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Resum 

 

Aquest document té com a objectiu estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de l’electrificació 

de vehicles comercials de combustió mitjançant un Kit. L’estudi es centra en determinar les 

característiques necessàries dels components més importants d’aquest com són les 

bateries i el motor elèctric així com la connexió òptima d’aquests dos amb el seu sistema de 

combustió per a assolir uns objectius d’autonomia i velocitat tot respectant les limitacions de 

pes i espai del vehicle. 

 

A tal fi es recullen dades de pes i espai de diferents vehicles comercials, dades de massa, 

volum, energia i potencia dels tipus de bateries més usats per fabricants de vehicles 

elèctrics i dades de pes i potència de diferents motors elèctrics usats també en aquest 

camp; també s’estima el consum mitjà dins de ciutat i en acceleració d’un vehicle comercial 

elèctric en funció del seu pes màxim. 

 

A continuació mitjançant aquesta informació es desenvolupa una eina de decisió que permet 

calcular la quantitat de pes i espai que ha de sacrificar el propietari del vehicle per tal de que 

al implantar-hi el Kit aquest compleixi amb les especificacions d’autonomia i velocitat 

desitjades i d’aquesta manera poder concloure si l’electrificació del vehicle és factible o no. 
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1. Glossari 

 

CU: Càrrega Útil 

DGT: Direcció General de Tràfic 

ED: Espai Disponible 

HEV: (Hybrid Electric Vehicle) Vehicle Elèctric Híbrid 

MCI: Motor de Combustió Interna 

MMA: Massa Màxima Autoritzada 

NYCC: New York City Cicle 

PHEV: (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Vehicle Elèctric Híbrid Endollable 

REEV: (Range-Extended Electric Vehicle) Vehicel Elèctric d’Abast Prolongat 

VCL: Vehicle Comercial Lleuger 

VCLE: Vehicle Comercial Lleuger Elèctric 

VE: Vehicle Elèctric 

WLTC: Worldwide harmonized Light vehicle Test Cicle 

ZBE: Zona de Baixes Emissions 
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2. Prefaci 

 

La motivació per aquest treball neix de la situació mediambiental del planeta, concretament 

en l’àmbit d’emissió de gasos contaminants per part dels vehicles de combustió. La gran 

quantitat d’aquest tipus de transport que circulen per les grans ciutats fa que les 

concentracions d’aquests gasos s’hagin incrementat fins a tal punt que poden suposar un 

problema per la salut de les persones que hi habiten. Per tal de que això no succeeixi en 

ciutats amb una alta densitat de població, com Londres, Munich o Barcelona s’hi ha 

implantat la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que restringeix la circulació a vehicles de 

combustió amb un alta concentració d'emissió de gasos. Com a conseqüència, una gran 

quantitat de conductors s’han vist obligats a adquirir un vehicle nou que compleixi amb les 

especificacions d’emissions, quedant l’anterior en desús i havent de realitzar una gran 

inversió per a poder circular per les grans ciutats. 

 

Davant d’aquesta situació sorgeix la idea de crear un Kit d’electrificació que permeti 

transformar aquest vehicle de combustió no apte per a la circulació en un d’híbrid, amb un 

cost assequible respecte l’adquisició d’un nou vehicle. D’aquesta manera no només es vol 

donar una alternativa més econòmica si no que també es vol potenciar la mobilitat sostenible 

i allargar la vida dels productes per reduir la generació de residus, peça clau pel futur 

mediambiental del planeta. Aquest projecte ha estat impulsat per RECARE, projecte ideat 

pels dos co-directors d’aquest treball centrat en el retrofit de vehicles de combustió en 

vehicles elèctrics. 

 

A la vista dels petits passos que s’han dut a terme en aquesta direcció al nostre país i de la 

imminent necessitat d’un canvi de mentalitat mediambiental, cal explorar la possibilitat 

d’aportar una alternativa sostenible i econòmica en aquest àmbit. 
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3. Introducció 

 

El canvi climàtic és un fet evidenciat científicament. Degut a l’increment d’emissions de 

gasos d’efecte hivernacle al llarg de l’últim segle [1] la temperatura global del planeta s’ha 

incrementat en més d’1ºC al llarg dels últims 180 anys [3], provocant greus alteracions en 

gran part dels ecosistemes terrestres, com per exemple la pujada del nivell del mar entre 10 

i 20 cm i un augment de la concentració de gasos contaminants a l’aire que respirem [2]. 

 

Tot i que aquests fenòmens ja fa anys que esdevenen, no ha sigut fins al començament del 

segle XXI que la societat ha pres consciència del problema i els governs dels diferents 

països han començat a prendre part en la situació; principalment en dos aspectes: d’una 

banda en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle arreu del planeta i de 

l’altra en l’augment de la qualitat de l’aire per a la millora de la salut humana en ciutats d’alta 

densitat de població. 

 

Amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 1994 es va crear la 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), una convenció on 

197 països van reconèixer que el problema existia i on els més industrialitzats, 12 del total, 

al ser les majors fonts d’emissió de gasos es comprometien a assolir l’any 2000 una xifra 

d’emissions igual o inferior a la de l’any 1990  amb l’objectiu de frenar aquest creixement [4]. 

 

D’aquesta convenció, l’any 1997 en va derivar el protocol de Kyoto tot i que no es va fer 

efectiu fins l’any 2005 ja que almenys havia de ser ratificat per 55 països i a més que 

aquests englobessin el 55% de les emissions del planeta com a mínim. Finalment va ser 

acceptat per 192 dels 197 països que havien adoptat la UNFCCC. Aquests van acordar 

imposar-se obligacions concretes en qüestió d’emissions entre les quals la més important 

era la reducció d’un 5,2% les emissions globals respecte l’any 1990 dels sis principals gasos 

d’efecte hivernacle: Diòxid de Carboni (CO2), Metà (CH4), Òxid Nitrós (O2N), 

Hidrofluorocarburs (HFC), Perfluorocarburs (PFC) i Sulfurs Hexafluorurs (SF6). Aquesta xifra 

s’havia d’assolir com a tard en el període comprès entre 2008 i 2012 [5], [6], [7].  

 

Malgrat l’acord, observant el percentatge d’emissions de gasos d’efecte hivernacle entre 

1990 i 2016 al Gràfic 1 es pot veure com les emissions globals han seguit augmentant. Això 

és degut a que països que no s’hi van adherir com la Xina que representa un alt percentatge 
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de les emissions globals del planeta (Il·lustració 1) han incrementat les seves en més d’un 

200% durant aquest període, tot i que la Unió Europea en conjunt, una altra de les regions 

amb més emissions, hagi aconseguit rebaixar les emissions en un 20% respecte les del 

1990, reducció molt més àmplia de la pactada al protocol. 

 

 

 

 

 

Gràfic 1: Percentatge d’emissions respecte 1990 per any (Font: [8]) 

 

 

 

Il·lustració 1: Mapa del percentatge de les emissions mundials de CO2 l’any 2019 (Font: [9]) 
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D’altra banda, ha servit per crear mecanismes econòmics flexibles per a que els països 

siguin capaços d’abordar el problema de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així 

com per conscienciar de la necessitat de reduir aquestes emissions [7]. 

 

Amb la idea d’ampliar aquests objectius, el Desembre de 2012 durant la 18a Conferència de 

les Parts (COP), organisme de presa de decisions de la UNFCCC, a Doha els mateixos 

països van adoptar una esmena al protocol acordant allargar aquest durant un segon 

període de compromís, de 2013 a 2020, i amb l’objectiu de reducció de gasos d’efecte 

hivernacle del 18% respecte el 1990 [10], [11]. Tot i això, encara no ha entrat en vigor degut 

a la seva necessitat d’acceptació per part d’almenys 144 països [5]. 

 

Més endavant, l’any 2015 durant la COP 21, 189 dels 197 països presents van ratificar 

l’Acord de París. Aquest pacte sí que va entrar en vigor el Novembre de 2016 i té com a 

objectius [12], [13]: 

 

 Limitar l’escalfament global a 2ºC, i preferiblement fer que disminueixi fins a 1,5ºC. 

 

 Crear un cicle de 5 anys en el qual els països comuniquin les accions ideades per a 

la reducció d’emissions de gasos i per a l’adaptació de l’impacte de l’escalfament 

global durant aquest període. 

 

 Crear una infraestructura financera, tècnica i de capacitat de construcció per als 

països que no tenen aquests recursos per a dur a terme accions contra el canvi 

climàtic. 

 

 Crear un mercat d’emissions on els diferents països puguin comercialitzar 

internacionalment amb aquestes, amb l’objectiu d’ajudar a assolir els propòsits de 

reducció d’emissions. 

 

El resultat ha sigut la creació per part dels diferents països de diferents lleis i ajudes 

econòmiques contra el canvi climàtic. En el cas d’Espanya l’Acord de París va derivar en la 

anomenada “Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica” aprovada el maig del 2020 pel 

Congrés dels Diputats amb la qual es pretén arribar a la neutralitat climàtica abans del 2050, 

any marcat com a punt de no retorn per diferents experts [14]. 

 



Pàg. 16  Memòria 

 

Un dels punts a destacar d’aquesta llei estipula que com a obligació, els municipis de l’estat 

de més de 50.000 habitants han d’establir zones de baixes emissions (ZBE) no més tard de 

2023 [15]. Aquestes consisteixen en un seguit de mesures restrictives de circulació de 

vehicles d’altes emissions de gasos per les vies que queden dins de l’àrea de ciutat 

delimitada per la ZBE i afecta a 148 municipis de l’estat, així com també al sector del 

transport [16]. 

 

Aquest últim, a Espanya és un dels principals emissors d’òxids de nitrogen, gas perjudicial 

per a la salut [17], i va ser el sector amb major pes pel que fa a emissions de gasos d’efecte 

hivernacle l’any 2018, amb un 27% [15]. A més, el tràfic per carretera suposa un 25% del 

total d’emissions i d’aquestes un terç es concentra en les aglomeracions urbanes [15]. 

 

Aquestes emissions provenen dels vehicles de combustió dièsel i gasolina, ja que aquests 

dos tipus representen el 96,7% del parc de vehicles de l’estat l’any 2019 segons dades de la 

Direcció General de Tràfic (DGT) [18]. Durant la combustió d’aquestes dues classes de 

vehicles s’emeten gasos i partícules com el diòxid i el monòxid de carboni (CO2 i CO), els 

òxids de nitrogen (NOx) i els hidrocarburs (HC) i varies partícules de diferents mides com les 

PM10 (diàmetre de 10 micròmetres) i les PM2.5 (de 2,5 micròmetres). Segons la OMS, la 

inhalació de qualsevol d’aquests components de forma regular tenen relació amb tot tipus de 

malalties respiratòries que poden dificultar la vida de les persones que hi estan exposades 

[17]. 

