreny extern al recinte Parcmotor 

 

Es necessita un espai d’uns 27.000m2, que estigui localitzat a prop de l’entrada, a la part 

superior tal com es veu a la figura 8 i que no presenti un desnivell massa abrupte.  

Segons el mapa topogràfic, n’hi han 5 espais que compleixen amb el requisit de no 

trobar-se en excessiu desnivell.  El criteri de trobar-se a prop de l’entrada del Parcmotor, 

pot traduir-se a estar localitzat a prop del recinte, ja que al cap i a la fi, es podria instal·lar 

un accés exclusiu per connectar el càmping amb el Parcmotor.  

La opció A es troba a uns 300 metres dels circuits. Es tracta d’un espai d’uns 300.000 m2, 

més que suficients per la instal·lació del nostre càmping. El principal inconvenient és la 

seva localització, es troba separada per l’autopista A2 i també de la carretera Nacional 2. 

S’hauria d’instal·lar un pont per accedir fàcilment al circuit des del càmping.  

La opció B es troba a uns 50 metres del circuit. Té una dimensió d’uns 130.000m2. Una 

extensió considerable. El principal inconvenient és la localització d’una propietat privada 

al mig del terreny i camps de conreu.  

La opció C es troba a uns 100 metres del recinte del Parcmotor i té una extensió de 

100.000m2. El principal inconvenient és que està situat entre la autopista A2 i la nacional 

2. A més de la construcció d’un pont per creuar la N-2, s’hauria de tenir en compte la 

quantitat de vehicles que circula per les dues carreteres en horaris nocturns per la 

contaminació acústica que pot generar. 

La opció D es troba a uns 200 metres del recinte amb una extensió de 230.000m2. El 

principal inconvenient és que entre el terreny candidat pel càmping i el circuit hi ha un 

desnivell positiu de 60 metres en només 200 metres de distancia. Un pendent d’un 30%. 

Hauríem de tenir en compte que els clients accediran al circuit a peu des del càmping i 

aquesta pendent presenta un gran inconvenient per a la comoditat del viatge.  

La opció E es troba a uns 130 metres del circuit amb una extensió de 346.000m2. El 

principal inconvenient és, el mateix problema amb la opció D, la zona entre el terreny 

candidat i el circuit. Existeix un desnivell de 100 metres en tant sols 130 metres de 

distancia. Un 75% de pendent. Queda descartada aquesta opció.  
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OPCIÓ Distància 
al circuit 

Superfície 
edificable 

Avantatges Inconvenients 

 
A 

 
300m 

 
300.000 m2 

 
-Gran superfície. 

-Separada per 2 
carreteres al 
recinte dels 
circuits. 

 
B 

 
50m 

 
130.000m2 

-Molt proper a l’actual 
entrada al Parcmotor. 

-Camps de 
conreu ocupa 
una petita part 
del terreny 

C 100m 100.000m2  
 

--- 

-Separada per 1 
carretera. 
-Possible 
contaminació 
acústica 
nocturna 

D 200m 230.000m2 --- -30% de 
desnivell entre 
terreny i 
Parcmotor 

E 130m 346.000m2 -Terreny no edificat -75% de 
desnivell entre 
terreny i 
Parcmotor 

 

 

Després d’analitzar les 5 opcions possibles, s’ha determinat que la opció B és la que 

presenta menys problemes a l’hora de construir-ne el nostre càmping. Encara i així, 

s’hauria d’arribar a un acord amb el propietari dels camps de conreu que ocupa part del 

terreny de la opció B.  

No acaba de ser un lloc ideal degut a aquest inconvenient, procedim a buscar dins del 

recinte del Parcmotor Castellolí.  

4.2.2. Terreny intern al recinte Parcmotor 

 

En l’apartat anterior, s’ha analitzat vàries opcions de terreny per construir el càmping a 

fora del recinte del Parcmotor Castellolí. La millor opció no va ser suficientment 

satisfactori. Es procedeix a buscar un terreny dins del recinte Parcmotor.  

Des de la construcció del complex del Parcmotor Castellolí, es va presentar un pla de 

construcció i urbanisme a la delegació municipal per tal d’aconseguir els permisos de 

construcció pertinents. Per normativa, es va exigir que s’especifiqui l’ús que se’l donarà a 

les 100 hectàrees del recinte on es vol construir.  

 

Taula 3. Comparativa candidats de terreny 

Font: propi 
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En la figura 9 es pot observar perfectament les diferents àrees definides per normativa. 

La normativa específica es recull en un document POUM. En el document, s’indica que el 

recinte es divideix en àrees depenent de l’ús (A1 fins A10). 

Àrea A1: Circuit de velocitat, zona de Pelouse, zona de tribunes, zones de seguretat i vies 

de serveis.  

Àrea A2: Àrea reservada a l’organització i serveis. 

Àrea A3: Àrea destinada al circuit de motocròs. 

Àrea A4: Àrea destinada a acampada, càmping i bungalows. 

Àrea A5: Àrea destinada a aparcament habitual. 

Àrea A6: Àrea polivalent, destinada a kàrting, activitat motoritzada a l’aire lliure i 

aparcament. 

Àrea A7: Àrea destinada a recreatiu, cultural i educatiu. 

Àrea A8: Àrea destinada a verd i forestal. 

Figura 9. Mapa amb les àrees d’ús exclusiu Parcmotor Castellolí 

Font: Directiva Gestió Parcmotor Castellolí 
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Àrea A9: Àrea destinada a protecció específica de torrenteres i barrancs. 

Àrea A10: Àrea destinada a protecció hidràulica. 

 

Es necessita una àrea d’uns 27.000km2 lliure per instal·lar el càmping. S’observa que 

segons la normativa del document POUM, ja existeix una àrea destinada a l’acampada i 

la instal·lació d’un càmping permanent. Es tracta de la zona A4: Àrea destinada a 

acampada, càmping i bungalows.  

Només existeix una única àrea A4 en tot el recinte del Parcmotor Castellolí, situat a 

l’extrem oest del recinte enganxat al perímetre exterior del recinte i flanquejat per una 

àrea destinada a protecció hidràulica A10. L’àrea A4 en qüestió té una extensió de 

13.608m2.  

Les úniques dues àrees que per normativa es permet la construcció d’un càmping són: 

A4 i A2: Àrea reservada a l’organització i serveis. Existeix una àrea A2 just al nord de la 

zona A4. Malgrat tot, aquesta àrea A2 no es pot fer servir, ja que es tracta de l’entrada del 

Parcmotor Castellolí. Les altres dues àrees A2 que hi figuren al mapa tampoc són viables. 

La primera es troba entre el circuit escola i el circuit de velocitat, i és on s’han localitzat 

les oficines i el pàrquing actual del Parcmotor. 

La segona d’aquestes àrees A2 es troba a dins del circuit de velocitat, una opció inviable 

per construir un càmping permanent. Així doncs, es considera presentar una sol·licitud de 

canvi en el POUM del circuit de Castellolí i modificar l’ús destinat a les àrees A7 i A5 just 

al sud de l’àrea A4 per poder comptar amb la suficient superfície de construcció.  

4.2.3. Terreny seleccionat  

 

Després de comparar vàries opcions de terreny per ubicar el càmping Parcmotor 

Castellolí, s’ha descartat ampliar el recinte i construir el càmping a fora del recinte actual 

del Parcmotor. S’ha decidit presentar una sol·licitud de canvi d’ús de la normativa de 

construcció del Parcmotor Castellolí, per poder ajuntar l’àrea A4 existent amb dues àrees 

(A7 i A5) just al sud de l’àrea A4. Al tractar-se d’un terreny privat, el canvi de la normativa 

vigent sobre l’ús de les diferents àrees dins del recinte ja privat no hauria de ser cap 

inconvenient.  

La superfície total de l’àrea resultant seria de: 

-Àrea A4: 13.608m2 

-Àrea A7: 10.473m2          Àrea resultant: 32.328m2 

-Àrea A5: 8.247m2 

A continuació s’adjunta les imatges del terreny designat. A la figura xx veiem les 3 àrees 

que formaran el terreny del futur càmping Parcmotor Castellolí. A la figura xx veiem una 
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vista satèl·lit del terreny. Actualment, el traçat de terra que apareix en la imatge en 

satèl·lit es troba en desús, i es dedicarà l’espai per a construir el càmping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un viatge al Parcmotor Castellolí s’ha visitat les 3 àrees seleccionades. Es tracta de 

zones no explotades que requeriran una preparació del terreny abans de començar a 

delimitar les parcel·les i instal·lar els equipaments fotovoltaics. 

 

  

Figura 10. Mapa de les 3 àrees seleccionades 

Font: Directiva Gestió Parcmotor Castellolí 
Figura 11. Vista satèl·lit de les 3 àrees seleccionades 

Font: Google Maps 

Figura 12. Fotografia àrea A4 

Font: Propi 

Figura 13. Fotografia àrea A7 

Font: Propi 

Figura 14. Fotografia àrea A5 

Font: Propi 
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4.3. Instal·lacions necessàries 

 

En aquest apartat s’estudiarà les instal·lacions necessàries que es necessita al càmping. 

Es tindrà en compte la demanda per part de la directiva de Gestió Parcmotor Castellolí 

sobre quines instal·lacions consideren necessàries. Després, es definiran les 

característiques generals de la instal·lació i comprovar que compleixen amb les 

exigències de la normativa d’acampada i Hosteleria de la Generalitat de Catalunya 

183/2010. 

NORMATIVA 2ª CATEGORIA CAMPING PARCMOTOR 
CASTELLOLÍ 

Recepció No s’instal·larà una recepció pel 
càmping. Ja existeix un edifici d’oficina 
a l’entrada del Parcmotor a 100 
metres.  

Restaurant No s’instal·larà un restaurant dins del 
càmping. Ja existeix un bar/restaurant 
al recinte del Parcmotor. 

Supermercat No s’instal·larà un supermercat dins 
del càmping. No considerem necessari 
un supermercat dedicat, ja que si 
necessitessin alguna cosa podrien 
aconseguir-ho al restaurant del 
Parcmotor. 

Dutxes S’instal·laran el nombre de dutxes 
segons la normativa. S’utilitzaran 
mòduls prefabricats per estalviar 
costos de fabricació i obres. 

Evacuatoris S’instal·laran el nombre d’evacuatoris 
segons la normativa. S’utilitzaran 
mòduls prefabricats per estalviar 
costos de fabricació i obres així com a 
unitats individuals repartits pel 
càmping. 

Aigüeres Les aigüeres es trobaran dins dels 
mòduls prefabricats de dutxes i 
evacuatoris. S’instal·laran el nombre 
d’aigüeres segons la normativa. 

Safareig Els safareigs s’instal·laran al costat 
dels mòduls sanitaris prefabricats. Es 
situaran a sota de les estructures 
fotovoltaiques elevades.  

Endolls d’electricitat S’instal·larà una connexió a la xarxa 
elèctrica a cada parcel·la.  

 

 

 

Taula 4. Serveis exigits  

Font: propi 
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4.3.1. Quantitat de instal·lacions de serveis necessaris 

 

La normativa defineix a partir del nombre de parcel·les que disposa un càmping, el 

nombre de instal·lacions de serveis que ha de disposar. En la següent taula es calcula la 

quantitat de instal·lacions que exigeix la normativa i una estimació de les que 

s’instal·laran. 

 SEGONS NORMATIVA (càmping 
2ª) 

PREVIST 

PARCEL·LES La superfície d’acampada no 
podrà excedir del 75% de la 
superfície del terreny. 

Es preveuen 170 
parcel·les. S’ha 
tingut en compte 
que la proporció 
sigui 1:1 

RECEPCIÓ Independent Independent 

BAR/RESTAURANT SI SI 

 Requisits per 170 Parcel·les Mòduls 

CORRENT 
ELÈCTRIC 

1 cada 14 parcel·les 
(juntament als lavabos) 

13 A cada parcel·la 

DUTXES 1 cada 17 parcel·les 10 12 

EVACUATORIS 1 cada 12 parcel·les 15 15 

SAFAREIG 1 cada 45 parcel·les 4 4 

AIGÜERA 1 cada 35 parcel·les 5 5 

DISTANCIA 
CORRENT 

Localitzats als lavabos Al 100% de les 
parcel·les, 
distancia zero.  