 

En algunes grans ciutats, la concentració d’aquests gasos ja es considera un problema per a 

la salut pública. Per exemple, com es pot veure a la Il·lustració 2, a la ciutat de Barcelona se 

sobrepassa el límit de concentració d’aquests gasos recomanat per la OMS en múltiples 

zones i moments de l’any. Es pot observar com els nivells més alts s’ubiquen en diferents 

vies publiques per a la circulació de vehicles. 

 

És per això que a Barcelona ja s’han dissenyat les Zones de Baixes Emissions (ZBE) 

(Il·lustració 3). Aquestes engloben un seguit de mesures restrictives enfocades cap a aquest 

tipus de vehicles, amb la finalitat de reduir les emissions de gasos contaminants a la ciutat. 
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Il·lustració 2: Nivells de NO2 registrats l’any 2019 a Barcelona (Font: [19]) 

 

 

Il·lustració 3: ZBE de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Font: [20]) 

 

La ZBE envolta tota Barcelona incloent les rondes, i també ciutats del voltant com 

l’Hospitalet o Sant Adrià, per tant aquesta mesura obliga a que la gran quantitat de vehicles 

que diàriament hi circulen hagin de ser, per normativa, de baixes emissions. Aquesta 

mesura, doncs, a més de fer disminuir la concentració de gasos contaminants, també 

contribueix a la transformació de la mobilitat actual cap a una de més sostenible. 

 

En aquest aspecte, a l’Acord de París també s’hi esmenten els compromisos establerts per a 

que l’àmbit de la mobilitat pugui assolir nivells compatibles amb l’objectiu de reduir 2ºC la 

temperatura global del planeta. 
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Segons diu l’apartat de l’Acord que fa referència a aquest àmbit, l’Agència Internacional de 

l’Energia (IEA) estipula que és necessari que mínim un 20% del global de vehicles de 

transport per carretera estiguin propulsats per electricitat com a tard l’any 2030 per 

aconseguir una reducció suficient del nivell d’emissions del sector com per ajudar a aturar 

l’augment de la temperatura global. Concretament es planteja que per aquesta data hi hagi 

en circulació 500 milions de vehicles elèctrics [21]. 

 

Com a conseqüència en van sorgir diferents mesures per part dels governs dels diferents 

països de l’Acord, en forma d’ajudes i subsidis per a fer créixer el sector i aconseguir tals 

objectius. A Espanya per exemple, el 2016 es va activar la primera versió del Plan de 

Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA) que va suposar 

una inversió per part de l’Estat de 16,6 milions d’euros destinats a ajudes per l’adquisició de 

vehicles d’energies alternatives i per a la implantació de punts de càrrega per a VE [22]. 

L’any següent se’n va aprovar junt amb els pressupostos de l’estat la segona fase amb una 

nova inversió aquest cop de 14,26 milions d’euros [23]. 

 

Gràcies a ajudes com aquestes impulsades per la resta de governs, entre 2010 i 2019 el 

nombre de VE venuts al món ha anat augmentant fins a arribar als 7,2 milions com es pot 

veure al Gràfic 2, extret del Global EV Outlook 2020 estudi realitzat pel mateix IEA [24]. 

 

 

 

 

Gràfic 2: Evolució de les ventes de VE globals (Font: [24]) 
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Si se n’analitza el creixement respecte de l’any anterior (Gràfic 3) es pot observar com en els 

darrers 4 anys aquest s’ha estabilitzat en un percentatge per sobre del 50% per any, però 

que el creixement de l’any 2019 respecte al 2018 és del 40,9% indicant una tendència a la 

baixa. Partint dels 7,2 milions de VE l’any 2019 s’han suposat creixements mitjans per any 

del 50%, del 45% i del 40% fins l’any 2030 i en aquests dos últims casos no s’assoliria el 

valor objectiu de 500 milions de VE marcat per l’Acord de París (Gràfic 4). 

 

 

Gràfic 3: Creixement respecte l’any anterior del nombre de VE global (Font: [24] i pròpia) 

 

 

Gràfic 4: Evolució de les vendes globals de VE suposant diferents creixements mitjans anuals. (Font: 

[24] i pròpia) 
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Aquestes dades fan pensar que després del primer impuls que ha rebut el sector durant la 

darrera dècada s’ha de seguir fomentant el canvi cap a una mobilitat sostenible tant per la 

millora de la salut a les grans ciutats com per reduir l’efecte del canvi climàtic en la 

temperatura del planeta. 

 

Queda palès també el caràcter necessari i urgent d’aquest canvi segons les diferents 

institucions que n’estudien les causes i conseqüències. Per això, calen més vies de 

desenvolupament de la mobilitat, a més de les dissenyades pels governs, per a que la 

transformació sigui el més aviat possible i d’aquesta manera complir amb els objectius 

mediambientals marcats. 

 

Una d’aquestes vies és la transformació d’un vehicle de combustió en un d’elèctric, procés 

conegut amb el nom de retrofit. El que va començar sent un hobby per a moltes persones ha 

anat agafant cada cop més força, arribant a crear-se tallers mecànics i empreses arreu del 

món especialitzades en aquest procés. 

 

Amb el retrofit s’aconsegueix eliminar les emissions d’un vehicle de combustió degudes al 

consum de combustible gràcies a la substitució del sistema alimentat amb gasolina o dièsel 

per un d’alimentat amb electricitat, o reduir-les en cas d’adherir el sistema elèctric al de 

combustible fòssil, disminuint el consum d’aquest. 

 

A més també s’allarga la vida útil del vehicle. En la transformació s’introdueix un motor 

elèctric que, alimentat per unes bateries, subministra potència a les rodes. D’aquesta 

manera es renova el sistema de tracció en cas de substitució total o se li afegeix una ajuda 

al sistema de combustió interna, eliminant o disminuint així el treball que aquest realitza i per 

tant fent que el vehicle pugui funcionar durant més temps. 

 

El retrofit és una forma de promoure l’economia circular ja que suposa l’alternativa a 

l’adquisició d’un vehicle elèctric nou evitant els residus generats per el vehicle que queda en 

desús. 

 

Aquest projecte és una aproximació tècnica a l’electrificació de vehicles de combustió. Es vol 

analitzar què i com influeix en el procés de transformació i la viabilitat de materialitzar un Kit 

de conversió. 
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3.1. Objectius del projecte 

 

La finalitat principal del projecte és estudiar la viabilitat econòmica i mediambiental de 

l’electrificació parcial o total de vehicles de combustió mitjançant un Kit de conversió 

homologat que permeti poder circular respectant la normativa mediambiental. D’aquesta 

manera en aquest projecte es pretén veure la viabilitat tècnica i comercial d’aquest Kit. 

 

A més, també es marca com a objectiu d’aquest estudi el disseny preliminar d’aquest Kit que 

serveixi com a base per al posterior desenvolupament d’un Kit més complet i la seva 

consegüent comercialització. A tal fi es duran a terme els següents passos: 

 

● Fer un estudi de mercat de les característiques com el pes, la càrrega útil o l’espai 

disponible dels diferents tipus de vehicles professionals existents més venuts. 

  

● Analitzar les característiques de les bateries que caldria posar. 

 

● Dissenyar un Kit preliminar apte per diferents vehicles en la mesura que sigui 

possible. 

 

● Realitzar un estudi econòmic i d’impacte ambiental de la proposta per validar el 

producte comercialment. 

 

3.2. Abast del projecte 

 

Des de l’1 de Gener de 2020 l’Àrea de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona, que inclou 

també Hospitalet, Esplugues, Cornellà i Sant Adrià de Besós, ja ha entrat en vigor i des del 

15 de setembre de 2020 tenen l’entrada prohibida els vehicle que circulin sense un dels 

quatre distintius d’emissions de la DGT [25]. Aquests s’atorguen en funció del tipus de 

vehicle i, en el cas dels de combustió, de l’any de la seva matriculació. La Taula 1 mostra els 

diferents distintius existents i el vehicle apte per portar cadascun d’ells. 
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Taula 1: Tipus de vehicles que poden portar els diferents distintius (Font: [25]) 

 

Segons el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana està previst que pel 2022 els vehicles amb el 

distintiu B també tingui l’entrada prohibida a la ZBE [26], a més a més dels vehicles sense 

distintiu, així com estendre aquesta àrea a les zones metropolitanes de Barcelona nord i sud 

i a les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona.  

 

A banda dels turismes i les motocicletes particulars, un sector que es veurà fortament afectat 

serà el dels vehicles comercials lleugers (VCL). Segons dades de la DGT [18], el 99,5% del 

parc de VCL de l’any 2019 a Espanya funciona amb motor de gasolina o dièsel. D’aquests el 

23,9% no té cap dels distintius mediambientals esmentats per bé que estan matriculats en 

anys anteriors als indicats i que per tant tenen prohibida la circulació per les ZBE. Si a més 

hi afegim aquells que tenen el distintiu B aquest percentatge s’incrementa fins al 51,43% 

(Gràfic 5). 

 

Com a conseqüència s’estima un creixement de la quantitat de conductors de VCL 

necessitats de canviar o transformar el seu vehicle per un que pugui obtenir un dels 

distintius. Aquest augment suposaria un possible mercat per al Kit a aquelles zones on 

aquestes restriccions s’apliquin en un futur, ja existeixin o se’n preveu un enduriment (com 
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per exemple Madrid Central [27]). Aquest projecte, però, es centra en la zona de Catalunya i 

en la ZBE de Barcelona. 

 

 

Gràfic 5: Parc de VCL a Espanya al 2019 (Font pròpia) 

 

D’altra banda, la transformació d’un vehicle de combustió en un d’elèctric es pot dur a terme 

per diferents vies depenent de quin tipus de vehicle elèctric es vulgui obtenir. Generalment, 

n’existeixen tres grans grups: els vehicles elèctrics de bateries (BEV), els vehicles elèctrics 

híbrids (HEV) i els vehicles híbrids endollables (PHEV) idèntics als HEV però amb bateries 

recarregables. 

 

El sistema de tracció d’un BEV es composa d’un motor elèctric alimentat per unes bateries, 

per tant el seu funcionament és completament elèctric i no necessita d’un motor de 

combustió. En canvi, els HEV i els PHEV es caracteritzen per tenir tant el motor de 

combustió com un motor elèctric per a alimentar el sistema de tracció de tal manera que es 

poden combinar els dos o funcionar cadascun en solitari. 