 

 

 

4.4. Distribució de les parcel·les 

 

En aquest apartat es procedirà a dissenyar la distribució de les parcel·les dins del 

càmping. S’ha ideat diversos dissenys per al recinte del càmping.  

4.4.1. Disseny recinte rectangular 

 

Primer s’ha decidit amb una distribució bàsica, per un terreny verge, es suposa un recinte 

rectangular de 300 metres d’amplada i 100 metres d’alçada.  

 

 

 

Taula 4. Serveis per normativa i estimació 

Font: propi 
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S’ha intentat recollir les idees de l’estudi dels altres càmpings estudiats i repartir les 

parcel·les de la següent manera. Una distribució de les parcel·les més grans (color 

vermell) al perímetre exterior. Seguidament, es col·loquen les parcel·les mitjanes (color 

taronja) i petites (color lila). Sempre repartides en un màxim de dues files i tenir vies 

d’accés a ambdós costats. 

Com es pot veure, la primera distribució no deixa espai suficient per col·locar els mòduls 

de serveis. Ara es provarà una distribució en columnes com a la figura 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest primer disseny de recinte rectangular és eficient si es construeix el càmping en un 

terreny uniforme, sense obstacles naturals i amb suficient extensió. No obstant, això no 

serà possible en el cas de que triem la localització del càmping en les àrees mencionades 

en l’apartat 4.2.3.  

 

Figura 15. Representació distribució rectangular 1 

Font: Propi 

Figura 16. Representació distribució rectangular 2 

Font: Propi 
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4.4.2. Disseny recinte adaptat 

 

En aquest cas, s’ha de dissenyar un recinte amb la forma adaptada a l’àrea en concret 

del terreny escollit, per poder aprofitar i construir en la màxima superfície possible. Es 

procedeix a provar diferents distribucions, estudiar durant aquest procés i veure com s’ha 

arribat a la distribució final escollida.  

4.4.2.1. Criteris generals sobre la distribució d’espai 

 

Degut a que en el disseny del recinte adaptat no tenim un recinte uniforme. S’ha 

d’aprofitar al màxim possible l’espai proper al perímetre que és més irregular. S’ha seguit 

uns criteris generals a la hora de dissenyar la distribució de les parcel·les: 

-Aprofitar al màxim l’espai.  

Al tractar-se d’un recinte irregular, s’ha de tenir en compte adaptar les parcel·les (la 

instal·lació primordial) a aquest recinte irregular. 

-Distribuir les parcel·les en el perímetre primer.  

Pel mateix motiu, és prioritari distribuir les parcel·les en el perímetre primer i deixar l’espai 

central del recinte per a serveis. D’aquesta manera es podrà ampliar el nombre de 

parcel·les posteriorment si la necessitat sorgeix, així com tenir els serveis a l’interior, s’ha 

de garantir que equidisten de la majoria de les parcel·les del càmping.  

-Intentar tenir una orientació organitzada de parcel·les. 

S’ha de distribuir les parcel·les en una orientació organitzada per donar una sensació 

d’ordre al càmping. Tenir aquest criteri en compte facilitarà a la ramificació organitzada de 

posteriors instal·lacions de cablejat, canonades, etc. També ajuda a la fàcil identificació 

de cada parcel·la tant des del punt de vista de la gestió del càmping, com des del punt de 

vista dels clients. 

-Distribuir les parcel·les en grups de nombres determinats. 

Per facilitar la circulació i maniobra de vehicles dins del càmping, s’ha d’evitar que els 

grups de parcel·les formin una àrea massa gran per flaquejar-la. S’ha d’intentar deixar un 

espai de circulació cada cert nombre de parcel·les.  

-L’espai entre el perímetre i grups de parcel·les, i l’espai entre els grups de 

parcel·les. 

Per facilitar la circulació i maniobra de vehicles, i la instal·lació de vies de circulació, s’ha 

de deixar un espai mínim de 6,5 metres entre el perímetre i els grups de parcel·les.  

-Distribució radial 
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Separar els tipus d’instal·lació de forma radial, a l’exterior parcel·les i a l’interior serveis i 

altres instal·lacions.  

4.4.2.2. Primera distribució 

 

S’ha recreat un recinte en SolidWorks aproximat del conjunt d’àrees dedicat a la zona 

d’acampada. En la figura 17 es veu el primer disseny de la distribució de parcel·les. S’ha 

mantingut la idea de col·locar les parcel·les a prop del perímetre del camping. S’ha deixat 

un mínim de 6,5 metres de separació entre les parcel·les i el límit del camping, per a que 

es pugui circular vehicles per accedir a les parcel·les més properes al perímetre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha decantat per un disseny de dues files i s’ha intentat que les parcel·les estiguin 

unides entre elles. Es pot observar que aquesta distribució deixa molt més espai en la 

zona central per col·locar els edificis de serveis del càmping, il·luminació, plaques 

fotovoltaiques, vies, etc.  

Les parcel·les de la part inferior en color blau més fosc són les parcel·les de 90m2 i les 

parcel·les en el perímetre superior en color blau més clar, són les parcel·les de mida 60 

m2.  

4.4.2.3. Segona distribució 

 

La segona distribució s’ha dissenyat tenint en compte el tipus de distribució de les 

plaques fotovoltaiques que tindrem. En l’apartat 5.6.2. s’ha decidit que el sistema 

fotovoltaic serà de tipus autònom/individual. Això vol dir que en comptes de disposar d’un 

parc solar fotovoltaic on es concentren totes les plaques fotovoltaiques en un mateix lloc, 

es distribuiran les plaques fotovoltaiques per tot el càmping.  

Això es farà possible amb la instal·lació de, ara endavant les “terrasses artificials”, que 

serviran de suport pel grup de plaques individuals. Cada “terrassa artificial” disposarà 

d’un grup de 6 plaques fotovoltaiques amb el seu grup de bateries i inversor necessaris 

pel seu correcte funcionament. 

Figura 17. Representació distribució adaptat 1 

Font: Propi 
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Aquesta decisió d’instal·lar el sistema fotovoltaic individual (“terrasses artificials”) fa que la 

distribució mencionada en l’apartat 4.4.2.1. no sigui la més eficient. S’ha decidit que es 

farà una distribució de parcel·les en grups de 6 i 12 parcel·les. Cada 12 parcel·les estaran 

alimentades per una sola “terrassa artificial”. Els càlculs de la necessitat energètica es 

realitza en l’apartat 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com es veu a la figura 18, les parcel·les estan organitzades en grups de 6 i 12 deixant 

un espai entre elles de 8 metres per poder instal·lar una “terrassa artificial” entre cada 

grup de parcel·les que alimentarà les 12 parcel·les més properes.  

Les parcel·les de 90m2 estan en color blau fosc, es troben en el perímetre inferior i part 

del perímetre superior del recinte del càmping. Les parcel·les de 60m2 es troben en el 

perímetre superior, identificats en un color blau clar. S’ha pogut localitzar perfectament 

les 170 parcel·les deixant espai a la part interior per a edificis de serveis. 

També sempre deixant una separació mínima de 8 metres entre grups de parcel·les, 6.5 

metres de separació entre parcel·les i el perímetre extern. 6,5 metres serà la distancia 

suficient per a que circulin a dues direccions per la mateixa via, i permet la maniobra de 

caravanes per aparcar dins de les parcel·les.  

4.5. Distribució de faroles  

 

En aquest apartat es procedirà a estudiar la millor distribució de faroles d’il·luminació per 

al recinte del càmping. Al 2016, el govern espanyol va aprovar 65 sol·licituds de renovar 

la il·luminació exterior municipal a il·luminació LED. Un projecte de 64,7 milions d’euros. 

La gran majoria de faroles LED que s’han instal·lat eren de 60W, que van provar ser la 

millor opció d’il·luminació exterior.   

En el càmping també s’instal·laran faroles de 60W del fabricant alemany OSRAM, amb 

una separació d’aproximadament 20 metres entre elles en les vies i zones sense 

instal·lacions de serveis.  

Figura 18. Representació distribució adaptat escollit 

Font: Propi 
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En la figura 20 representa la distribució de totes les faroles de l’enllumenat en el càmping 

en color verd. Hi ha un total de 71 faroles de 60W en tot el recinte del càmping. Entre 

elles 48 faroles es troben en el perímetre del recinte, 16 faroles es troben a la part central 

de recinte i finalment 7 faroles repartides en les 4 zones on estan els mòduls sanitaris. 

  

4.6. Distribució dels mòduls sanitaris 

 

Després de distribuir les parcel·les per tot el recinte del càmping, toca distribuir les 

diferents instal·lacions de serveis que s’han de disposar pel nostre càmping. Per temes 

de temps, de logística i econòmic; en comptes de construir edificis pels serveis com 

lavabos, safareigs, aigüeres, dutxes, etc. s’ha decantat per instal·lar mòduls sanitaris 

prefabricats.  

Els mòduls sanitaris prefabricats són majoritàriament utilitzats en recintes d’obres on 

l’edifici de serveis sanitaris és temporal, estarà durant la durada de la obra en qüestió. 

Cada cop més es pot trobar la instal·lació d’aquests mòduls sanitaris utilitzats en 

Figura 20. Distribució de les faroles del càmping 

Font: propi  

Figura 19. Farola OSRAM 60W amb xip de control incorporat 

Font: www.osram.com 

http://www.osram.com/
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càmpings. S’ha de tenir en compte que la qualitat i els dissenys d’aquests mòduls 

sanitaris s’han millorat considerablement respecte als que s’utilitzaven en les obres de fa 

una dècada. 

Aquests mòduls estan dissenyats per poder utilitzar-se per un temps indefinit, amb la 

seva pròpia entrada d’aigua corrent calenta, corrent elèctrica, il·luminació interior, etc. 

Existeixen mòduls sanitaris de tot tipus, des de mòduls individuals que compta amb 

només un evacuatori tipus tassa i una aigüera com el tipus més bàsic; fins a mòduls que 

compten amb nombroses dutxes, evacuatoris i aigüeres.  

4.6.1. Estudi dels models disponibles 

 

Ara es procedirà a estudiar els diferents models de mòduls sanitaris disponibles al mercat. 

Es farà un estudi comparatiu dels models que es poden adquirir i decidir quin és el més 

òptim per instal·lar al càmping.  

Els models de mòduls sanitaris s’han consultat a la pàgina oficial de Consmetal, empresa 

de construccions metàl·liques, casetes i mòduls prefabricats. S’ofereixen dos tipus de 

mòduls prefabricats que poden destinar-se a l’ús de casetes sanitàries: 

-Mòduls sanitaris diàfans  

En aquest cas, els mòduls diàfans ofereix la possibilitat de dissenyar l’interior del mòdul 

segons les necessitats. La mateixa empresa també ofereix la instal·lació d’evacuatoris, 

dutxes i altres instal·lacions a l’interior.  

 

 

Està pensat per satisfer les necessitats específiques de cada client. Aquests mòduls ja 

porten la instal·lació elèctrica, hidràulica i la il·luminació instal·lada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Plànol i model 3D del CMT 3700  

Font: www.consmetal.es  

http://www.consmetal.es/
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-Mòduls sanitaris complets 

Aquests mòduls ja tenen una distribució de dutxes, evacuatoris, safareigs determinat a 

l’interior. No ofereix tanta llibertat de distribució i disseny a l’interior, però el preu d’adquirir 

aquests mòduls és més baix que personalitzar una caseta sanitària diàfana.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Plànol i model 3D de la distribució del mòdul CMT 3700 S20E. En plànol 

s’observen 2 evacuatoris tipus tassa, 2 dutxes, 2 plafons 75W, una caldera elèctrica de 

50 litres, un safareig, un interruptor i dues entrades de corrent.  

4.6.2. Mòduls sanitaris complets escollit 

 

S’ha decidit que els mòduls sanitaris complets són una opció més viable i eficient pel seu 

menor cost econòmic i menys preparació i instal·lació requerida abans de ser utilitzat. No 

es necessiten uns mòduls sanitaris altament personalitzats ja que la normativa és bastant 

senzill en aquest aspecte. 

Com explicat en l’apartat 4.3.1., la quantitat d’unitats de servei que s’ha previst instal·lar 

complint amb la normativa per un càmping de 170 parcel·les per a una capacitat de 510 

persones és: 

- 12 x Dutxes 

- 15 x Evacuatoris 

- 4 x Safareigs 

- 5 x Aigüeres  

S’ha decidit que el mòdul que s’instal·larà serà el CMT 3700 S20E. És un model que 

compta amb 2 dutxes, 2 evacuatoris tipus tassa i un safareig. Les característiques 

completes d’aquest model són: 

Dimensions exteriors: 3700x2400x2600mm 

Decoració  exterior: 

Figura 22. Plànol i model 3D del CMT 3700 S20E 

Font: www.consmetal.es  

http://www.consmetal.es/
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1 porta exterior de 1030x2090mm amb marc d’alumini i xapa lacada en blanc 

1 finestra de 900x500mm en alumini lacat en blanc, cristall amb reixes de seguretat 

Decoració interior: 

2 portes interiors de 700x2090mm alumini lacat en blanc. 

Electricitat: 1 caixa de connexió. 2 plafons de 75W. 1 interruptor. 2 entrades de corrent. 

Fontaneria: 2 evacuatoris tipus tassa. 2 aixetes. 1 mirall. 2 dutxes de 700x700mm. 1 

termo elèctric de 50 litres. 

Superfície: 8,82m2 

Pes aproximat: 1265kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Dimensions exterior del CMT 3700 S20E 

Font: www.consmetal.es  

Figura 23. Distribució interior del CMT 3700 S20E 

Font: www.consmetal.es  

http://www.consmetal.es/
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S’instal·laran un total de 7 unitats del mòdul sanitari CMT 3700 S20E. Ens proporcionarà: 

Servei Previst a instal·lar 7 x CMT 3700 S20E 

Dutxes 12 14 

Evacuatoris 15 14 (falta 1 evacuatori) 

Aigüeres 4 7 

Safareigs 5 --- falten safareigs 

 

Per normativa, no pot haver serveis sanitaris mixtes en un càmping. S’ha repartit 4 

mòduls sanitaris pel sexe masculí i 3 mòduls sanitaris pel sexe femení. La distribució 

queda: 

 

Servei Masculí Femení 

Dutxes 8 6 

Evacuatoris 8 6 

Aigüeres 4 3 

 

Els quantitat d’evacuatoris no és suficient, falta 1 evacuatori per arribar a la quantitat 

mínima. Segons normativa 183/2010 d’acampada, s’especifica que en el cas dels 

evacuatoris per homes, el 20% dels evacuatoris obligatoris pot ser de tipus urinari. Si 

s’instal·la un evacuatori tipus urinari per complir la normativa, el percentatge d’evacuatoris 

masculins quedaria 1/9, equival al 12% dels evacuatoris masculins és de tipus urinari, per 

sota del màxim de 20%.   

Un cop s’ha satisfet la normativa, s’ha decidit instal·lar urinaris en tots els mòduls 

sanitaris masculins per tenir un marge per cobrir imprevistos. Els urinaris estaran 

instal·lats en la zona vermella del mòdul sanitari, veure figura 23.  

Els models sanitaris complets no ofereixen la possibilitat d’incorporar safareigs a l’interior 

del mòdul. S’instal·laran les unitats de safareigs a l’exterior dels mòduls sanitaris. S’ha 

decidit comprar mòduls prefabricats també en el cas de safareigs, veure figura 24.  

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Safareig independent 

Font: www.spanish.alibaba.com  

Taula 5. Previsió d’instal·lació de serveis 

Font: propi 

 

 

 

Taula 6. Previsió d’instal·lació de serveis per sexes 

Font: propi 
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S’instal·laran 3 unitats de safareig per arribar a la quantitat de 6 unitats de safareig 

instal·lats a l’exterior del mòdul sanitari. La quantitat final de dutxes, evacuatoris, aigüeres 

i safareigs distribuïts per sexe queda: 

 

Servei Masculí Femení TOTAL NORMATIVA 

Dutxes 8 6 14 12 

Evacuatoris 8+4  urinaris 6 18 15 

Aigüeres 4 3 7 4 

Safareigs 6 6 5 

 

 

4.6.3. Localització dels mòduls sanitaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de decidir la quantitat i tipus de mòduls sanitaris que s’instal·laran, s’ubicaran al 

recinte del càmping. Com s’ha explicat en l’apartat 4.4.2.1. en els criteris, s’ha reservat la 

part central del càmping per la instal·lació dels mòduls sanitaris i altres serveis. La raó 

d’aquesta distribució és assegurar-se que cap parcel·la queda exageradament apartada 

dels mòduls i altres serveis.  

Com es veu en la figura 25. S’han instal·lat 4 zones per als mòduls sanitaris. Tres d’elles 

es troben al centre del càmping, i degudament localitzats d’una manera gairebé 

horitzontal. La quarta es troba a l’extrem nord-est del càmping, a prop de l’entrada del 

recinte del càmping.  

Figura 25. Distribució de les faroles en la zona de mòduls sanitaris 

Font: propi  

Taula 7. Resum de les instal·lacions de serveis per sexes 

Font: propi 
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La organització del total de 7 mòduls sanitaris és per parelles de mòduls, 1 dedicat als 

mòduls masculins i 1 dedicat als mòduls femenins. El 7è mòdul, és un mòdul sanitari 

masculí que no ve acompanyat d’un mòdul sanitari femení. 

 

 

 

 

En la figura 26 es pot observar al centre 2 mòduls sanitaris, un femení i un masculí de la 

mateixa mida. Entre els dos mòduls els separa una “terrassa artificial” on s’instal·laran les 

plaques fotovoltaiques que alimentarà els mòduls i la il·luminació de la zona. S’ha de tenir 

en compte que aquestes “terrasses artificials” estan dissenyades de la manera que 

serveixen com a un sostre artificial on a sota es pot instal·lar altres components com 

bateries externes o mòduls. En aquest cas, a sota de 3 de les “terrasses artificials” 

localitzats en la parella de mòduls sanitaris, s’instal·larà una unitat de safareig que conté 

2 safareigs.  

4.7. Consum energètic estimat 

 

En aquest apartat es farà una estimació sobre el consum d’energia elèctrica al càmping 

per tal de dimensionar, posteriorment, la quantitat de plaques i bateries necessàries per 

poder abastir el càmping d’electricitat. 

4.7.1. Parcel·les 

 

En els càmpings se sol oferir varies opcions en quan a la contractació d’electricitat. La 

opció més estesa és pagar un preu fix per a l’electricitat durant l’estada del client sense 

tenir en compte el consum que hagi fet durant aquest període. La alternativa és la 

instal·lació de sistemes de monitorització i telecontrol en les parcel·les que pot oferir una 

xifra sobre el consum de cada parcel·la i client, veure apartat 4.8. 

Figura 26. Distribució de les faroles en la zona de mòduls sanitaris 

Font: propi  
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Aquesta segona opció requereix una instal·lació de sistemes de monitorització i 

comptadors, suposa una despesa a l’hora de posar en marxa el càmping. Encara i així, 

cada cop més càmpings opten per aquesta opció ja que pagues el que consumeixes i 

això fa que els campistes prenen consciència d’estalviar energia i no malgastar 

innecessàriament.  

En els càmpings s’ofereixen diferents intensitats quan contractes l’electricitat. 3, 6, 9, 12 

Ampers. Per calcular la potència contractada a partir de la intensitat, s’utilitza la fórmula:  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊) =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 (𝐴)  ·  𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 (𝑉) 

En el nostre cas, es calcularà el consum d’una parcel·la tenint en compte el criteri del que 

vulguem alimentar elèctricament. Tenint en compte el perfil del client que utilitzarà el 

càmping, s’ha decidit que a cada parcel·la s’ha de subministrar suficient energia per 

alimentar: 

2 x llums LED de 10W durant 6 hores/dia  

2 x càrregues de portàtil 100W durant 3 hores/dia 

El consum per parcel·la seria: 

2 · 10𝑊 · 6ℎ/𝑑𝑖𝑎 + 2 · 100𝑊 · 3ℎ/𝑑𝑖𝑎 = 720𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

Es restringirà el consum de cada parcel·la a 720Wh/dia. 

 

 

4.7.1.1. Sistema fotovoltaic segons grup de parcel·les 

 

Com s’ha comentat anteriorment en l’apartat 4.4.2.3. el grup fotovoltaic estarà organitzat 

en les que es refereix en aquest projecte: “terrasses artificials”. Es procedirà a calcular les 

característiques energètiques que ha de tenir una “terrassa artificial” i el nombre de 

parcel·les que hauria d’abastir. S’ajudarà de la següent taula per poder tenir una visió 

més clara de les opcions que es disposen: 
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Nº 
parcel·les 

Energia 
necessària 

(Wh/dia) 

Energia 
de kits 
solars 

(Wh/dia) 

Energia 
sobrant 
(Wh/dia) 

Preu kit 
solar (€) 

2 1.440 2.000 560 1.099,13 

4 2.880 3.000 120 1.459,21 

5 3.600 4.000 400 1.950,22 

6 4.320 5.400 1080 2.305,75 

8 5.760 6.400 640 2.783,23 

10 7.200 8.100 900 3.978,33 

12 8.640 9.600 960 4.490,94 

14 10.080 12.150 2070 5.981,57 

15 10.800 12.150 1350 5.981,57 

16 11.520 12.150 630 5.981,57 

18 12.960 16.000 3040 7.926,19 

20 14.400 16.000 1600 7.926,19 

 

 

Es descarten grups de parcel·les inferiors a 8, ja que si s’ha de mantenir una separació 

entre parcel·les de 8 metres per col·locar les “terrasses artificials” no serà eficient en 

quant a l’aprofitament de l’espai. Tampoc seria eficient degut a que es necessitarien més 

“terrasses artificials” per alimentar les parcel·les. 

A partir de 14 parcel·les per grup, el kit solar que s’ofereixen abasteixen massa energia 

elèctrica comparada a la que necessitaríem. Noteu que a les 14 parcel·les, sobrarien 

2070Wh/dia d’energia extra per cada “terrassa artificial”. També es descarten opcions de 

parcel·les més grans ja que dificultarien l’altre criteri de agilitzar la circulació de vehicles 

per flanquejar els grups de parcel·les. 

Per tant, queda decidir entre 10 o 12 parcel·les per grup. Les dues distribucions tenen 

característiques bastant similars. N’hi ha dos petits inconvenients sobre escollir grups de 

10 parcel·les. El primer és que per a que la connexió sigui més fàcil, s’intenta localitzar 

les parcel·les el més proper possible de les “terrasses artificials”. Per tal d’aconseguir això, 

separaríem les 10 parcel·les en 2 grups de 5 parcel·les. Al ser un nombre imparell, això 

implica un petit inconvenient en quant a aprofitament d’espai degut a la asimetria.  

L’altra inconvenient és que les 8100Wh/dia que subministra el kit no és una quantitat 

comú, la distribució de plaques que dona un subministra de 8100Wh/dia és més limitat. 

En canvi, hi ha un amplia oferta per a distribucions que subministren 9600Wh/dia. Això 

facilita la possible ampliació o substitució de les plaques. S’ha decidit un grup de 12 

parcel·les alimentats per un total de 15 “terrasses artificials” amb una instal·lació 

fotovoltaica que proporciona de 9600Wh/dia. 

 

Taula 8. Nombre de taules amb la energia produïda i preu corresponent 

Font: propi 
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4.7.2. Il·luminació 

 

En aquest apartat es determinarà el consum energètic de les faroles LED necessàries per 

il·luminar el recinte del càmping durant horaris nocturns. Es calcularan les hores 

d’il·luminació que es necessiten en temporada d’hivern, on les hores nocturnes són les 

més llargues de l’any, el cas més exigent.  