 

En qüestió de la transformació doncs, si el que es vol és convertir un vehicle de combustió 

en un BEV cal extreure tots els components del sistema de tracció per combustió. Aquest 

procés és laboriós i pot suposar un alt sobre cost degut a que el temps de transformació 

augmentaria considerablement. 

 

Per aquesta raó i perquè es vol que el Kit inclogui el sistema de recàrrega per a les bateries, 

l’estudi es centrarà en la caracterització d’una transformació del vehicle cap a un PHEV, és a 

dir una hibridització del vehicle de combustió, per tal d’aconseguir reduir-ne les emissions de 

gasos i d’allargar-ne la seva vida útil d’una forma més simple. 
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3.3. Especificacions tècniques del projecte 

 

La característica més important del Kit és el seu pes. Al muntar-lo al vehicle estem afegint-hi 

càrrega i segons la normativa de la DGT un vehicle per poder circular no pot superar la seva 

Massa Màxima Autoritzada (MMA), valor marcat pel fabricant. Per tant això obliga a que el 

pes del Kit es descompti de la Càrrega Útil (CU) que el vehicle pot suportar en circulació. 

D’aquest valor es vol que el pes del Kit correspongui a no més d’un 20% de la CU per a 

poder deixar un marge suficient per a les mercaderies per tal de no causar sobre costs de 

transport a l’usuari. 

 

Una característica molt relacionada amb el pes és l’espai que ha d’ocupar el Kit. De la 

mateixa manera, el volum estarà condicionat pel valor establert pel fabricant respecte l’espai 

total disponible d’emmagatzematge del vehicle i a la vegada per l’espai que ocuparan les 

mercaderies. En aquest cas però la limitació no ve regida per normativa si no per l’estructura 

del vehicle en si, per el tipus de vehicle, les seves dimensions i la quantitat de mercaderies. 

Al limitar el pes màxim a un 20% de la CU estem limitant també l’espai que ocuparà el Kit. 

 

Dins del Kit el que més marcarà el valor del seu pes i espai són les bateries. Tenint en 

compte la limitació de la massa total del Kit esmentada anteriorment s’ha de procurar que hi 

hagi suficients bateries per subministrar l’energia necessària per complir amb les 

especificacions d’autonomia i de velocitat. Per tal de fixar aquestes especificacions s’han 

analitzat les situacions de circulació del vehicle. En un viatge de transport de mercaderies se 

n’ha distingit dues: circulació fora de ciutat i circulació dins de ciutat. 

 

Dins de la ciutat és on el vehicle es veurà afectat per les restriccions de les ZBE, per tant és 

on el Kit ha d’actuar i proporcionar total o parcialment la potència necessària per circular. La 

velocitat màxima per dins de ciutat és de 50 km/h, tot i que s’està amenaçant amb reduir-ho 

a 30 km/h [28], i si concretem a la ciutat de Barcelona on hi ha les rondes, també afectades 

per la ZBE, la velocitat màxima és de 80 km/h. 

 

Un paràmetre molt influent en el Kit és l’autonomia que proporciona. Dins la ciutat el vehicle 

ha de poder circular durant tot o gran part del trajecte amb energia elèctrica per tal de reduir 

substancialment les emissions. Es vol que aquesta sigui mínim de 50 km per tal de poder 

completar un repartiment de mercaderies per ciutat. 
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Circulant fora la ciutat, el vehicle no es veu afectat per les restriccions de contaminació de la 

ZBE i, per tant, el vehicle pot circular directament amb el motor de combustió. Tot i això es 

contempla la possibilitat d’utilitzar el Kit també fora de ciutat, amb la idea de poder realitzar 

trajectes curts que no superin els 50 km per a poder arribar a destí o a un punt de reparació 

en cas d’averia del motor de combustió. 

 

En conclusió i agrupant les prestacions necessàries per a cada situació de circulació 

analitzada tenim que el Kit ha de poder proporcionar: 

 

● Una autonomia mínima de 50 km 

● Velocitat de funcionament entre 30 i 50 km/h 

● Velocitat punta de 50km/h per circular per dins de ciutat 

 

El cost que ha de tenir el Kit també és un factor important per a l’estudi. Un dels avantatges 

d’afegir-lo al vehicle és que s’està allargant la seva vida útil. La d’un vehicle comercial 

lleuger elèctric (VCLE) nou pot ascendir fins als 15 o 20 anys, amb un cost que està en 

aproximadament 54.000 € (Taula 2), valor que suposa una gran inversió per a la majoria 

dels usuaris i una costosa amortització. Al fer la transformació el conductor obté un VCLE de 

tipus híbrid endollable (PHEV) amb una vida útil de 5 a 10 anys. El cost del Kit ha de ser tal 

que suposi per l’usuari una inversió menor i una amortització més ràpida que la vida útil que 

li resta el vehicle. 
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Model PVP a Espanya (€) 

Renault Kangoo Maxi ZE 5 36.550 

Nissan e-NV 200 Evalia 41.037 

Nissan e-NV 200 Furgó 40kWh 38.557 

Citroën e-SpaceTourer XS 50kWh 51.914 

Citroën e-SpaceTourer M 75kWh 69.284 

Citroën e-Jumpy M 50kWh 49.134 

Citroën e-Jumpy XL 75kWh 49.534 

Opel Zafira-e Life M 75kWh 66.431 

Opel Zafira-e Life L 50kWh 64.068 

Peugeot e-Traveller Long 50kWh 53.080 

Peugeot e-Traveller Stand. 75kWh 58.570 

Mercedes EQV 300 78.479 

Mercedes eSprinter 64.917 

Mercedes eVito 53.397 

Ford Transit Custom Plug-in Hybrid 58.215 

Citroën e-Berlingo  35.720 

Mitjana 54.305 

 

Taula 2: Preus de diferents models de VCLE a Espanya 

(Font:[29]) 

 

3.4. Estat de l’art 

 

En l’àmbit del retrofit, a països d’Amèrica, com Mèxic, i del centre d’Europa, com Alemanya i 

França, ja existeixen empreses que es dediquen al disseny i comercialització d’aquests Kits i 

també a muntar-los. Pel que fa a Espanya hi ha diferents empreses que estan intentant 

obrir-se pas en el món de la conversió de vehicles de combustió a elèctrics. Cal dir que ara 

per ara l’homologació del vehicle resultant de la transformació a l’estat espanyol resulta el 

pas més dur a superar econòmicament, cosa que dificulta la sortida a la llum de iniciatives. 

Tot i això, a continuació se’n presenten les que actualment tenen més força: 

 



Estudi de viabilitat d’electrificació de vehicles de combustió  Pàg.27 

 

 Ecoches: Ubicada a Extremadura, des de 2016 es dedica a la electrificació total de 

vehicles, tenen com a objectiu crear una xarxa de tallers mecànics especialitzats així 

com oferir formació en conversió i manteniment [30].  

 Elektrun: De la mateixa manera que Ecoches, el seu objectiu és crear una xarxa de 

tallers a Madrid on a cadascun s’hi transformi un model concret. Han fet divulgació 

d’un manual d’electrificació del Renault Twingo [31].  

 

 Little Electric Cars i Movelco: La primera s’encarrega de transformar els vehicles i la 

segona de la seva comercialització. Han aconseguit la homologació del seu model del 

Seat 600 transformat, l’e601 [32], [33]. 

 

 IC2VE: La més recent de les iniciatives (2019), és una Startup de transformació a 

elèctrics purs. També comercialitzen Kits de conversió a VE i tenen la intenció de 

estandarditzar Kits per diferents models per a facilitar aquesta transformació. Han 

aconseguit l’electrificació d’un model Mini del 2002 que està pendent d’homologació 

[34]. 
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4. Metodologia 

 

El sistema de tracció elèctric bàsic d’un PHEV està format per unes bateries, un convertidor 

de corrent, un motor elèctric i un sistema de control electrònic. Per tant, aquests són els 

elements bàsics d’un Kit d’electrificació per a la transformació d’un vehicle de combustió en 

un d’híbrid. Com s’ha esmentat anteriorment, dur a terme la transformació implica afegir el 

Kit al vehicle amb les limitacions que aquest té, per tant la massa i el volum del Kit són dos 

característiques essencials a analitzar. Una altra n’és el cost del qual en depèn també la 

viabilitat de la transformació. Dels elements bàsics per a l’electrificació, els més influents en 

qüestió de massa, volum i cost són les bateries i el motor. És per això que aquest estudi es 

centra en analitzar les característiques d’aquests dos components. 

 

En primer lloc, la secció 4.1 analitza les limitacions en qüestió de massa i volum que tindrà el 

Kit. A tal efecte s’ha dut a terme un benchmarking dels valors de massa màxima admissible 

(MMA), càrrega útil (CU) i espai disponible (ED) (Il·lustració 4) de diferents models de 

vehicles comercials lleugers (VCL) propicis a la transformació. Més endavant, amb aquestes 

dades s’ha  comparat el pes i espai que ocupa el Kit respecte als disponibles en el vehicle. 

 

 

 

Il·lustració 4: Diagrama de flux del benchmarking (Font pròpia) 

 

Les dimensions de les bateries depenen fonamentalment de dos valors: de l’autonomia i de 

la velocitat del vehicle. La primera està estretament relacionada amb l’energia subministrada 

per les bateries, o capacitat, mentre que la segona ho està amb la màxima potència que 

aquestes poden oferir. Així doncs, en primer lloc s’han obtingut les expressions 

matemàtiques que les relacionen. 

Benchmarking

EDMMA CU
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A la secció 4.2 s’avalua l’energia de les bateries que s’obté del producte entre el consum del 

vehicle (kWh/km) i l’autonomia del vehicle. Com que es vol que el Kit propulsi el vehicle per 

zones urbanes, s’estima el consum urbà del vehicle transformat en aquesta mateixa secció. 

 

La potència (secció 4.3) s’obté del producte entre la massa, l’acceleració i la velocitat. La 

situació de conducció en què el vehicle requereix de més potència és en l’arrencada ja que a 

més de les forces resistents de fregament amb l’asfalt i l’aire el sistema de tracció a de 

vèncer la inèrcia del vehicle. 

 

Per al càlcul de les dimensions s’estima l’energia específica (kWh/kg), la densitat energètica 

(kWh/m3), la potència específica (kW/kg) i la densitat de potència (kW/m3) de bateries, a 

partir de dades de fabricants. Els tipus de bateries més adients per al Kit s’han escollit 

mitjançant una matriu de decisió multi criteri (secció 4.4). 

 

Les dimensions de les bateries en funció de l’autonomia s’han obtingut dividint l’energia 

entre l’energia específica i la densitat energètica i de forma similar, s’han calculat les 

dimensions de les bateries en funció de la velocitat dividint la potència entre la potència 

específica i la densitat de potència, a l’apartat 4.4.4. 