Es diferencien les faroles de LED pel seu temps de funcionament en 2 grups: 

-Faroles LED que funcionen tota la nit (15h/dia). Aquestes faroles funcionaran tota la nit, 

des de que es fa fosc (5pm) fins a la sortida del sol (8am). Només es col·locaran faroles 

d’aquest tipus en les zones de serveis del càmping (lavabos, safareigs, etc.) i a la resta 

del càmping, només en les entrades, interseccions de camins i punts d’importància. 

-Faroles LED que funcionen durant la tarda-vespre (8h/dia). Aquestes faroles funcionaran 

només durant les hores sense llum natural però abans de que els clients vagin a dormir 

(1am). Es col·locaran faroles d’aquest tipus per tot el càmping, amb un espaiament de 20 

metres entre farola.  

Segons el nombre de faroles que s’han determinat en l’apartat 4.5. es calcularà el 

consum del total de 71 faroles de 60W del recinte segons les hores de funcionament: 

 

Grup de 
faroles 

Nº faroles Hores 
funcionament 

(h/dia) 

Consum 
elèctric 
(Wh/dia) 

Perímetre 48 8 23.040 

Interior 16 8 7.680 

Serveis 7 15 6.300 

TOTAL 71 -- 37.020 

 

 

Es necessita un total de 37.020Wh/dia per alimentar tot l’enllumenat del càmping. 

Aquesta necessitat elèctrica es pot satisfer amb un total de 4 “terrasses artificials” que 

subministren 9.600Wh/dia cadascuna. Es calcula un excedent de 345Wh/dia d’energia 

elèctrica per cada “terrassa artificial”, un total de 1380Wh/dia, un 3% de marge de 

seguretat. 

4.7.3. Mòduls sanitaris prefabricats 

 

En aquest apartat es calcularà el consum aproximat del total dels 7 mòduls sanitaris 

prefabricats que s’han d’instal·lar i abastir d’energia elèctrica. Recordant les 

especificacions del model que s’ha triat en l’apartat 4.6.2. s’estimarà aquest consum 

Taula 9. Distribució de faroles i consum elèctric 

Font: propi 
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energètic. Un mòdul del model CMT 3700 S20E ha de poder suportar les següents 

demandes energètiques: 

2 x LED de 10W durant 20h/dia (s’ha decidit substituir les llums de 75W per les de 10W) 

1 x escalfador d’aigua 50 litres de 1000W durant 5h/dia 

1 x endoll per aparell de 700W durant 5h/dia 

S’obté un total de 8.900Wh/dia de consum per un sol mòdul sanitari. En l’apartat 4.6. es 

va determinar la distribució dels mòduls en 3 grups de 2 mòduls, excepte per un sol 

mòdul sanitari. El consum del conjunt de 2 mòduls passaria a ser 17.800Wh/dia, s’haurà 

de trobar una instal·lació de plaques fotovoltaiques que subministri major energia, ja que 

no podem utilitzar la mateixa triada per les parcel·les i la il·luminació (9.600Wh/dia cada 

conjunt). 

S’ha decidit que per als 3 grups de 2 mòduls sanitaris, s’instal·larà un kit solar de 

19.200Wh/dia. Aquest kit solar conté, en comptes de 6 plaques fotovoltaiques de 325W 

cadascuna, té 12 plaques. No hi ha suficient espai en una sola “terrassa artificial”. En 

comptes d’instal·lar les 6 plaques restants en una segona terrassa artificial, s’ha optat per 

instal·lar 3 plaques a sobre de cada mòdul sanitari. 

Hi haurà un excés d’energia elèctrica mitja de 1400Wh/dia, per cada conjunt de 2 mòduls 

sanitaris. Representa un 7,8% de marge de seguretat. 

 

 

4.7.4. Resum de plaques necessàries 

 

Tipus Grup 
fotovoltaic 

Finalitat Quantitat Energia mitja 
produïda  

9.600Wh/dia Parcel·les 15 144.000Wh/dia 

9.600Wh/dia Faroles 4 38.400Wh/dia 

9.600Wh/dia Mòduls sanitaris 1 9.600Wh/dia 

19.200Wh/dia Mòduls sanitaris 3 57.600Wh/dia 

TOTAL  23 249.600Wh/dia 

 

 

S’instal·laran un total de 23 grups fotovoltaics, això significa 23 “terrasses artificials” que 

produiran una energia mitja total de 249.600Wh/dia. 

 

Taula 10. Distribució de grup de plaques fotovoltaiques 

Font: propi 
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4.8. Espai i energia no utilitzada 

 

Per característiques dels clients destinats per al càmping dissenyat i la seva situació dins 

del Parcmotor Castellolí, es preveu que rarament es superarà el 50% de la capacitat 

màxima del càmping. Això permet gestionar els espais utilitzats dins del càmping, sempre 

ajuntant als clients en una mateixa àrea dins del càmping. D’aquesta manera, es pot 

estalviar energia elèctrica i optimitzar recursos de diverses maneres: 

4.8.1. Il·luminació 

 

Al distribuir els clients en zones concretes del càmping, quan la ocupació no supera el 

50%, es deixa buida altres àrees del càmping. Això permet desconnectar la il·luminació 

de les faroles d’aquestes àrees no utilitzades del càmping per no malgastar energia 

elèctrica.  

4.8.2. Energia fotovoltaica 

 

En les zones no ocupades del càmping, les plaques fotovoltaiques funcionaran amb 

normalitat. És recurs desaprofitat si es deixa les plaques en curtcircuit, i no fer-les servir 

tampoc allargarà la vida útil de les plaques significativament. L’energia produïda per les 

plaques en aquestes zones no ocupades s’emmagatzemarà directament a les bateries 

corresponents i es pot utilitzar aquesta energia extra per abastir la resta d’instal·lacions 

del Parcmotor Castellolí. Com per exemple, el paddock del circuit de Motocròs és a tant 

sols 100 metres de distancia. 

Es deixarà una part d’aquestes plaques-bateries no utilitzades per tenir una reserva per 

qualsevol imprevist i així abastir el càmping en cas d’emergència. 

 

4.8.3. Parcel·les 

 

Les parcel·les no utilitzades es desconnectarà l’entrada d’electricitat per l’endoll per el 

sistema de monitorització i telecontrol del grup de parcel·les. L’energia produïda per les 

plaques associades a aquest grup de parcel·les, com s’ha comentat en l’apartat anterior, 

passarà a guardar-se en les bateries corresponents. 
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4.9. Sistema de monitorització i telecontrol 

 

En aquest apartat s’estudiarà com efectuar la monitorització i control remot del sistema de 

plaques fotovoltaiques. El principal objectiu d’aquest sistema és optimitzar el 

funcionament de les plaques i el consum energètic.  

Tal com s’ha explicat en apartats anteriors, la majoria dels càmpings no porten aquest 

sistema. Fet que fa que no tinguin una visió del consum real d’electricitat fins al final del 

mes. Aquesta falta de monitorització ha portat a que els càmpings cobrin un preu fix per 

l’ús d’electricitat a cada parcel·la. Això pot portar a inconvenients com el frau o el consum 

despreocupat d’energia.  

Per tal d’evitar això, i per fomentar que els clients que utilitzin el càmping adoptin una 

mentalitat estalviadora i eficient energèticament, s’efectua el control remot i monitorització 

dels grups de plaques fotovoltaiques. 

Existeixen diversos sistemes aplicables en aquest cas, però n’hi ha un que és més 

compatible amb el Parcmotor Castellolí degut a les seves exigències de connectivitat. És 

obvi que Internet de les coses (IoT) és una opció indiscutible pel recinte. Des de la 

col·laboració amb Cellnex Telecom, Parcmotor Castellolí aspira convertir-se en un 

referent europeu d’un centre de tecnificació de l’esport del motor amb una connectivitat a 

la xarxa sense precedents.  

Ja s’han concedit els permisos pertinents per a la construcció de la infraestructura per fer 

realitat aquesta connectivitat que Parcmotor Castellolí vol oferir.  

La implementació específica de la xarxa de IoT encara no queda clara, però s’instal·larà 

un xip en tots els components del sistema fotovoltaic que permet una comunicació 

bidireccional. El fet de que sigui una xarxa bidireccional és fonamental, ja que ens 

permetrà rebre informació alhora que donar ordres als diferents components de la xarxa. 

Els possibles candidats a poder implementar en el nostre càmping serien la connectivitat 

5G, WIFI,Bluetooth 4.0 i la xarxa SigFox, entre altres. 
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5. ESTUDI ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 

En aquest capítol es farà un estudi de l’estat de l’art de l’energia solar fotovoltaica per 

poder tenir un enteniment millor d’aquesta tecnologia per poder dissenyar el parc de 

panels solars que alimenta la xarxa elèctrica del càmping. 

5.1. Introducció a l’energia solar fotovoltaica 

 

L’origen de l’energia solar fotovoltaica prové del sol, la font d’energia que ha fet possible 

la vida en el nostre planeta com la coneixem avui. El sol porta uns 5000 milions d’anys 

emetent radiació solar i es calcula que no ha arribat al 50% de la seva existència, el que 

fa que sigui una font d’energia inesgotable.  

Mitjançant reaccions termonuclears en el seu nucli, la fusió de 4 protons en un nucli d’heli, 

el sol manté la seva activitat al centre del sistema solar.  Durant aquesta reacció hi ha 

una pèrdua de massa, ja que l’hidrogen consumit pesa més que l’heli produït. La massa 

perduda es converteix en energia, segons les lleis de la relativitat. La reacció nuclear del 

sol transforma un 0,7% de la massa afectada en fotons, altament energètics i penetrants. 

Aquesta energia produïda també manté el sol a una temperatura mitjana de 6000 K.  

La manera en la que el Sol transmet energia és en la forma de radiacions solars que 

arriba des de 150 milions de kilòmetres. Es reparteixen en tot l’espectre, des de l’infraroig 

fins al ultraviolat. Tot i així, no tota la radiació arriba a la superfície del nostre planeta, les 

ones ultraviolades més curtes són absorbides per l’atmosfera terrestre. De mitja, la 

superfície terrestre rep una radiació solar en un dia sense núvols d’uns 1200W/m2. 

L’energia solar fotovoltaica aprofita aquestes radiacions solars que arriben a la superfície 

terrestre, per convertir-la en energia elèctrica mitjançant cèl·lules fotovoltaiques.  

5.2. Avantatges i inconvenients 

 

Tot i que existeixen altres energies renovables que podrien ser viables per a alimentar les 

necessitats energètiques del càmping, l’energia solar fotovoltaica ve a ser la millor opció. 

Degut a la seva fàcil instal·lació, manteniment i la durabilitat ja que no presenta grans 

inconvenients. Les altres energies renovables tenen inconvenients que podrien ser una 

difícil instal·lació i d’un cost massa elevat. Un gran impacte visual (energia eòlica) 

L’energia solar té una sèrie d’avantatges respecte a altres fonts d’energies renovables 

que la fan una opció molt atractiva: 

-Renovable 

És capaç de transformar la llum solar en energia elèctrica 

-No contamina 
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Durant el procés químic d’obtenció de l’electricitat no es produeix la combustió ni altres 

reaccions que emeten substancies nocives per al medi ambient. 

-Inesgotable 

En termes de la vida humana, l’energia provinent del sol és infinita. 

-Constant  

A diferència d’altres energies renovables, on el seu rendiment són susceptibles als canvis 

meteorològics, si s’instal·len en zones convenientment estudiats, l’energia solar 

fotovoltaica podrà produir energia durant pràcticament tots els dies de l’any 

-Durabilitat 

La vida útil d’una instal·lació fotovoltaica es troba al voltant dels 25-30 anys depenent de 

la qualitat dels components utilitzats. 

-Autoconsum 

Ideal per a zones rurals allunyats de la xarxa elèctrica 

-Silenciosa 

Les plaques no tenen parts mòbils que puguin causar soroll. 

-Transportable 

Fàcil instal·lació i desmantellament de tot el sistema 

-Impacte visual 

No causa una destrucció del paisatge agressiu com altres energies, com la eòlica, 

hidràulica o altres formes d’energia no renovables. 

5.3. Funcionament d’una cèl·lula fotovoltaica 

 

Una cèl·lula fotovoltaica és la unitat bàsica d’un panell solar fotovoltaic. És l’encarregat de 

transformar la radiació solar en energia elèctrica a través de l’efecte fotoelèctric.  

El descobriment de l’efecte fotoelèctric va ser efectuat pel francès Alexandre-Edmond 

Becquerel, a l’any 1839. Becquerel va posar clorur de plata en una solució àcida, la va 

il·luminar i va connectar uns elèctrodes de platí amb la que va generar corrent elèctrica. A 

l’any 1883, Charles Fritts crea la primera cèl·lula fotovoltaica que a més del 

semiconductor contenia una capa d’oro, que va aconseguir una eficiència del 1%.  

Des de llavors, les cèl·lules fotovoltaiques han evolucionat i han elevat la seva eficiència 

al voltant del 55%. En els models comercials que podem trobar avui en dia, aquesta 

eficiència només arriba al voltant del 20%. Les cèl·lules fotovoltaiques comercials actuals 
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estan fets principalment de Silici, un material semiconductor, el segon més abundant en 

l’escorça terrestre després de l’oxigen.  

5.3.1. Teoria del semiconductor  

 

Les cèl·lules fotovoltaiques modernes estan fabricades d’uns materials que denominem 

semiconductors. El funcionament de les cèl·lules fotovoltaiques és gràcies a algunes de 

les propietats dels semiconductors.  

Se sap que els electrons orbiten al voltant del nucli atòmic i no poden tenir qualsevol 

energia sinó que els seus valors són els determinats nivells energètics: 1s, 2s, 2p, 3s, etc. 

En el cas del Silici, la tercera i última capa conté 4 electrons i també falten 4 electrons per 

completar la capa per regla de l’Octet.  

És per això que al unir diferents àtoms de Silici, els electrons de la última capa es 

comparteixen amb els de l’àtom veí formant enllaços covalents forts i molt estables. Les 

agrupacions es formen de manera ordenada donant lloc a un sòlid d’estructura cristal·lina. 

De la mateixa manera que els electrons d’un àtom no pot tenir qualsevol energia, els 

electrons en un cristall tampoc pot adquirir qualsevol energia. En el que abans, en un 

àtom, era un únic nivell d’energia, ara, són agrupacions de nivells anomenats bandes 

d’energia.  

De la mateixa manera que els últims nivells energètics d’un àtom defineix les propietats 

químiques de l’àtom, les últimes bandes d’energia defineixen les propietats electròniques 

del cristall. Les últimes dues bandes ocupades, total o parcialment per electrons, són la 

banda de conducció (la de més energia) i la banda de valència.  

Aquestes bandes estan separades per l’energia  de Fermi, la quantitat d’energia 

necessària per un electró de passar de la banda de valència a la banda de conducció. A 

una temperatura donada, alguns electrons tindran la suficient energia per deslligar-se 

dels àtoms. Aquests electrons alliberats se’ls denomina electrons.  Als enllaços que ha 

deixat buits se’ls denomina forats. Reben un nom especial degut a que es comporten com 

si es tractessin de partícules amb càrrega positiva.  

Als electrons que encara estan lligats als àtoms se’ls atribueix amb els nivells energètics 

corresponents als de la banda de valència. En un semiconductor, els nombre d’electrons i 

forats és el mateix. 

-Semiconductors tipus p i tipus n 

Mitjançant la manipulació dels cristalls semiconductors, alguns àtoms dels que formen la 

xarxa cristal·lina del semiconductor es pot substituir per altres, se’ls denomina impureses. 

N’hi han dos tipus d’impureses: donadores i acceptadores. 

Les donadores, tenen en la seva última capa un electró més que els àtoms que 

constitueixen la xarxa cristal·lina i les acceptadores, tenen un electró menys. Quan un 

semiconductor s’introdueix una impuresa donadora, aquestes poden perdre l’electró 
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fàcilment. Si s’introdueix un nombre d’impureses adequat, és possible aconseguir que el 

nombre d’electrons en el semiconductor vingui determinat per el nombre d’impureses 

(tipus n). 

D’igual manera, quan en el semiconductor introduïm impureses acceptadores, aquestes 

capten un electró fàcilment, el que origina l’aparició d’un forat en la xarxa. Introduint un 

nombre d’impureses acceptadores adequat, es pot aconseguir que el nombre de forats en 

el semiconductor vingui determinat pel nombre d’impureses (tipus p). 

L’estructura bàsica d’una cèl·lula fotovoltaica consisteix en aprofitar les propietats dels 

semiconductors tipus n i tipus p i redirigir la direcció de circulació de l’electró per generar 

corrent. No basta en posar dos cables a un semiconductor i exposar-lo al sol. Només 

aconseguiríem escalfar el semiconductor, ja que el parell electró-forat que genera el fotó 

que absorbeix la cèl·lula desapareixeria dins de la xarxa del semiconductor. 

Per aconseguir l’extracció de corrent, s’ha d’establir una unió p-n, que consisteix en 

fabricar un semiconductor amb dues zones, una tipus n i una altra tipus p. No es tracta 

d’enganxar un semiconductor tipus p a un de tipus n, sinó que s’ha de fer de manera que 

no s’interrompi la xarxa del semiconductor quan es passa d’una zona a una altra. 

 

 

 

 

 

 

 

La unió p-n fa possible la aparició d’un camp elèctric en la cèl·lula, amb el sentit de n cap 

a p, que separa els parells electró-forat. En el semiconductor tipus n, hi ha un excés 

d’electrons lliures, i en el semiconductor tipus p, hi ha un dèficit d’electrons lliures (forats).  

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Funcionament parell electró-forat 

Font: http://www.electricidad-gratuita.com  

Figura 28. Funcionament parell electró-forat 

Font: http://www.electricidad-gratuita.com  

http://www.electricidad-gratuita.com/
http://www.electricidad-gratuita.com/
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Com es pot observar en la figura 28, en la part superior, com en moltes plaques 

fotovoltaiques, s’instal·la una capa antireflectant, per a que la radiació solar s’absorbeixi 

en la placa i la mínima quantitat de fotons quedi reflectida. La corrent circula des de 

l’elèctrode negatiu (tipus n) cap a l’elèctrode positiu (tipus p) produint corrent elèctric. 

5.3.2. Eficiència de la cèl·lula fotovoltaica 

 

L’eficiència d’una cèl·lula fotovoltaica és el percentatge de potència convertida en energia 

elèctrica a partir de la radiació solar total absorbida per una placa. L’eficiència es calcula 

utilitzant la relació entre la potència màxima (Pm, en W), dividint entre la radiació que 

arriba a la cèl·lula, Irradiància (E, en W/m2) a condicions estàndards (STC) i la superfície 

de la cèl·lula solar (AC, en m2) 

𝜂 =
𝑃𝑚

𝐸 · 𝐴𝑐
 

Les condicions STC especifica una temperatura de 25º C i una irradiància de 1000 W/m2.  

En els últims anys s’han intentat reduir costos de la producció i especialitzada, però el 

repte més important sempre ha estat millorar la eficiència. Existeix una carrera entre 

institucions científiques internacionals, els quals en condicions de laboratori arriben a 

obtenir eficiències de més de 45%. La gràfica adjunta representa aquest procés constant 

d’investigació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per les cèl·lules d’un element, s’ha determinat que la màxima eficiència teòric que es pot 

aconseguir és de 33.7%. Per aconseguir més s’ha de recombinar les cèl·lules de varies 

capes i concentració. Per al Silici, l’element mes utilitzat, el límit teòric és de 29%. Per a 

Figura 29. Progressió del rendiment de les cèl·lules fotovoltaiques 

Font: www.nrel.gov  

http://www.nrel.gov/
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l’ús comercial, el Silici s’utilitza per la seva alta fiabilitat a preus raonables, les de major 

eficiència estan al voltant del 20 %. 

5.3.3. Tipus de cèl·lules fotovoltaiques 

 

Les plaques fotovoltaiques de Silici són els més comuns. En els últims anys s’ha 

comprovat una vida útil de més de 30 anys sense cap manteniment. Fet que fa que la 

majoria de fabricants s’atreveixin a garantir una baixada del rendiment de només fins al 

80% en 25 anys.  

Es distingeixen plaques d’estructura monocristal·lina o policristal·lina. Les plaques 

monocristal·lines tenen una major eficiència en condicions estàndard que pot tenir gran 

importància quan l’espai disponible és reduït. Les plaques policristal·lines són més 

barates perquè té una producció menys exigent, presenta un rendiment del voltant del 15% 

quan les monocristal·lines pot arribar fins al 20% d’eficiència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plaques policristal·lines té uns avantatges que són interessants de valorar que no es 

tracten de la seva eficiència ( inferior a la monocristal·lina).  

-A temperatures elevades, la pèrdua d’eficiència de les plaques policristal·lines és menor 

que en les monocristal·lines. Produeixen més energia en condicions de temperatures 

elevades. 

-La pèrdua per la degradació provocat per la radiació és menor en plaques 

policristal·lines. Amb el transcurs del temps, les plaques policristal·lines perdran 

lleugerament menys eficiència que les monocristal·lines. 

Realment no existeix gran diferència entre els dos tipus de cèl·lula fotovoltaica. S’utilitzarà 

el criteri de la millor oferta per decidir el tipus que s’instal·larà. 

 

Figura 30. Cèl·lula fotovoltaica monocristal·lina 

Font: www.wikipedia.com  

Figura 31. Cèl·lula fotovoltaica policristal·lina 

Font: www.wikipedia.com  

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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5.3.4. Tipus alternatius de plaques fotovoltaiques 

 

Existeixen altres tipus de plaques fotovoltaiques com són les plaques solars de capa fina, 

les cèl·lules flexibles, plaques amb capes transparents, etc. 

Les plaques solars de capa fina van aparèixer per reduir els costos de producció i 

solucionar una possible falta de silici. Apart d’utilitzar capa fina de silici, també s’han 

arribat a reducció important de costos en altres elements.  

Els més importants són mòduls de capa fina de coure, indi i seleni (CIS);  coure, indi, 

gal·li i seleni (CIGS) i mòduls de capa fina de base cadmi i tel·luri (CdTe). En el 2009, 

l’empresa estatunidenc First Solar, amb les plaques de tipus CdTe, es convertí en el 

productor fotovoltaic més gran del món temporalment amb la instal·lació de grans parcs 

solars.  

Les cèl·lules flexibles van aparèixer després d’experimentar amb noves formes de 

producció. Obre les possibilitats que la rigidesa de les plaques tradicionals no permetien. 

És cada cop mes freqüent la incorporació d’aquestes cèl·lules en roba, motxilla, para-sols, 

etc. La majoria serveixen per carregar aparells de poc consum com smartphones o 

bateries portàtils. 

Plaques amb capes transparents. El desenvolupament d’aquestes plaques suposa la 

possible fabricació de finestres amb capes fines semi-transparents de plaques 

fotovoltaiques. Substituint els vidres polaritzats i utilitzar la superfície extra per produir i 

abastir edificis enmig de les ciutats superpoblades on l’espai és escàs per instal·lar parcs 

de plaques o unitats individuals. 

5.4. Sistema fotovoltaic 

 

Existeixen dos tipus de sistemes fotovoltaics segons la seva connexió: 

-Autònoms 

-Connectats a la xarxa 

Els sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa, tal com el nom indica, tenen la possibilitat 

de retornar energia sobrant a la xarxa elèctrica en el cas de que no s’hagi consumit. 

Aquests tipus de sistemes no solen requerir de bateries per emmagatzemar energia, ja 

que la corrent es retorna a la xarxa elèctrica.  

Per normativa, les instal·lacions fotovoltaiques connectats a la xarxa han de pagar un 

impost per cada kWh generat per les plaques solars, ja que encara que no s’utilitzin la 

xarxa elèctrica, existeix la possibilitat de que puguem tenir la xarxa com a reserva davant 

un imprevist. 
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Un sistema autònom està completament desconnectat de la xarxa elèctrica i només 

serveixen de les plaques fotovoltaiques per satisfer la demanda energètica. És molt 

important que el nombre de plaques i de bateries estigui minuciosament estudiat per fer 

front a qualsevol imprevist ja que no es disposarà de la xarxa per qualsevol contratemps.  