 

Per a cada requeriment de velocitat i autonomia se n’obtenen, doncs, dos dimensionaments, 

un a partir de cadascuna d’aquestes variables. Per a determinar les dimensions del Kit 

s’escollirà el màxim de tots dos valors, doncs aquest garanteix el compliment dels 

requeriments mínims. 

 

A la Il·lustració 5 s’ha representat el diagrama de flux de la metodologia seguida, descrita 

anteriorment, per al dimensionament de les bateries. Els blocs de color blau clar indiquen 

una variable, en aquest cas són l’autonomia i la velocitat, els de color blau grisós 

corresponent a dades obtingudes de recerca bibliogràfica i els de color blau fosc 

corresponen a càlculs propis. 

 

A la secció 4.5 s’avaluen les característiques més importants d’un motor elèctric per a la 

transformació i els tipus més adients segons aquestes. 

 

La massa i el volum del Kit s’ha obtingut de la suma les de les bateries i del motor (secció 

4.6). Aquests valors s’han dividit per la CU i l’ED respectivament per a saber quin 
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percentatge de massa i volum del vehicle s’haurà de sacrificar per a afegir-hi el Kit 

(Il·lustració 6). 

 

Durant el treball s’ha obtingut informació sobre els valors de MMA, CU, ED, de VCL propicis 

al canvi així com de consums de VCLE i de les característiques dels components més 

rellevants que formen el Kit. Amb aquesta informació s’ha creat una eina de decisió que 

ajudi a valorar-ne la viabilitat tècnica (secció 4.7). Per a l’emmagatzematge d’informació, els 

càlculs i per a l’eina s’ha utilitzat Excel. 

 

 

 

Il·lustració 5: Diagrama de flux complet del dimensionament de les bateries.(Font pròpia) 
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Il·lustració 6: Diagrama de flux del dimensionament del Kit. (Font pròpia) 

 

4.1. Benchmarking 

 

S’ha realitzat un benchmarking de la massa màxima autoritzada (MMA), la càrrega útil (CU) i 

l’espai disponible (ED) de models de VCL potencialment usuaris del Kit. Com s’ha esmentat 

anteriorment, a 2 anys vista es pretén prohibir la circulació als VCL amb distintiu B, és a dir, 

models matriculats entre Gener 2000 i Desembre 2005, en el cas de gasolina, i entre Gener 

2006 i Desembre 2013, en cas dels dièsel. Així doncs s’han escollit models de VCL llançats 

al mercat anteriors a 2014. 

 

Aquest estudi previ permet tenir una primera idea del pes màxim que pot tenir el Kit i del 

volum màxim que pot ocupar, sobretot pel fet que aquests valors limiten la quantitat de 

bateries ha incloure i, per tant, l’autonomia i la velocitat del vehicle. 

 

Davant la gran quantitat de models de VCL del mercat s’ha decidit recollir les dades de 

models de les marques més venudes a Catalunya. En la gran majoria de casos la venda 
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d’un vehicle inclou la seva matriculació ja que és obligatori per llei per a poder circular per la 

via pública, per tant s’han fet servir les dades oficials de la DGT de les matriculacions 

definitives de VCL amb una MMA inferior a 3.500 kg per a l’elecció de les marques. 

 

A les dades públiques sobre les matriculacions de la DGT anteriors a 2016 no existeix 

distinció entre VCL i camió en la classificació per marques. El primer any registrat on apareix 

aquesta distinció és el 2017 i continua fins al 2019. Per això, a falta de dades específiques 

referents a VCL anteriors a 2014 la tria de marques s’ha realitzat en base a les 

matriculacions de VCL a Catalunya dels anys 2017, 2018 i 2019. 

 

En el Gràfic 6 es mostren les matriculacions acumulades de cada marca. S’han considerat 

com ha significatives aquelles amb una acumulació de matriculacions per sobre de les 3.000 

unitats al llarg dels 3 anys. 

 

 

Gràfic 6: Matriculacions totals per marques i grups automobilístic (Font pròpia)  

 

A la Taula 3 i a la Taula 4 es mostren les dades obtingudes de les vuit marques que superen 

aquest valor. A més a més, se n’ha escollit una per a cada grup automobilístic i han 

seleccionat diferents models de cadascuna, en cas d’existir, de mides i característiques 

diferents, per així proporcionar un ventall més ampli de valors al benchmarking. Amb aquest 

criteri s’han inclòs les marques Peugeot (3741 matriculacions) i Citroën (4148 

matriculacions) com a una de sola ja que al pertànyer al mateix grup, PSA, els models seran 

molt semblants. 
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Fiat 

Fiorino 
(2009) 

Citroën 
Berlingo 

(2008) 

Renault 
Kangoo 
(2010) 

Fiat Dobló 
(2013) 

Nissan 
NV 200 
(2010) 

Ford 
Transit 

Connect 
(2010) 

 

      

MMA (kg) 1880 1925 1949 2000 2000 2270 
CU (kg) 610 528 650 750 739 726 
ED (m3) 2,8 3 3 3,4 3,1 3,82 

 

Taula 3: VCL inferiors a 2500 kg de MMA (Font pròpia) 

 

 Renault 
Trafic 
(2009) 

Mercedes-
Benz Vito 

(2010) 

VW 
Crafter 
(2011) 

Renault 
Master 
(2009) 

Citroën 
Jumper 
(2013) 

Ford Transit 
(2010) 

 

      

MMA (kg) 2935 2940 3000 3300 3300 3300 

CU (kg) 1244 1910 1044 1477 1336 1451 

ED (m3) 5 3,16 7,5 8 10 5,7 
 

Taula 4: VCL superiors a 2500 kg de MMA (Font pròpia) 

 

Observant que els valors obtinguts de CU i ED en funció de la MMA dels vehicles estan 

intrínsecament agrupats per disseny (Gràfic 7) s’ha decidit a dur a terme una divisió entre 

models amb MMA inferior a 2500 kg i inferior a 3500 kg al llarg del treball. 
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Gràfic 7: CU i ED en funció de la MMA dels vehicles escollits (Font pròpia) 

 

4.2. Energia en funció de l’autonomia 

 

La màxima autonomia que pot oferir un PHEV mitjançant exclusivament el sistema de 

tracció elèctric està estretament relacionat amb la capacitat de les bateries, és a dir l’energia 

que aquestes poden subministrar, com també ho està amb el consum, la relació entre els 

quilowatts hora que es consumeixen cada quilòmetre recorregut. En l’estudi que ens ocupa 

es vol analitzar l’energia que han de subministrar les bateries per a poder recórrer una 

distància desitjada, per tant s’ha definit aquesta energia com el producte entre el consum 

d’energia per cada quilòmetre i l’autonomia. 

 

El consum, però, varia segons la conducció: recorrent la mateixa distància, en un trajecte 

urbà es consumeix més energia que en un per carretera degut a les continues aturades i 

arrencades per transit, semàfors o càrregues i descàrregues de mercaderies. En aquest cas 

el Kit ha de servir per a la circulació de VCL que duguin a terme aquest tipus de situacions 

per dins les ZBE, zones urbanes. 

 

Actualment, per analitzar els quilowatts per kilòmetre que consumeix qualsevol tipus de VE 

s’usen els Cicles de Conducció (Driving Cycles). Consisteixen en una sèrie de dades que 

representen diferents velocitats al llarg del temps, simulen un trajecte i permeten analitzar el 

comportament del vehicle en qüestió de consum, emissions i autonomia. 

 

Per a avaluar el consum d’un VE el més comú és el cicle WLTC (Worldwide harmonized 

Light duty driving Test Cycle), escollit com l’estàndard d’anàlisi [35] ja que simula múltiples 

situacions de conducció com urbana, per autopista o carretera rural, amb una combinació 
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equilibrada entre conducció dins i fora de ciutat. A més, en aquest test es té en compte la 

CU del vehicle [36]. La majoria de VCLE comercialitzats actualment informen de les dades 

del seu consum en referència a aquest cicle. 

 

Un altre cicle de simulació de conducció comú per a l’estudi del consum és el NYCC (New 

York City Cycle). Aquest representa velocitats baixes i condicions d’aturada i arrencada i 

llargs períodes de detenció típiques de la circulació urbana amb tràfic i dels trajectes de 

vehicles comercials amb càrregues i descàrregues de mercaderies [37]. És per això que el 

consum d’aquest cicle es pot considerar com el consum en situació de conducció urbana, o 

consum urbà, d’un vehicle, per tant representa amb més exactitud que el cicle WLTC la 

situació de conducció que el Kit ha de poder dur a terme. 

 

La majoria de consums de VE del mercat que publiquen els fabricants estan calculats a 

partir del cicle WLTC. Per estimar el consum mitjà estàndard d’un VCLE s’han recollit les 

dades de diferents models del mercat amb consums mitjançant aquest cicle. Com es pot 

veure a la Taula 5 i la Taula 6 s’han obtingut per a models amb una MMA inferior a 2500 kg i 

amb una MMA inferior a 3500kg. Primàriament el consum depèn de la mida del vehicle [38], 

per això s’observa un augment del 50,65% entre ambdós valors. 

 

MMA inferior a 2500 kg 
Consum WLTC segons fabricant 

(kWh/100km) 

Citroën eBerlingo 13,24 

Renault Kangoo ZE 14,35 

VW e-Caddy 23,46 

Consum mitjà estàndard 17,02 
 

Taula 5: Consum WLTC mitjà de VCLE amb MMA inferior a 2500. (Font pròpia) 
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MMA inferior a 3500 kg 
Consum WLTC segons fabricant 

(kWh/100km) 

Citroën eSpace 1 21,74 

Citroën eSpace 2 22,78 

Mercedes e Sprinter 1 29,17 

Mercedes e Sprinter 2 29,75 

Ford Transit PH 24,29 

Mercedes eVito 22,7 

VW eTransporter 29,05 

Consum mitjà estàndard 25,64 
 

Taula 6: Consum WLTC mitjà de VCLE amb MMA inferior a 3500 kg. (Font 

pròpia) 

 

D’un estudi sobre la sostenibilitat de l’ús del VE a Europa [39], s’han extret els consums de 

10.000 VE en kWh/100km simulats amb ambdós cicles. Amb aquests consums s’ha ajustat 

una funció de densitat de probabilitat a cada grup de dades i mitjançant el consum mitjà 

estàndard, és a dir a partir del cicle WLTC, s’ha identificat entre els consums del cicle NYCC 

el corresponent al consum mitjà urbà d’un VCLE. 