Les bateries són imprescindibles en un sistema autònom, ja que s’ha d’emmagatzemar 

suficient energia per l’ús nocturn i en dies on les condicions climatològiques afectin el 

rendiment de la producció d’energia solar.  

Al estar desconnectats de la xarxa, no s’ha de pagar cap impost. La llibertat energètica 

suposa que eliminem la dependència de les companyies elèctriques que monopolitzen el 

mercat, i també desfer-nos de les pujades de preu per temporada i al llarg del temps. 

En aquest projecte, optarem per un sistema autònom. Per tots els seus avantatges que 

representa, i també d’un complet deslligament de la dependència energètica del càmping 

a la xarxa elèctrica local. Durant el dia s’haurà de produir energia suficient tant per l’ús 

durant horaris diürns com per omplir les bateries d’ús nocturn i per dies de baixa 

producció energètica. 

5.5. Components del sistema autònom 

 

En aquest capítol presentarem els diferents components que formen un sistema 

fotovoltaic autònom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòduls fotovoltaics: Són els encarregats de la transformació de la radiació solar en 

energia elèctrica (corrent continua). Tenen una vida útil de fins 30 anys. Han de ser 

resistents als agents climàtics i requereixen un manteniment i neteja per poder preservar 

el rendiment durant el seu cicle de vida.  

Regulador: Encarregat de distribuir l’electricitat procedent de les plaques fotovoltaiques 

abans d’arribar a la bateria. El regulador protegeix el sistema de possibles curtcircuits, 

Figura 32. Distribució d’un sistema fotovoltaic autònom 

Font: www.wikipedia.com  

http://www.wikipedia.com/
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sobrecàrregues i sobre descàrregues allargant la vida útil de la bateria. Permet saber 

l’estat de càrrega de la bateria. Quan es necessita de l’energia emmagatzemada, la 

corrent ha de passar de nou pel regulador de càrrega. 

Bateria: Component encarregat de l’emmagatzematge de l’energia elèctrica produïda per 

les plaques solars. La incorporació de bateries en un sistema autònom és imprescindible 

per varies raons. Dotar de la capacitat de proveir electricitat en horaris nocturns, dies de 

poca radiació solar o bé quan hi ha una demanda superior d’energia a la producció de les 

plaques en algun moment del dia. És de vital importància ja que en un sistema autònom 

no hi haurà el recolzament de la xarxa elèctrica per poder cobrir els imprevistos. 

Les bateries solen tenir una vida útil d’entre 8 i 10 anys. Es tracta d’unes bateries 

específiques, sotmeses a continus cicles de càrrega i descàrrega. Per això la importància 

d’un bon regulador de corrent és imprescindible perquè la bateria pugui arribar a la seva 

vida útil.  

Inversor: És el component encarregat de la transformació de la corrent continua, 

procedent de les plaques fotovoltaiques i posteriorment del regulador, en corrent alterna 

per aquells dispositius que funcionen amb aquest tipus de corrent.  

La corrent que surt del regulador sol ser d’uns 12V de corrent continua, l’inversor el 

convertirà en una corrent alterna de 220V per als endolls i electrodomèstics del càmping. 

Proteccions: Un altre element de les instal·lacions fotovoltaiques són 

les proteccions, equips que desconnecten la instal·lació en el cas de no detectar tensió a 

la xarxa, en el cas de pèrdua d’aïllament, o al detectar qualsevol altra funcionament. 

Altres proteccions, a més de les de tensió i freqüència són els diferencials i els magneto 

tèrmics. Els diferencials protegeixen contra contactes directes, i els magneto 

tèrmics protegeixen el sistema contra sobrecàrregues, evitant així que es faci malbé el 

cablejat o els equips. 

Cablejat: Conjunt d’elements d’unió que enllaça els components del sistema.  

5.6. Configuració de plaques fotovoltaiques 

 

Una decisió important a prendre és la configuració de les plaques fotovoltaiques: 

-Plaques centralitzades (parc solar).  

Es tracta de concentrar totes les plaques en un mateix lloc, disposar d’una granja de 

plaques fotovoltaiques. 

-Plaques distribuïdes. 

Es tracta de tenir les plaques fotovoltaiques repartides independentment a prop de cada 

grup de parcel·la, farola o mòdul sanitari. 
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5.6.1.Plaques centralitzades 

 

Avantatges: 

-fàcil instal·lació 

-Fàcil manteniment per proximitat entre plaques 

-Tot l’equip: bateria, inversors estaran agrupats i es podrien protegir en una estructura 

única. 

-Facilita a la renovació o ampliació en un futur pròxim 

-No es veu afectat si canvia la distribució, quantitat o tipus de instal·lació que alimenta. 

Inconvenients: 

-Cost significativament major degut al cablejat. 

-Pèrdua de rendiment degut a la longitud del cablejat. 

-Dedicació exclusiva d’un terreny per instal·lar el parc solar. 

-Major impacte visual degut al parc solar. 

5.6.2.Plaques distribuïdes  

 

Avantatges: 

-Menor cost en cablejat. 

-Sense necessitat de reservar un terreny exclusivament per l’ús de les plaques. 

Inconvenients: 

-Instal·lació individual més cara. 

-Manteniment més car degut a la separació entre equips fotovoltaics. 

Després d’analitzar les dues opcions, s’ha optat per la instal·lació de plaques/grups 

fotovoltaics distribuïdes. Entre altres avantatges, ens trobem amb l’estalvi del cablejat i 

el cost de soterrar tots els cables en el recinte. El factor de més importància ha estat que 

degut a que disposem d’un espai limitat per al càmping, per tant les plaques s’han de 

col·locar proper a les parcel·les, s’ha considerar que instal·lar un parc solar de 114 

plaques seria un impacte visual massa gran per una estada en un càmping.  

Si bé és cert que no s’haurà de patir per les pèrdues energètiques per un cablejat massa 

llarg, ni tampoc sobre el manteniment de les plaques excessivament ja que adoptarem 

una espècie de parc solar reduït, muntat a sobre de les “terrasses artificials”. 
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5.7. Orientació i inclinació de plaques 

 

El grup de plaques que s’ha decidit instal·lar té un rendiment teòric. En aquest apartat, 

s’ha decidit comprovar i estimar la producció elèctrica en la localització geogràfica 

corresponent i estimar la millor configuració per maximitzar la producció energètica. 

Dos paràmetres fonamentals són la orientació i la inclinació de les plaques.  

Per obtenir una màxima irradiació, s’ha de orientar les plaques fotovoltaiques cap a 

l’equador. És la orientació preferent i més encarat al sol en tot moment. En el cas del 

càmping Parcmotor Castellolí, s’orientarà cap al Sud.  

En moltes instal·lacions no es poden seguir estrictament aquest criteri d’orientació, i 

s’acaba col·locant les plaques en el costat més favorable del sostre de l’habitacle. En el 

cas del projecte, tenim total llibertat per orientar les plaques. D’aquesta manera 

s’aconsegueix maximitzar la producció energètica minimitzant la quantitat de plaques que 

es necessiten.  

En quan a la inclinació de les plaques, molts fabricants recomanen que s’instal·lin les 

plaques amb un angle d’inclinació d’uns 40-45 graus. No és una mesura arbitrària. La 

incidència optima del sol depèn de la latitud on es troba el terreny.  

Les coordenades del Parcmotor Castellolí són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latitud: 41,588 Longitud : 1,682. La gran majoria dels fabricants espanyols recomanen 

una inclinació de 45º per maximitzar la orientació del sol quan es troba en el seu moment 

de màxim irradiació, al migdia.  

Existeix la possibilitat d’escollir una inclinació variable depenent del moment del dia, o bé 

depenent de la època de l’any. No obstant, motoritzar totes les plaques suposa una 

Figura 33. Vista satèl·lit Parcmotor Castellolí amb coordenades 

Font: Google Maps 
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despesa econòmica massa gran. Es decideix que s’adoptarà una inclinació fixa de 45º 

durant tot l’any. 

 

5.8. Terrasses Artificials 

 

Per a poder distribuir les plaques fotovoltaiques en tot el recinte del càmping sense 

molestar i ocupar espai innecessàriament, s’ha decidit elevar les plaques fotovoltaiques i 

instal·lar-les en les que s’han batejat amb el nom de “Terrasses Artificials”. 

Les “terrasses artificials” no són més que estructures elevadores que permet instal·lar les 

plaques fotovoltaiques en una certa altitud sense que s’hagi de preocupar-se perquè cap 

edifici pugui bloquejar la llum solar incident. També s’ha intentat que les “terrasses 

artificials” ocupin el menor espai possible al nivell de terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 34 es pot observar un disseny preliminar d’una “terrassa artificial. Té una 

longitud de 7 metres per 4 metres. Té dues alçades possibles: 3 metres i 6 metres. 

Només existeixen 3 “terrasses artificials” de 3 metres d’alçada, i estan situats entre el 

parell de mòduls sanitaris. La raó és per no bloquejar la irradiació solar ja que, degut a la 

alta demanda energètica dels aparells elèctrics dins dels mòduls sanitaris, s’han 

d’instal·lar plaques al sostre d’aquests.  

Les “terrasses artificials” de 6 metres restants són més que suficient per ser l’estructura 

més alta del càmping per a què res puguin bloquejar la irradiació solar.  

Els dos tipus de “terrasses artificials” estan dotades de 6 plaques fotovoltaiques. En el 

cas de les 3 estructures de 3 metres, contenen 6 plaques de 325W de potència que 

Figura 34. Model 3D de “terrassa artificial” de 6 metres d’alçada 

Font: propi  
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pertanyen a un grup fotovoltaic de 12 plaques en total que té una producció mitja de 

19.200Wh/dia. 

En el cas de les 20 estructures de 6 metres restants, estan dotades de 6 plaques 

fotovoltaiques de 325W de potència i juntament amb el grup de bateries, inversors i 

reguladors formen la totalitat d’un grup fotovoltaic que té una capacitat de producció 

mitjana de 9.600Wh/dia. 

 

5.8.1. Localització de les “terrasses artificials” 

 

Es situarà “terrasses artificials” entre cada grup de 12 parcel·les, la distribució serà de 6 

parcel·les cada banda, per tenir una distancia semblant entre parcel·la i les plaques 

fotovoltaiques. Al costat dels mòduls sanitaris es col·locaran 3 “terrasses artificials” de 3m. 

S’ha calculat que es necessitaran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipus “terrassa 
artificial” 

Alçada Finalitat Quantitat 

9.600Wh/dia 6m Parcel·les 15 

9.600Wh/dia 6m Faroles 4 

9.600Wh/dia 6m Mòduls sanitaris 1 

19.200Wh/dia 3m Mòduls sanitaris 3 

TOTAL   23 

Figura 35. Visualització de 3 tipus de “terrassa artificial”. 5 

visibles dedicades a les parcel·les. 1 dedicada als mòduls 

sanitaris. 1 dedicada a un grup de 17 faroles. 

Font: propi 

Taula 11. Distribució de “terrasses artificials” per finalitat 

Font: propi 
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5.9. Producció energètica estimada dels grups fotovoltaics 

 

En aquest apartat es procedirà a calcular la producció energètica estimada per a la 

ubicació específica del càmping. Primer s’estudiarà el mètode de càlcul de producció 

energètica i seguidament s’analitzarà i s’aplicarà aquest mètode als dos grups fotovoltaics 

que es pretén instal·lar al càmping Parcmotor Castellolí.  

 

5.9.1. Mètode de càlcul  

 

Per a calcular la producció s’ha d’explicar primer el terme de hores solar pic (HSP). 

La hora solar pic (HSP) és una unitat que mesura la irradiació solar i es defineix com el 

temps en hores de una irradiació de 1000W/m2. És una manera simple de calcular 

l’energia que es rep del sol, quantificant-ho en paquets de 1 hora cadascuna de 1000W.  

De forma senzilla es pot dir que hora solar pic és la quantitat d’energia solar que es rep 

en un metre quadrat de superfície. 5 hores solar pic suposa que tenim 5 hores de 

irradiació a 1000W/m2. 