 

Amb el sistema d’anàlisis numèric MATLAB s’ha ajustat una funció de distribució 

estadística a cadascun dels dos grups de dades. La funció “dfittool” del programa permet 

calcular els paràmetres estadístics característics de la distribució i els errors estàndards de 

l’ajust per a les dades introduïdes. Per a escollir la distribució que millor s’ajusta a cada grup 

de dades s’ha comparat l’error estàndard dels paràmetres estadístics de diferents 

distribucions típiques i s’ha seleccionant la distribució amb el valor d’error més petit.  

 

Amb els paràmetres de la distribució ajustada al grup de dades de consum estàndard 

(WLTC) i el consum estàndard mitjà s’ha calculat el percentatge de vehicles que tenen un 

consum igual o inferior a aquest. S’han introduït els paràmetres i el consum mitjà a la funció 

“DISTR.” de Excel; aquesta retorna l’àrea sota la corba de la funció de densitat de 

probabilitat delimitada pel valor de consum introduït. Aquesta àrea correspon al percentatge 

de vehicles amb un consum estàndard mitjà igual o inferior a un VCLE. 

 

Per al càlcul del consum urbà mitjà s’ha utilitzat la funció “DISTR.INV”; aquesta, de forma 

inversa a l’anterior funció, donat un valor d’àrea retorna el valor de consum. Introduint-hi els 
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paràmetres de la distribució ajustada a les dades de consum urbà (NYCC) i el percentatge 

obtingut anteriorment retorna el consum segons el cicle NYCC corresponent al percentatge 

de vehicles amb un consum estàndard mitjà igual o inferior al d’un VCLE. Aquest consum 

és, doncs, el consum mitjà en conducció urbana per a un VCLE. 

 

El procediment del càlcul de l’energia s’esquematitza a la Il·lustració 7 i en resulta l’equació 

(1) de l’energia consumida segons el consum urbà i l’autonomia. S’ha dividit el consum entre 

100 ja que aquest s’ha calculat en kWh consumits cada 100 quilòmetres. 

 

 
�̅� =

𝐶�̅�𝑟𝑏à

100
· 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 (1) 

 

Aquest procés s’ha dut a terme per al consum mitjà de VCLE amb MMA inferior a 2500 kg i 

per el de VCLE amb MMA inferior a 3500 kg, obtenint d’aquesta manera dues equacions, 

una per a cada distinció. 

 

 

 

 

Il·lustració 7: Diagrama de flux del càlcul de l’energia en funció de l’autonomia (Font pròpia) 
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4.3. Potència d’arrencada en funció de la velocitat 

 

En qüestió de consum d’un vehicle el moment en que aquest és major és en l’arrencada ja 

que és quan es necessita més energia per a poder vèncer, a més de les forces de fricció 

amb l’aire i l’asfalt, la inèrcia del vehicle. En aquest apartat s’ha definit aquesta potència en 

funció de la velocitat (Il·lustració 8). 

 

 

 

Il·lustració 8: Diagrama de flux del càlcul de la potència d’arrencada (Font pròpia) 

 

Amb el producte entre la MMA, l’acceleració mitjana per a un VCLE i la velocitat (2) s’ha 

definit la potència d’arrencada necessària per a que el vehicle passi del repòs a una velocitat 

determinada. 

 

 𝑃𝑎 = 𝑀𝑀𝐴 · �̅�𝑉𝐶𝐿𝐸 · 𝑣 (2) 

 

Es vol que el Kit pugui fer arrencar el vehicle en qualsevol circumstància de càrrega, per tant 

la potència s’ha calculat amb la MMA del vehicle, considerant així el cas on es circula amb 

totes les places per a passatgers ocupades i amb el 100% de CU. 

 

L’acceleració s’ha estimat com la mitjana de diferents models de VCLE del mercat per a 

passar de 0 a 100 km/h a partir de dades donades pels fabricants [40]. La potència 

d’arrencada i la MMA del vehicle són directament proporcionals, per tant l’acceleració és 

independent de la MMA del vehicle. A la Taula 7 es pot observar com les dades obtingudes 
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no varien segons les diferents mides d’un mateix model, en canvi disminueixes segons la 

capacitat de les bateries. 

 

Pel que fa a la velocitat es vol estudiar com afecta la variació d’aquesta a les dimensions del 

Kit, per tant és una de les variables d’aquest estudi. Pot passar que algun usuari vulgui 

augmentar o disminuir aquesta velocitat per determinades circumstàncies i es vol analitzar la 

viabilitat de la transformació segons aquestes variacions, per així fer que el Kit sigui el més 

flexible possible a les necessitats del consumidor. 

 

Model Acceleració (m/s2) 

Nissane-NV 200 Evalia 1,984 

Citroen e-SpaceTourer XS 50 kWh 2,296 

Citroen e-SpaceTourer XL 50 kWh 2,296 

Citroen e-SpaceTourer M 75 kWh 2,089 

Citroen e-SpaceTourer XL 75 kWh 2,089 

Mercedes EQV 300 2,296 

Mercedes EQV 300 Long 2,296 

Peugeot e-Traveller Long 50 kWh 2,296 

Peugeot e-Traveller Standard 2,120 

Opel Zafira-e Life S 50 kWh 2,296 

Opel Zafira-e Life L 50 kWh 2,296 

Opel Zafira-e Life M 75 kWh 2,089 

Opel Zafira-e Life L 75 kWh 2,089 

Acceleració mitjana 2,208 

 

Taula 7: Acceleracions de diferents models de VCLE per passar 

de 0 a 100 km/h (Font: [40]) 

 

4.4. Estudi de les Bateries 

 

Les bateries són la peça més important del Kit ja que suposen la font d’energia de la part 

elèctrica del vehicle. De la seva capacitat en depèn l’autonomia del vehicle transformat, de la 

seva potència la velocitat màxima d’aquest i del seu pes i volum en gran part depèn la 

viabilitat dimensional del Kit. 
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S’ha seleccionat el tipus de bateria per a la transformació mitjançant una matriu de decisió 

multi criteri on s’han comparat diferents característiques rellevants per a l’estudi de diferents 

classes de bateries utilitzades per a VE. Seguidament s’han recollit dades d’aquestes 

característiques de diferents fabricants del tipus escollit i se n’ha estimat els paràmetres 

generals per poder calcular-ne la massa i volum a partir de l’energia i la potència calculades 

en l’apartat anterior. 

 

4.4.1.   Característiques de bateries per a VE 

 

El que fa que una bateria sigui més o menys escaient per a la transformació d’un VCL de 

combustió a un d’elèctric per allargar-ne la vida útil són les seves característiques. Tot seguit 

se’n fa una breu descripció d’aquelles que són rellevants per aquest estudi: 

 

 Energia específica (Wh/kg): Energia nominal per unitat de massa. 

 

 Potència específica (W/kg): Potència màxima assolible per unitat de massa. 

 

 Densitat energètica (Wh/L): Energia nominal per unitat de volum. Similar a l’energia 

específica però en qüestió de volum que ocupa la bateria. 

 

 Densitat de potència (W/L): Potència màxima assolible per unitat de volum. 

 

 Vida útil: Temps que passa fins que la bateria pot garantir l’autonomia. Depèn dels 

cicles de càrrega i descàrrega que pugui dur a terme la bateria i està relacionat amb 

la capacitat útil de la bateria (normalment un 70% de la capacitat inicial). 

 

 Estabilitat tèrmica: Nivell de susceptibilitat a que la bateria pateixi un 

sobreescalfament. Determina la seguretat de la bateria. 

 

 Cost: Degut a l’alt preu de les bateries serà el component amb més pes dins del cost 

total del Kit. 

 
L’elecció de les bateries s’ha dut a terme mitjançant una matriu de decisió multi criteri tenint 

en compte aquestes característiques. S’ha assignat un percentatge de pes a cadascuna 
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d’aquestes en base a la rellevància que tenen per al desenvolupament del Kit, les limitacions 

del vehicle a transformar i les prestacions del vehicle transformat (Taula 8). 

 

S’ha assignat la major ponderació, 30%, al cost i a la vida útil, ja que dels dos atributs en 

dependrà en gran part la viabilitat del Kit. Del primer és el que més pes té dins del Kit, i el 

segon determinarà en quant es pot allargar la vida del VCL al fer la transformació. 

Seguidament a l’energia i potència específiques un 17,5%, d’elles en dependran les 

dimensions, i finalment a l’estabilitat tèrmica un 5%. 

 

Paràmetre Ponderació % 

Energia Específica 17,5 

Potència Específica 17,5 

Vida Útil 30 

Estabilitat Tèrmica 5 

Cost 30 

Total 100 

 

Taula 8: Percentatges assignats a cada paràmetre 

de la taula de criteris de les bateries. (Font pròpia) 

 

4.4.2.   Tipus de bateries per a VE 

 

De tots el tipus de bateries, les d’ió de Liti són les més utilitzades per l’emmagatzematge 

d’energia en l’àmbit de l’automoció elèctrica, degut a la seva alta energia específica, llarg 

cicle de vida i bona dinàmica de càrrega respecte a altres tipus com les plom-àcid o les 

bateries de flux. Dins d’aquestes, en destaquen tres classes generalment utilitzades per a 

VE: les NCA, les LFP i les NMC [41], [42], [43]. L’estudi comparatiu (Il·lustració 9) es durà a 

terme sobre aquestes tres. 
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Il·lustració 9: Diagrama de flux de la selecció de les bateries. (Font pròpia) 

 

A continuació se’n descriu breument cadascun: 

 

 NCA (LiNiCoAlO2): Ofereixen una molt alta energia específica, densitat energètica i 

potència específica; usada anteriorment per Tesla en els seus models S (2012), X 

(2015) i 3 (2017). El problema d’aquest tipus rau en la curta vida útil i en el seu alt 

cost [41], [44]. 

 

 LFP (LiFePO4): Els seus punts forts són la llarga vida útil que presenta i un cost molt 

assequible degut principalment a que no conté cobalt, com si en tenen els altres dos 

tipus. Tot i oferir molta menys energia i potència, és un dels tipus de bateries més 

utilitzats actualment per models de VE i PHEV com els BMW Active Hybrid 3 i 5, 

Chevrolet Spark, BYD e6, tant per cotxes, autobusos i toros mecànics [41]. 

 

 NMC (LiNiMnCoO2): Presenten una energia i potència específica altes. De cost més 

elevat que les LFP i amb menys vida útil. Tot això fa que també siguin un dels tipus 

més utilitzat pels fabricants de VE i VEH (VW eGolf, Chevrolet Bolt, Renault Zoe) 

juntament amb les LFP [41]. 
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4.4.3.   Estimació de les característiques de les bateries 

 

En aquest apartat s’ha realitzat un estudi per generalitzar els valors d’energia específica, 

potència específica, densitat energètica i densitat de potència del tipus de bateries escollit 

usades per vehicles de l’àmbit de la mobilitat elèctrica. 

 

S’ha de tenir en compte que les característiques desitjades per a l’estudi són les que fan 

referència al sistema de bateries, és a dir, al conjunt format per un número de cel·les 

connectades entre elles més un sistema de refrigeració, sistema de control, un bastiment 

metàl·lic de protecció, cables, etc. (exemple a la Il·lustració 10) ja que és el que es vol que 

formi part del Kit. Per això s’ha procurat que tota la informació recollida faci referència al 

sistema de bateries i no tan sols a la cel·la. 

 

 

 

Il·lustració 10: Sistema de bateries amb el bastiment obert (Font: [45]) 

 

Les dades sobre el tipus de bateries i les seves característiques concretes que utilitzen els 

VE no apareixen en els llibrets informatius dels models, que acostumen a ser fonts públiques 

fiables d’informació.  Per aquest motiu, per a l’obtenció d’aquestes dades s’ha dut a terme la 

recerca per diferents vies. 

 

Per una banda s’ha contactat amb empreses del sector de la mobilitat elèctrica i del sector 

de l’electrificació de vehicles de combustió a Espanya, aquest encara en estat embrionari, 

per a obtenir dades directament de fabricants de VE. D’altra banda s’ha realitzat la recerca 
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de proveïdors de bateries elèctriques per a VE. A continuació es presenta una breu 

descripció d’aquests: 

 

 Torrot Electric: Empresa amb seu a Girona dedicada al sector de disseny i fabricació 

integral, incloses les bateries, de motocicletes i bicicletes elèctriques, amb 

distribuïdors arreu del món [46]. 

 

 Rawsuns: Empresa amb seu a Hong Kong dedicada a la fabricació de motors per 

VE, sistemes de bateries i Kits d’electrificació i hibridització per a tot tipus de vehicles 

[47]. Proveïdors de l’empresa Ecoche [30] pionera en l’electrificació de vehicles 

elèctrics a Espanya. 

 

 Shenzen Westart Technology: Empresa amb seu a Shenzen dedicada al disseny, 

producció, venda i marketing de moduls i sistemes de bateries recarregables d’ió de 

liti per VE, busos i tractors elèctrics [48]. 

 

 EV West: Pàgina web dedicada a la venda online de components per a vehicles 

elèctrics així com també de Kits d’electrificació. Han dut a terme múltiples projectes 

d’electrificació de diferents tipus de vehicles [49]. 

 

Les dades de les bateries de Westart i EV West fan referència a mòduls de bateries sense 

bastiment ni components electrònics. Generalment, el bastiment, que inclou el sistema de 

refrigeració, pot estar fet d’acer o d’alumini i representa aproximadament un 15% del pes 

total del sistema de bateries [50]. Amb (3) es calcula el pes del sistema a partir del pes del 

mòdul. 

 

 
𝑚𝑇𝑜𝑡 = 0.15 · 𝑚𝑇𝑜𝑡 + 𝑚𝑚ò𝑑𝑢𝑙  →   𝑚𝑇𝑜𝑡 =

𝑚𝑚ò𝑑𝑢𝑙

1 − 0.15
 (3) 

 

En referència al volum, la diferència es considera poc significativa ja que el bastiment està 

format per una planxa d’acer o alumini [51] i els components electrònics acostumen a tenir 

una mida petita en comparació amb el sistema i cap de les dues addicions suposa un canvi 

significatiu en qüestió d’espai del sistema. 
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La potència específica és la potència dividit per la massa de les bateries. Aquest valor es 

calcula a partir de la corrent màxima a la que arriba la bateria durant un cert període curt de 

temps. Cal esmentar però que no sempre està especificat a les dades dels proveïdors i 

d’altres està indicat amb el rati C. Aquest està format per un número que indica la proporció 

entre els ampers nominals que pot subministrar la bateria i la corrent màxima continua. 

 

Un rati de 2C indica que aquesta és dos cops la nominal. A més rati més corrent però per 

menor temps. Així doncs un rati de 5C indica un valor cinc cops la nominal encara més alt 

però la bateria serà capaç de mantenir-la durant un període més curt de temps. 

 

A fi de poder calcular la potència específica correctament s’estipula d’obtenir-la a partir de la 

nominal en tots els casos establint un rati de 4C seguint el procediment d’altres estudis [52]. 

 

4.4.4.    Dimensionament de bateries 

 

 

 

Il·lustració 11: Diagrama de flux del dimensionament de les bateries (Font pròpia) 

 

Com es mostra en el diagrama de flux (Il·lustració 11) mitjançant l’energia consumida i la 

potència d’arrencada s’ha calculat la massa i el volum de bateries. Dividint cadascuna de les 

dues per els seus respectius paràmetres s’han obtingut dos dimensionaments. Les 
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equacions (4), (5), (6), (7) mostren la massa i el volum de les bateries en funció de 

l’autonomia i de la velocitat. 

 

 
𝑚𝐵𝑎𝑡_𝑎 = �̅� ·

𝑚

𝐸
=

𝐶�̅�𝑟𝑏à

100
· 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 ·

𝑚

𝐸
 (4) 

 

 
𝑉𝐵𝑎𝑡_𝑎 = �̅� ·

𝑉

𝐸
=

𝐶�̅�𝑟𝑏à

100
· 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 ·

𝑉

𝐸
 (5) 

 

 
𝑚𝐵𝑎𝑡_𝑣 = 𝑃𝑎 ·

𝑚

𝑃
= 𝑀𝑀𝐴 · �̅�𝑉𝐶𝐿𝐸 · 𝑣 (6) 

 

 
𝑉𝐵𝑎𝑡_𝑣 = 𝑃𝑎 ·

𝑉

𝑃
= 𝑀𝑀𝐴 · �̅�𝑉𝐶𝐿𝐸 · 𝑣 (7) 

 

Al donar valors d’autonomia i velocitat s’escollirà el màxim entre els dos per a les 

dimensions del Kit (equacions (8) i (9)) i s’observarà en diferents situacions quina equació, si 

d’energia o de potència, és la que limita. 

 

 𝑚𝐵𝑎𝑡 = max (𝑚𝐵𝑎𝑡_𝑎 , 𝑚𝐵𝑎𝑡_𝑣) (8) 

 

 𝑉𝐵𝑎𝑡 = max (𝑉𝐵𝑎𝑡_𝑎 , 𝑉𝐵𝑎𝑡_𝑣) (9) 

 

4.5. Estudi del motor elèctric 

 

L’estudi se centra ara en el motor elèctric, ja que amb les característiques d’aquest i amb les 

de les bateries s’obtindran les de Kit. 

 

S’ha realitzat un estudi comparatiu dels tipus de motors elèctrics més adients per la 

transformació, on s’han considerat els tipus generalment més utilitzats per els fabricants de 

VE: els Motors DC, els Motors d’Inducció, els Motors Síncrons, els Motors d’Imants 

Permanents Brushless, i els Motors de Reluctància Variable [53]. 
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Els paràmetres d’un motor elèctric més importants per a la transformació i que s’han usat 

per a l’elecció del tipus de motor són: la potència específica, l’eficiència energètica, la 

fiabilitat i el cost. Amb aquests, s’ha elaborat una matriu de decisió multi criteri assignant una 

ponderació a cada paràmetre i avaluant a cada classe de motor segons cadascun d’ells 

(Il·lustració 12). 

 

 

 

Il·lustració 12: Diagrama de flux de la selecció del tipus de motor elèctric (Font pròpia) 

 

Un cop seleccionat el tipus de motor se n’ha cercat dades sobre la potència, la massa i el 

volum de diferents fabricants de components per a VE. 

 

4.5.1.   Característiques dels motors elèctrics per a VE 

 

Per a decidir quin tipus de motor és el més adient per a la transformació es consideren les 

següents característiques [53]: 

 

 Potència Específica (kW/kg): Potència màxima assolible pel motor entre unitat de 

massa. Influeix en l’assoliment de les especificacions de velocitat tenint en compte 

les limitacions de massa. 

 

  Eficiència Energètica (%): Potència mecànica útil entre potència elèctrica 

subministrada. Influeix en la frenada regenerativa per a la càrrega de les bateries. 

Matriu 
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Motor DC 
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Motor KIT
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 Fiabilitat: Habilitat del motor per a treballar en determinades condicions durant un 

cert període de temps sense fallades. Afecta a l’allargament de la vida útil del 

vehicle. 

 

 Flexibilitat de Producció: Facilitat del motor a poder-se fabricar de diferents mides per 

a l’adaptació a les necessitats del VE. 

 

 Cost: El motor és el component amb més pes en el cost del Kit darrere de les 

bateries. Depèn en gran part de la facilitat de producció i de la quantitat d’imants 

utilitzats ja que aquests no són econòmics. 

 
L’assignació de la ponderació establerta a cada característica es mostra a la Taula 9.  

 

Paràmetre Ponderació % 

Potència Específica 40 

Eficiència Energètica 20 

Fiabilitat 10 

Flexibilitat de Producció 10 

Cost 20 

Total 100 

 

Taula 9: Percentatges assignats a cada paràmetre de 

la matriu de decisió multi criteri del motor. (Font pròpia) 

 

4.5.2.    Tipus de motors elèctrics per a VE 

 

A continuació es presenten diferents tipus de motors elèctrics que actualment s’usen amb 

més freqüència per a la fabricació de VE [53] [54] [55]: 

 

 Motor DC Brushed: Utilitzat en els primers VE degut a que al alimentar-se de corrent 

continu (DC) requereix de components de control electrònic per a la velocitat senzills 

i a que ofereix un alt parell motor per a baixes velocitats. Presenta però una baixa 

eficiència degut a la pèrdua d’energia pel contacte entre rotor i estator a través de les 

escombretes (brush), una estructura voluminosa i un alt cost de manteniment. 
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 Motor DC d’Imants Permanents Brushless (BLDC): Alimentat amb corrent continua, 

són utilitzats degut a la seva alta potència específica i densitat de potència, alta 

eficiència al no tenir escombretes i una bona dissipació de la calor. La facilitat de 

modelar tant l’estator com el rotor de diferents formes permet que pugui abordar 

diferents requeriments tècnics, malgrat que l’ús d’imants n’impedeix la fabricació amb 

un gran parell, n’eleva el cost, i en restringeix la velocitat màxima. 

 

 Motor d’Inducció (IM): Fàcil de construir, robust, quasi sense necessitat de 

manteniment, de baix cost i amb capacitat per treballar en situacions desfavorables. 

Alt control de la velocitat a nivell electrònic, però amb la necessitat d’utilitzar 

components complexos que n’augmenten el cost. 