Cada regió de la terra té la seva particular Hora solar pic (HSP) i hi ha un programa web 

que permet determinar aproximadament [biblio]. Tenint en compte les coordenades, la 

distribució del terreny, el vent entre altres factors, aquest programa ens calcular les HSP 

mitjà de cada mes de l’any. 

 

Figura 36. Distribució de 23 “terrasses artificials” 

Font: propi 
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En vermell el programa estan senyalades les Hores solar pic de tot l’any per al càmping 

de Castellolí. Tenint en compte que l’HSP més baix, per tant el més restrictiu és al 

desembre amb només 3,62 HSP, i una mitjana anual de 5,33 HSP. 

La producció energètica d’una placa fotovoltaica s’obté de multiplicar les HSP per la 

potència nominal de la placa.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎(
𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
) = 𝐻𝑆𝑃 (

ℎ

𝑑𝑖𝑎
) 𝑥 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑊) 

 

5.9.2. Grup fotovoltaic 9.600Wh/dia 

 

5.9.2.1 Energia mitja estimada 

 

El grup fotovoltaic de més quantitat és la de producció mitjana 9.600Wh/dia. Les 

components del grup fotovoltaic són: 

6 x Placa Solar de 325W 24V silici policristal·lina Telesun 

12 x Bateria OPzS Ultracell 686Ah 2V 

1 x Inversor Carregador 3000W 24V MPPT 50A Must Solar 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 6 𝑥 325 𝑥 3,62 = 𝟕. 𝟎𝟓𝟗𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

Figura 37. Resultat de HSP 

Font: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 = 6 𝑥 325 𝑥 5,33 = 𝟏𝟎. 𝟑𝟗𝟑, 𝟓𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 = 6 𝑥 325 𝑥 6,41 = 𝟏𝟐𝟒𝟗𝟗, 𝟓𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

 

Segons el calendari d’esdeveniments que es resumirà en apartats posteriors, la directiva 

del Parcmotor Castellolí indica que la temporada alta i baixa de visita als circuits i pistes 

coincideixen amb les estacions de primavera-tardor i hivern respectivament. Tret del mes 

d’Agost que les visites al Parcmotor es compara com les d’un mes d’hivern. Això 

reflecteix que les èpoques de major demanda energètica del càmping coincideix amb els 

mesos en els que el HSP es troba en nivells mitjans, al voltant de 5.  

La quantitat de grups fotovoltaics s’ha calculat amb la producció energètica mitjana del 

fabricant en ment, 9.600Wh/dia. És menor a la estimada per al terreny específic de 

10.393,5Wh/dia. Això significa que hi haurà una producció superior a la estimada que es 

necessitarà. 

 

 

5.9.2.2. Comprovació del nivell d’autonomia del grup de bateries 

 

Apart de la capacitat i producció de les plaques fotovoltaiques, la capacitat i autonomia de 

les bateries també és un factor important. Segons les necessitats del càmping del Circuit 

Castellolí, s’ha considerat que una autonomia de 1 dia seria suficient. Les hores 

nocturnes on només es dependran de les bateries per a abastir les instal·lacions es 

redueixen a 8 hores en el pitjor dels casos. Encara i així, en temporada alta, hi haurà 

suficient irradiació per poder carregar les bateries i durar 8 hores si la autonomia que es 

tria es de 24 hores.  

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 (𝑑𝑖𝑒𝑠) =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝐴ℎ) 𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑥 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó (𝑉)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 (
𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

) 𝑥 (1 + %𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠)
 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 (𝑑𝑖𝑒𝑠) =  
686𝐴ℎ 𝑥 0,86 𝑥 12𝑥2𝑉

9.600
𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

𝑥 (1 + 0,15)
= 𝟏, 𝟐𝟖 𝒅𝒊𝒆𝒔 

La profunditat de descàrrega ve determinada pel fabricant, en el cas de la bateria triada: 

86% 
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5.9.2. Grup fotovoltaic 19.200Wh/dia 

5.9.2.1 Energia mitja estimada 

 

El grup fotovoltaic de més quantitat és la de producció mitjana 19.200Wh/dia. Les 

components del grup fotovoltaic són: 

12 x Placa Solar de 325W 24V silici policristal·lina Telesun 

8 x Bateria Estacionaria U-Power 550Ah 6V 

1 x Inversor Carregador 3000W 24V MPPT 50A Must Solar 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 12 𝑥 325 𝑥 3,62 = 𝟏𝟒. 𝟏𝟏𝟖𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 = 12 𝑥 325 𝑥 5,33 = 𝟐𝟎. 𝟕𝟖𝟕𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 = 12 𝑥 325 𝑥 6,41 = 𝟐𝟒. 𝟗𝟗𝟗𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

 

La quantitat de grups fotovoltaics s’ha calculat amb la producció energètica mitjana del 

fabricant en ment, 19.200Wh/dia. És menor a la estimada per al terreny específic de 

20.787Wh/dia. Això significa que hi haurà una producció superior a la estimada que es 

necessitarà. 

 

5.9.2.2. Comprovació del nivell d’autonomia del grup de bateries 

 

Es segueix el mateix criteri d’una autonomia de les bateries de 1 dia. Ja que és més que 

suficient per alimentar-ho per hores nocturnes. 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 (𝑑𝑖𝑒𝑠) =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝐴ℎ) 𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑥 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó (𝑉)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 (
𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

) 𝑥 (1 + %𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠)
 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 (𝑑𝑖𝑒𝑠) =  
550𝐴ℎ 𝑥 0,86 𝑥 8𝑥6𝑉

19.200
𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

𝑥 (1 + 0,15)
= 𝟏, 𝟎𝟐𝟖 𝒅𝒊𝒆𝒔 

5.10. Manteniment de la instal·lació 

 

Les instal·lacions fotovoltaiques no requereixen un manteniment minuciós ni complicat. 

Els fabricants indiquen que és suficient una neteja de la superfície de les plaques 

fotovoltaiques per eliminar qualsevol brutícia que pugui impedir la correcta irradiació 



59 Disseny càmping sostenible al circuit de Castellolí 
 

sobre les cèl·lules fotovoltaiques. Per assegurar que les plaques estiguin sempre produint 

a la màxima capacitat, es netejaran les plaques mensualment.  

Les bateries són els components més delicats de mantenir de la instal·lació. Han d’estar 

lliures de pols i resguardats dels fenòmens meteorològics. La millor opció és guardar tots 

els components (bateries, inversor, regulador) dins d’una caixa elèctrica. D’aquesta 

manera s’aconsegueix que el grup de bateries tingui la vida útil més gran possible. 
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6. ESTUDI ECONÒMIC 
 

En aquest apartat es farà l’estudi econòmic del projecte. Es calcularà el pressupost del 

projecte per parts. S’estudiarà el calendari d’esdeveniments per estimar els ingressos que 

podria tenir el càmping i finalment es calcularà la viabilitat econòmica del projecte. 

6.1. Pressupost 

6.1.1. Grups fotovoltaics 

 

Concepte Cost per unitat Unitats Cost 

Kit solar fotovoltaic 
aïllat 24V 9.600Wh/dia 

4.490,94€ 20 89.818,80€ 

Kit solar fotovoltaic 
aïllat 24V 

19.200Wh/dia 

6.699,93€ 3 20.099,79€ 

TOTAL  23 109.918,59€ 

Descompte  -10% 10.991,86€ 

COST FINAL   98.926,73€ 

 

 

Els costos que apareixen són amb IVA inclòs, i s’han obtingut de la pàgina de autosolar []. 

Per la venta de per major, s’ha tingut en compte un descompte del 10%. 

6.1.2. Mòduls sanitaris 

 

Concepte Cost per unitat Unitats Cost 

Mòdul sanitari CMT 
3700 S20E 

3.100€ 7 21.700€ 

COST FINAL   21.700€ 

 

 

Els costos apareixen amb IVA inclòs, i s’han obtingut a la pàgina de Consmetal S.L. []. 

6.1.3. Faroles 

Concepte Cost per unitat Unitats Cost 
SGP340 CPO-TW60W K EB 

II OR FG 48/60 
359€ 71 25.489€ 

Descompte  -10% 2.548,9 

COST FINAL   22.940,1€ 

 

 

Taula 12. Pressupost grups fotovoltaics 
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http://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-exterior/alumbrado-publico-y-residencial/luminarias-publico-y-residencial/selenium/selenium/910500967312_EU/product
http://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-exterior/alumbrado-publico-y-residencial/luminarias-publico-y-residencial/selenium/selenium/910500967312_EU/product
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Costos amb IVA inclòs, font pàgina oficial OSRAM. Descompte per venta de per major de 

10%. 

6.1.4. Instal·lacions de serveis extres 

 

Concepte Cost per unitat Unitats Cost 
Safareig 120€ 3 360€ 
Urinaris 215€ 4 860€ 

Estructura “Terrassa 
artificial” 

500 € 23 11.500€ 

Armaris elèctrics 200€ 23 4.600€ 

Focus LED 10W 10€ 14 140€ 

COST FINAL   17.460€ 

 

Es resumeix les instal·lacions extres que s’han decidit instal·lar. Tots els preus inclouen 

IVA. 

6.1.5. Cablejat 

 

Si es té en compte que les plaques fotovoltaiques s’han instal·lat de forma que estan 

propers a les parcel·les i el fet de que les parcel·les estan distribuïdes en grups de 12, 6 

per cada costat de les plaques. La distància màxima entre el grup de bateries de la placa 

fins les parcel·les seria uns 25 metres. Tenint en compte això, per cada grup fotovoltaic 

instal·lat, s’ha de multiplicar per 12 cops aquests 25 metres de cablejat. 

Concepte Cost per 
metre 

Ús  Distància Cost 

Cablejat 16mm2 0,60€ Parcel·les-
Bateries 

6.900m 4.140€ 

Cablejat 16mm2 0,60€ Mòduls 
sanitaris-
Bateries 

10x7=70m 42€ 

Cablejat 16mm2 0,60€ Bateria-
Bateria 

23x100=2.300m 1.380€ 

COST FINAL    5.562€ 

 

Es necessitarà cablejat per connectar els diferents grups de bateries per tenir una xarxa 

de bateries per possibles emergències energètiques o fallides de producció energètica. 

D’aquesta manera, l’energia produïda per qualsevol placa del càmping pot carregar 

qualsevol grup de bateries del càmping.  Garanteix una flexibilitat i marge de seguretat 

extra.  

La distancia màxima entre grup de plaques fotovoltaiques és de 100 metres.  

 

Taula 14. Pressupost serveis extres 
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6.1.6. Preparació de terreny i parcel·les 

 

S’han de portar a terme tasques de preparació del terreny del recinte del càmping. És 

necessari la eliminació de vegetació, aplanar el terreny i creació de camins de terra per 

circulació de vehicles dintre del recinte. 

Concepte Comentari Cost estimat 

Mà d’obra 5 persones x 1 mes 6.000€ 

Lloguer maquinària 2 grues x 1 mes 45.000€ 

Material d’obra Formigó, acer,etc 10.000€ 

COST FINAL  61.000€ 

 

 

6.1.7. Sistema de monitorització i telecontrol 

 

Gràcies a que el kit de plaques fotovoltaiques adquirit ja compta amb sistemes de 

monitorització, només s’ha d’implementar part del sistema de telecontrol per a grups de 

plaques, faroles i sistemes de control dels mòduls sanitaris. S’estima cost de 7.000€ en la 

implementació d’aquest sistema. 

6.1.8. Resum de pressupost 

 

Concepte Cost 
Grups fotovoltaics 98.926,73€ 
Mòduls sanitaris 21.700€ 

Faroles 22.940,10€ 

Instal·lacions extres 17.460 € 

Cablejat 5.562€ 

Preparació terreny 61.000€ 

Sistema telecontrol 7.000€ 

PRESSUPOST FINAL 234.588,83€ 

 

 

6.2. Estimació d’ingressos 

 

En aquest apartat s’estudiarà la quantitat d’esdeveniments que el Parcmotor Castellolí 

celebra durant l’any 2018. A continuació s’estimarà els ingressos que tindrà el càmping 

Parcmotor Castellolí d’acord amb aquests esdeveniments. 

Taula 16. Pressupost preparació terreny i parcel·les 
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Les tandes organitzades per organitzacions externes és la font d’ingressos pel càmping 

més estable i profitós. 3 dies (2 nits) a la setmana en temporada alta (abril al juliol, 

setembre i octubre). 2 dies (1 nit) a la setmana en març i novembre. Cap tanda durant 

mesos gener, febrer, agost i desembre. Tenint en compte que la directiva reserva 1 

setmana al mes per possibles esdeveniments, campionats, proves, etc. Calculem que les 

tandes es realitzen 3 setmanes cada mes. 

Per cada tanda, hi acudeixen uns 100 pilots aproximadament. Segons la informació 

facilitada per la directiva del Parcmotor Castellolí, amb cada pilot, ve acompanyat 

habitualment d’1 mecànic i 2 acompanyants. S’agafa 400 persones/tanda com a 

referència. Les tandes s’organitzen en caps de setmana, o bé durant més de 2 dies 

seguits, això significa que la majoria dels visitants utilitzarien el càmping per pernoctar. 

Encara i així, també hi ha tandes d’un sol dia, però són poc habituals. Es suposa que el 

50% de les persones que venen a les tandes es queden al càmping i es cobrarà 

10€/persona la nit. 

Es calcula la visita possible al càmping durant l’any: 

Mes  Nits 
tandes 

setmanals 

Nits 
tandes 

mensuals 

Persones Clients 
càmping 

(50%) 

Ingrés 
càmping 

(€) 

Gener 0 0 0 0 0 

Febrer 0 0 0 0 0 

Març 1 3 1.200 600 6.000 

Abril 2 6 2.400 1.200 12.000 

Maig 2 6 2.400 1.200 12.000 

Juny 2 6 2.400 1.200 12.000 

Juliol 2 6 2.400 1.200 12.000 

Agost 0 0 0 0 0 

Setembre 2 6 2.400 1.200 12.000 

Octubre 2 6 2.400 1.200 12.000 

Novembre 1 3 1.200 600 6.000 

Desembre 0 0 0 0 0 

ANUAL  -- 42 16.800 8.400 84.000€ 

 

 

El Parcmotor Castellolí també acull esdeveniments anuals com la copa mediterrània, 

FormulaStudent, SmartMoto Challenge, Campionat Europeu de Trial, etc. Aquestes 

competicions reuneixen visitants al Parcmotor Castellolí i la majoria d’aquestes 

competicions duren més de 2 dies. Però només 2 esdeveniments donarien ingressos al 

càmping: Campionat Europeu de Trial i la Copa mediterrània.  

Les altres competicions són esdeveniments d’estudiants o promocionats pel govern, i la 

directiva del Parcmotor Castellolí ofereix allotjament gratuït al càmping als participants. La 

Taula 18. Ingressos per tandes anuals 
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copa mediterrània del 2017 va acollir a un total de 2.000 persones al circuit de velocitat i 

el Campionat Europeu de Trial a 1.300 persones. 

Competició Persones Ingrés 

Copa mediterrània 510 5.100€ 

Campionat Europeu 
Trial 

510 5.100€ 

ANUAL 1.020 10.200€ 

 

El càmping Parcmotor Castellolí tindria uns ingressos de 94.200€/any gràcies a les 

tandes i a les dues competicions que s’han esmentat. Sense tenir en compte de que la 

directiva Parcmotor Castellolí preveu aconseguir contractes d’altres competicions i de 

noves iniciatives que portaran més visitants al recinte. Això fa que aquesta xifra pot 

augmentar en els propers anys. 

6.3. Viabilitat econòmica 

 

La viabilitat econòmica del càmping Parcmotor Castellolí depèn directament de l’èxit que 

tingui el circuit Castellolí. Un bon marketing i constants innovacions per atreure a més 

projectes i competicions al Parcmotor són essencials per a la viabilitat del projecte en un 

futur. 

El Parcmotor Castellolí no busca superar el circuit de Montmeló en quant a hostejar 

campionats de Fórmula 1 o mundials de motociclisme, però que es centrarà en 

competicions alternatives i relacionades amb les noves tecnologies de transport que 

tindran un gran impacte en el futur dels esports del motor. 

Per calcular la viabilitat econòmica del projecte se suposa un tipus d’interès anual fixe del 

10%, un cost de manteniment de les instal·lacions de 24.000€ anuals així com un cost de 

manteniment de les instal·lacions elèctriques de 6.000€ anuals. 
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A continuació es calcula el VAN i el TIR a 10 anys: 

 

 

 

El resultat és un VAN positiu i un TIR superior al tipus d’interès escollit. El projecte és 

econòmicament viable. El període d’amortització de la inversió és al 4t any. Això també 

indica a que si la directiva de Gestió Parcmotor Castellolí aconsegueix nous 

esdeveniments, aquest període d’amortització serà menor. 

Taula 22. Càlcul del VAN i TIR 
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Taula 21. Càlcul del flux acumulat 2 
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7. IMPACTE AMBIENTAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

FOTOVOLTAICA 

7.1. Impacte visual 

 

S’ha explicat en l’apartat 5.6.2. que la distribució de les plaques serien no centralitzades. 

Això implica un menor impacte visual ja que no existeix un parc solar que ocupi un terreny 

determinat.  

Les plaques solars i l’equipament estan instal·lades en les estructures que s’ha batejat 

com “terrasses artificials”. El disseny d’aquestes estructures està pensat per causar el 

mínim impacte i molèstia cap als clients del càmping. El disseny ha intentat que la 

“terrassa artificial” funcioni com una mena de tendals que protegeix que genera ombra i 

protegeix de la irradiació solar.   

7.2. Impacte acústic 

 

Un dels principals avantatges de l’energia fotovoltaica és el seu funcionament silenciós. 

No presenta cap mena de contaminació acústica que s’hagi de tenir en compte. 

7.1. Impacte energètic 

 

L’impacte energètic sobre el conjunt del recinte de Parcmotor Castellolí és positiu. La 

directiva de Gestió Parcmotor Castellolí assegura que el complex té intenció de deixar de 

dependre de l’energia elèctrica de la xarxa en 10 anys.  

El projecte del càmping sostenible resulta ser un experiment que pot aportar molta 

informació en quant a la implementació d’energies renovables en tot el Parcmotor. 

L’efecte immediat és que hi ha una quantitat important d’energia elèctrica generada per 

les plaques que es pot aprofitar en temporades baixes per consumir a la resta 

d’instal·lacions del Parcmotor.  
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8. DIAGRAMA DE GANTT 
 

En aquest apartat es presentarà un diagrama de Gantt per representar la planificació de 

les diferents activitats i processos que s’han de portar a terme per la construcció del 

recinte i la instal·lació de les plaques i altres serveis.  

Aquest diagrama ens permetrà tenir una visió global del calendari, i la prioritat de les 

activitats del projecte. Així com detectar possibles solapaments i desfasaments al projecte. 

 

 

Estudi del projecte. La directiva de Gestió Parcmotor Castellolí farà un estudi de viabilitat i 

redactarà un projecte d’enginyeria basat en el present treball. 

Desenvolupament IoT. Implementació del software necessari per al sistema de 

monitorització i telecontrol dels equips fotovoltaics. 

Test telecontrol. Prova del correcte funcionament del software IoT desenvolupat. 

Preparació terreny. Moviments de terra amb maquinària pesada. 

Instal·lació parcel·les. Demarcació dels límits de les parcel·les. 

Instal·lació resta serveis. Instal·lació de les “terrasses artificials”, mòduls sanitaris, faroles, 

etc. 

Test final. Setmana de prova del funcionament correcte de tots els equipaments instal·lats. 

El període estimat per a la posada a punt del projecte i finalització és de 14 setmanes. 

  

Figura 38. Diagrama de Gantt 
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9. CONCLUSIONS 
 

En aquest projecte s’ha dissenyat un càmping sostenible que està abastit 100% per 

energia fotovoltaica, en el centre de tecnificació de l’esport del motor: Parcmotor 

Castellolí. El projecte respon a una problemàtica de la manca d’instal·lacions per allotjar a 

persones que acudeixen als circuits i necessiten pernoctar al recinte. 

Primer, s’ha procedit amb els estudis previs. Un estudi del Parcmotor Castellolí ens 

ofereix una clara visió de les necessitats futures del circuit en quant a allotjament. S’ha 

procedit a un estudi topogràfic del terreny per localitzar la millor ubicació per construir el 

càmping. En aquest estudi, s’ha decidit pel terreny seleccionat dintre del recinte 

Parcmotor Castellolí. 

A continuació, s’ha efectuat un estudi comparatiu de càmpings existents, tant càmpings 

vocacionals d’estiu com càmpings dintre de recintes de circuits com el de MotorLand 

Aragó.  

Inspirats per les distribucions de parcel·les estudiats en l’estudi anterior, s’ha procedit a 

dimensionar i estudiar el disseny de la distribució més òptima de parcel·les del càmping, 

així com la capacitat i les dimensions d’aquestes parcel·les. En aquest estudi també s’ha 

efectuat un estudi del consum energètic que tindran les parcel·les i les instal·lacions de 

serveis que hi hauran al càmping.  

Seguidament, s’ha fet un estudi de la tecnologia fotovoltaica disponible en l’actualitat. Una 

tecnologia que ha canviat i millorat moltíssim degut a la seva popularització en la última 

dècada. S’ha buscat la millor distribució i tipus de plaques fotovoltaiques per satisfer la 

necessitat energètica del càmping. També tenint en compte el posicionament de les 

plaques per un màxim rendiment. 

Un estudi econòmic per garantir la viabilitat del projecte. S’ha estimat els ingressos futurs 

del càmping dissenyat i s’ha obtingut uns resultats favorables en quan a la viabilitat 

econòmica del projecte. 

S’ha esmentat els possibles impactes ambientals de la instal·lació fotovoltaica triada per 

abastir el càmping. 

Finalment, un diagrama de Gantt per orientar i tenir una visió global de la planificació de 

l’execució del projecte. 

En definitiva, es tracta d’un projecte econòmicament i tècnicament viable. També es 

tracta d’un projecte que s’alinea en la direcció de creixement del Parcmotor Castellolí, 

que ja és un referent europeu com a centre de tecnificació dels esports del motor que 

compta amb un nivell tecnològic molt avançat, amb una aposta molt forta sobre vehicles 

elèctrics i altres tecnologies del transport. 
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https://www.iluminet.com/funcionamiento-paneles-fotovoltaicos-energia-solar/
https://es.krannich-solar.com/es/autoconsumo/fotovoltaica-aislada.html
https://www.sfe-solar.com/baterias-solares/manual-calculo/
https://www.soliclima.es/fotovoltaica-aislada
https://www.nrel.gov/pv/
https://deltavolt.pe/energia-renovable/energia-solar/paneles-solares
http://www.consmetal.es/smonoblock2.html
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[18] Sistema monitorització i telecontrol electricitat 

https://www.enerlike.com/monitorizacion-electricidad-campings/ 

 

[19] Enllumenat exterior 

https://luxes.es/alumbrado-led-exterior-ahorra-consumo-electrico/ 

[20] Safareig 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/kitchen-industrial-two-compartment-stainless-

steel-sink-with-backsplash-

60750293446.html?spm=a2700.8699010.29.211.716d6cd9aaSzVs 

[21] Autosolar  

https://autosolar.es/ 

[22] Internet de les coses 

https://www.domodesk.com/221-a-fondo-que-es-iot-el-internet-de-las-cosas.html 

https://www.arrow.com/es-mx/research-and-events/articles/protocols-for-the-internet-of-

things 

https://www.xataka.com/internet-of-things/las-3-tecnologias-clave-para-el-internet-de-las-

cosas 

[23] Hores solar pic 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php  

[24] Armaris solar 

http://ketxe.es/armarios-electricos-ketxe/  

http://ketxe.es/wp-content/uploads/2017/08/ARMARIOS-COMPACTOS-EMOX.pdf 

[25] Llums LED 

www.lighting.philips.es/inicio 
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