 

 Motor Síncron d’Imants Permanents (PMSM): Presenta una alta eficiència i una alta 

potència específica i densitat de potència gràcies a que utilitza imants permanents, 

tot i que també n’eleva el cost. S’alimenten de corrent altern sinusoïdal i és utilitzat 

per molts dels fabricants en diferents models de VE i PHVE com per exemple Toyota 

Prius, Chevrolet Bolt EV, Ford Focus Electric, Nissan Leaf o BMW i3. 

 

 Motor de Reluctància Variant (SRM): No fa servir imants si no que varia la resistència 

magnètica (reluctància), això fa que la seva estructura sigui simple comparat amb 

altres tipus. Amb una eficiència per sobre del 95%, senzill de controlar a nivell 

electrònic, rotor amb poca inèrcia i de disseny modificable fàcilment per afegir més 

parell motor. Tot i que presenta ondulació del parell i soroll acústic. 

 
Cal destacar la similitud de funcionament entre els motors BLDC i els PMSM. Ambdós tipus 

utilitzen imants permanents ubicats al rotor que creen un flux magnètic constant i un conjunt 

de bobines fixades a l’estator que fan moure els imants. Es poden diferenciar per la corrent 

que alimenta aquestes bobines. 

 

Aquesta similitud de funcionament fa que tinguin possibilitats de dissenys similars. Per això, 

en ambdós tipus de motors se’n poden distingir dos tipus de dissenys: de flux axial (AF) i de 

flux radial (RF) [56]. 
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 Flux axial: El flux magnètic creat per les bobines és paral·lel a l’eix de rotació del 

motor. Disseny en forma de disc, en general ofereix una alta densitat de potència i 

potència específica. Fàcil de produir industrialment en diferents mides. 

 

 Flux radial: El flux magnètic és perpendicular a l’eix de rotació del motor. Disseny 

robust i amb menys necessitat de coure i d’imants permanents però més difícil de 

refrigerar i de produir en cadena i de diferents mides. 

 

4.5.3.   Dades de motors elèctrics 

 

Seguint el mateix procediment que amb les bateries, s’ha realitzat la recerca de proveïdors 

de motors elèctrics per a VE a partir de la informació proporcionada per les empreses del 

sector de l’electrificació de vehicles. Aquests són els seleccionats: 

 

 AVID Technology: Empresa ubicada al Regne Unit que des del 2010 s’ha dedicat al 

disseny i producció de components per a vehicles de mobilitat elèctrica, així com de 

Kits de conversió [57]. 

 

 Rawsuns: Mateix proveïdor que en la selecció de les bateries, també ofereixen una 

gamma de motors elèctrics per a diferents tipus de vehicles [58]. Subministren el 

motor elèctric per a la transformació de l’empresa Ecoche. 

 
De forma similar als sistemes de bateries, els motors elèctrics acostumen a portar incorporat 

el sistema electrònic i el cablejat a càrrec del mateix fabricant, per tant la massa i volum 

d’ambdós components s’inclouran en els del motor. 

 

4.6. Dimensionament del Kit 

 

Per al dimensionament del Kit en primer lloc s’analitza la configuració del sistema de tracció 

del vehicle transformat ja que aquesta influeix directament en els components que han de 

formar part del Kit i conseqüentment en la massa i espai d’aquest. 

 

Seguidament s’ha calculat la massa i el volum del Kit a partir de les dades obtingudes dels 

diferents components. D’aquesta manera se’n vol tenir una idea aproximada de les 
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dimensions. Amb aquests valors s’ha calculat el percentatge de pes i espai que s’haurà de 

sacrificar del vehicle, valors que indicaran si la transformació és desitjable segons les 

necessitats del propietari del vehicle. 

 

4.6.1.    Configuració del sistema de tracció 

 

L’assemblatge del Kit al vehicle, que rep el nom de retrofit, tal i com s’ha plantejat en aquest 

estudi fa que aquest passi a ser un PHEV, vehicle que en qüestions de tracció pot funcionar 

propulsat per el motor de combustió i/o per el motor elèctric. Segons la disposició dels 

motors se’n poden distingir tres tipologies: els híbrids en sèrie, híbrids en paral·lel o híbrids 

mixtes. Com es veurà a continuació, els components finals del Kit i les seves 

característiques depenen directament del tipus de configuració. 

 

En l’híbrid en sèrie (Il·lustració 13) el motor de combustió no està connectat al sistema de 

transmissió, si no que està connectat a un generador que transforma l’energia mecànica en 

elèctrica per alimentar el motor elèctric i/o les bateries. En aquest cas la major part de 

l’energia és subministrada per les bateries (mode elèctric) i el MCI serveix d’ajut en casos de 

necessitar una alta quantitat d’energia (mode mixt). 

 

 

 

Il·lustració 13: Esquema bàsic d’un HEV en sèrie [59]. 

 

Aquesta configuració permet que el MCI pugui treballar a velocitat constant i en el seu punt 

de rendiment òptim, reduint pèrdues i allargant-ne per tant la vida útil. D’altra banda, el mode 

elèctric implica la necessitat d’unes bateries amb més capacitat, i per tant més massa i 
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volum o més cost; a l’assemblar el Kit caldria afegir-hi un generador a més del motor i les 

bateries i modificar el sistema de transmissió del vehicle ja que el que transmet la potència 

mecànica a les rodes en aquest cas és l’elèctric. A més, el fet de que l’energia del MCI hagi 

de passar pel generador comporta pèrdues en la transformació d’energia.  

 

En l’híbrid en paral·lel (Il·lustració 14), en canvi, tant el motor de combustió com el motor 

elèctric estan connectats a la transmissió, per tant la potència mecànica per moure les rodes 

pot provenir del motor de combustió, del motor elèctric o d’ambdós motors simultàniament. 

Per a que això sigui possible s’ha d’afegir un engranatge diferencial per a connectar 

mecànicament els dos motors i la transmissió. 

 

El gran avantatge de la configuració en paral·lel és la possibilitat de poder fer funcionar 

ambdós motors a la vegada. Gràcies a això es poden usar motors de pes i volum més 

reduïts, cosa favorable per a la integració del Kit al vehicle. El principal desavantatge és que 

cal un sistema de regulació i control dels dos motors més complex. 

 

 

 

Il·lustració 14: Esquem bàsic d’un HEV en paral·lel [59]. 

 

L’híbrid mixt (Il·lustració 15) és una combinació dels dos anteriors i pot actuar com a híbrid 

en sèrie o en paral·lel. Això comporta que a l’assemblatge del Kit s’hi hauria d’afegir un 

generador i a més un engranatge diferencial per a connectar mecànicament ambdós fonts 

de potència mecànica. 
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Il·lustració 15: Esquema bàsic d’un HEV mixt [59]. 

 

De forma similar que amb les bateries i el motor, s’ha creat una matriu de decisió multi criteri 

per a decidir quina configuració de muntatge és la més adient per al Kit, segons els 

paràmetres de pes i espai de components, l’allargament de la vida útil del motor, l’eficiència 

energètica, la complexitat de control electrònic i el cost de la transformació. Les 

ponderacions de cada criteri es mostren a la Taula 10. 

 

Paràmetre Ponderació % 

Pes i espai Components 40 

Vida Útil MCI 15 

Eficiència Energètica 5 

Complexitat electrònica 10 

Cost transformació 30 

Total 100 

 

Taula 10: Percentatges assignats a cada paràmetre de la 

matriu de decisió multi criteri de la configuració. (Font pròpia) 
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4.6.2.   Càlcul de Massa i Volum del Kit  

 

La massa del Kit resulta de la suma de la massa més restrictiva de les bateries i la massa 

del motor, tal i com es mostra a l’equació (10). De la mateixa manera se n’ha calculat el 

volum mitjançant l’equació (11). 

 

 𝑚𝐾𝑖𝑡 = 𝑚𝐵𝑎𝑡 + 𝑚𝑀𝑜𝑡 (10) 

 

 𝑉𝐾𝑖𝑡 = 𝑉𝐵𝑎𝑡 +  𝑉𝑀𝑜𝑡 (11) 

 

Per a calcular la massa del motor s’ha obtingut primer la potència específica del tipus 

escollit, és a dir el pic de potència entre la seva massa. Multiplicant aquest factor per la 

potència d’arrencada, la màxima que necessitarà el vehicle transformat, s’ha obtingut la 

massa del motor en funció de la potència. Per al volum s’ha calculat de forma similar amb la 

densitat de potència del motor. 

 

Amb els valors obtinguts de les equacions anteriors, s’han obtingut els percentatges de pes i 

de volum que ocuparà el Kit (equacions (12) i (13)). 

 

 
%𝑃𝑒𝑠𝐶𝑈 =

𝑚𝐾𝑖𝑡

𝐶𝑈
 (12) 

 

 
%𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝐸𝐷 =

𝑉𝐾𝑖𝑡

𝐸𝐷
 (13) 

 

4.7. Eina de decisió 

 

En un full de càlcul d’Excel s’hi han emmagatzemat les dades extretes de MMA, CU i ED del 

benchmarking, les dels consums dels cicles WLTC i NYCC, les distribucions ajustades a 

aquestes, els consums WLTC de models de VCLE donats pels fabricants segons la seva 

MMA, l’acceleració de 0 a 100 km/h de diferents VCLE, els paràmetres generalitzats 

d’energia i potència de les bateries i la potència específica del motor. 
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Amb tota aquesta informació s’ha creat en el mateix full de càlcul una eina que permet 

calcular el percentatge de pes i espai del vehicle que ocuparà el Kit, en funció de 

l’autonomia que es vol que tingui el vehicle transformat, de la velocitat màxima a la que es 

vol que arribi el vehicle i del tipus de bateries que es vol utilitzar,  a fi de poder decidir sobre 

la viabilitat de transformar un model concret de VCL mitjançant el Kit donats aquests 

paràmetres. Degut a que els càlculs no requereixen de complexitat s’ha pogut dissenyar 

mitjançant les funcions predeterminades de Excel. 

 

S’inicia el càlcul introduint les característiques de MMA, CU i ED del model de VCL que es 

vol transformar, cadascuna en una de les tres cel·les amb el títol “DADES DEL VEHICLE”. 

Aquestes estan vinculades amb la resta de cel·les on es necessita introduir aquest valor de 

manera que automàticament s’omplin. 

 

Seguidament a les cel·les amb el títol “ESPECIFICACIONS” s’introdueixen els valors 

d’autonomia i velocitat desitjats i el tipus de bateria que es vol utilitzar (NCA, LFP, NMC), 

que de forma similar a les dades del vehicles s’han vinculat a la resta de cel·les amb 

aquests títols per a que s’omplin automàticament en tot el document. A més, també s’hi han 

afegit dues cel·les més on l’usuari hi pot introduir el percentatge de pes i espai que està 

disposat a sacrificar, per tal de que un cop calculat el que ocuparà el Kit l’eina indiqui 

visualment si el percentatge estimat està per sota o per sobre del desitjat. 

 

Per al càlcul de l’energia consumida l’eina escull el consum WLTC segons la MMA 

introduïda de la forma següent: la cel·la on apareix aquest té una funció booleana 

condicional que retorna 17,02 kWh/100km si la MMA introduïda és inferior a 2500 kg i 

retorna 25,64 kWh/100km si és inferior a 3500 kg (vegeu Taula 5 i Taula 6). Altrament 

retorna un string avisant que l’eina es limita a VCL de com a molt 3500 kg. Per fer que el 

càlcul estadístic dut a terme sigui visible es mostren els paràmetres de les dues funcions de 

distribució de densitat de probabilitat ajustades a les dades de consums WLTC i NYCC i els 

resultats del càlcul de l’àrea a partir dels consums WLTC. El que s’obté són els valors del 

consum NYCC i el percentatge d’augment d’aquest segons la MMA introduïda1. 

 

                                                
 
1
 Vegeu apartat 5.1 Taula 13 
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Seguidament calcula el producte entre aquest consum i el valor d’autonomia introduït. 

D’aquesta manera l’eina tria una de les dues equacions2 que es deriven de (1) segons la 

MMA introduïda i retornar el valor d’energia consumida en funció de l’autonomia. 

 

En les cel·les inferiors, l’eina retorna automàticament la potència màxima d’arrencada a 

partir del producte entre el la MMA i la velocitat introduïdes per l’usuari i l’acceleració de 

2,208 m/s2 calculada a la Taula 7. 

 

En el conjunt de cel·les amb el títol “TIPUS DE BATERIES” l’eina mostra els paràmetres 

generalitzats del tipus de bateria escollit per l’usuari. Cadascuna d’aquestes cel·les tenen 

una funció booleana condicional lligada a la cel·la superior on apareix el nom del tipus de 

bateria, que a la vegada aquesta està vinculada a la cel·la on l’usuari ha introduït aquest 

paràmetre. Si, per exemple, l’usuari introdueix la cadena de caràcters “LFP”, tant en 

majúscules com en minúscules, les cel·les dels paràmetres generalitzats retornen els valors 

d’aquest tipus de bateries. Si en canvi la cadena de caràcters introduïda és “NMC”, aquestes 

retornen els paràmetres d’aquest altre tipus. Altrament, si la cadena no es correspon amb 

cap dels tipus de bateries inclosos a l’estudi retornen el valor nul. 

 

Els paràmetres de les bateries estan introduïts a les cel·les de dimensionament de les 

bateries segons l’energia i la potència. L’eina retorna automàticament les dimensions dividint 

l’energia consumida anterior entre l’energia específica, per obtenir la massa, i la densitat 

energètica, pel volum, i la potència d’arrencada entre la potència específica i la densitat de 

potència, per obtenir massa i volum tot seguint les equacions (4), (5), (6) i (7) 

respectivament. També es mostra la capacitat de les bateries en kWh per a cada 

dimensionament. 

 

Al grup amb el títol “CARACTERISTIQUES DEL MOTOR” s’hi mostren la potència 

específica i la densitat de potència obtingudes de les dades del motor escollit en l’estudi 

comparatiu a més de la massa i el volum d’aquest calculats dividint la potència d’arrencada 

anterior entre les dues característiques.  

 

A les cel·les amb el títol “MASSA KIT” l’eina mostra primerament la massa de la bateria 

                                                
 
2
 Vegeu apartat 5.1 equacions (16) i (17) 
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obtinguda fent el màxim entre les masses anteriors segons l’equació (8) i la massa del 

motor. En les dues cel·les inferiors s’hi mostren la massa total del Kit (equació (10)) i el 

percentatge de pes sacrificat (equació (12)). 

 

De forma similar, al grup de cel·les amb el títol “VOLUM KIT” s’hi mostren el volum màxim 

de les bateries calculat a partir de l’equació (9), el volum del motor, els resultats dels càlculs 

per al volum del Kit (equació (11)) i el percentatge d’espai del vehicle a sacrificar en funció 

de la velocitat i l’autonomia (equació (13)). 

 

A la Il·lustració 16 i la Il·lustració 17 s’hi mostra un exemple de càlcul de l’eina per al model 

de VCL Renault Kangoo de l’any 2010 on es poden veure les diferents seccions descrites 

anteriorment. 

 

 

 

Il·lustració 16: Exemple de càlcul de l’energia consumida i la potència d’arrencada mitjançant l’eina 

per al model Renault Kangoo 2010 (Font pròpia) 
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Il·lustració 17: Exemple de càlcul de les dimensions del Kit mitjançant l’eina per al model Renault 

Kangoo 2010 (Font pròpia) 
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5. Resultats 

 

En aquest apartat s’exposen els resultats extrets a partir dels diferents procediments descrits 

a la secció 4 de Metodologia. Amb aquesta informació s’ha realitzat una eina, explicada a la 

secció 5.5, que permeti calcular el percentatge de pes i espai a sacrificar del vehicle en 

funció de l’autonomia desitjada, de la velocitat màxima del vehicle i del tipus de bateria que 

es vol utilitzar i a partir d’aquests valors determinar la viabilitat tècnica de la transformació. 

 

5.1. Càlcul de l’energia mitjana consumida segons la MMA  

 

La distribució que més s’ajusta tant a les dades dels consums segons el cicle WLTC com als 

del cicle NYCC és la LogNormal. A la Taula 11 i la Taula 12 es recullen els errors 

estàndards obtinguts en l’ajust de cada distribució. 

 

WLTC 
Estimated Standard Error 

Paràmetre 1 

Estimated Standard 

Error Paràmetre 2 

Normal 0.0273988 0.0193754 

Logística 0.027814 0.0130803 

LogNormal 0.0016651 0.00117749 

Gamma 0.518686 0.00645573 

Weibull 0.0287998 0.0490775 

 

Taula 11: Errors estàndard dels paràmetres de diferents distribucions per WLTC 

(Font pròpia) 
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NYCC 
Estimated Standard Error 

Paràmetre 1 

Estimated Standard 

Error Paràmetre 2 

Normal 0.0531537 0.0375882 

Logística 0.0533684 0.0252128 

LogNormal 0.00241474 0.00170761 

Gamma 0.250766 0.0181332 

Weibull 0.0572 0.0342338 

 

Taula 12: Errors estàndard dels paràmetres de diferents distribucions per NYCC 

(Font pròpia) 

 

Els paràmetres característics de la distribució LogNormal pels consums segons el cicle 

WLTC són una  de 2,80652 i una  igual a 0,16651 (14), i en el cas dels consums segons 

el cicle NYCC una  de 3,10016 i una  de 0,241474 (15). A la Il·lustració 18 es mostren 

respectivament les distribucions ajustades juntament amb les dades. 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑊𝐿𝑇𝐶  ~ 𝐿𝑜𝑔𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜇 = 2,80652 ;  𝜎 = 0,16651) (14) 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑁𝑌𝐶𝐶  ~ 𝐿𝑜𝑔𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜇 = 3,10016 ;  𝜎 = 0,241474) (15) 

 

Cicle WLTC Cicle NYCC 

  

Il·lustració 18: Distribucions LogNormal ajustades a les dades de consums WLTC (esquerra) i NYCC 

(dreta). (Font pròpia) 
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Amb el procediment estadístic explicat a l’apartat 4.2 a partir dels consums mitjans 

estàndards de la Taula 5 i la Taula 6 i mitjançant les distribucions anteriors s’ha calculat el 

consum mitjà urbà. Els resultats es mostren a la Taula 13, on es pot observar que el consum 

per ciutat augmenta un 35,78% i un 63,34% per als vehicles amb MMA inferior a 2500 kg i 

els inferiors a 3500 kg respectivament. 

 

 
WLTC 

(kWh/100km) 

NYCC 

(kWh/100km) 
Augment (%) 

Inferior a 2500 kg 17,02 23,11 35,78 

Inferior a 3500 kg 25,64 41,88 63,34 

 

Taula 13: Consums mitjans per un VCLE segons el cicle de conducció i la MMA.(Font pròpia) 

 

D’aquesta manera l’energia mitjana consumida en trajecte urbà per un VCLE amb una MMA 

inferior a 2500 kg en funció de l’autonomia queda definida per l’equació (16), i per a un 

VCLE amb una MMA inferior a 3500 kg per l’equació (17). 

 

 �̅�|𝑀𝑀𝐴<2500 = 0,2311 · 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 (16) 

 

 �̅�|𝑀𝑀𝐴<3500 = 0,4188 · 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 (17) 

 

5.2. Selecció i característiques tècniques de les bateries  

 

L’estudi comparatiu de les bateries mostra com a resultat que les bateries NMC són les que 

ofereixen millors energia i potència específica, per tant són les que menys pes i espai 

traurien del vehicle, seguides de les LFP que ofereixen una vida útil molt amplia que 

permetria allargar més la del vehicle respecte els altres dos tipus, i a un cost molt 

assequible. Pel que fa a les NCA queden descartades ja que malgrat tenir les millors 

característiques presenten un alt cost i poca vida útil comparat amb els altres dos tipus 

(Taula 14). 
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Ponderació % NCA LFP NMC 

Energia Específica 17,5 5 2,5 5 

Potència Específica 17,5 5 2,5 4,5 

Vida Útil 30 3 5 4 

Estabilitat Tèrmica 5 3 5 5 

Cost 30 2 5 3,5 

Total 100 3,40 4,13 4,16 
 

Taula 14: Matriu de decisió multi criteri del tipus de bateries (Font pròpia) 

 

Així doncs es decideix incloure a l’eina de decisió les dades de les bateries NMC i les LFP 

amb la intenció d’analitzar amb quin dels dos tipus el Kit és més viable segons la velocitat i 

autonomia desitjades. 

 

Les dades obtingudes dels diferents models de bateries dels dos tipus extretes dels 

proveïdors i amb la correcció esmentada anteriorment3 s’han agrupat a la Taula 15 i la Taula 

16, mentre que a la Taula 17 es mostren els valors mitjans de cada característica de cada 

tipus. 

 

LFP 
Rawsuns  

206 Ah 

Rawsuns  

277Ah 

Rawsuns  

228Ah A 

Rawsuns  

228Ah D 

Energia específica (kWh/kg) 0,143 0,145 0,155 0,155 

Densitat energètica (kWh/m3) 198,66 183,65 219,88 178,63 

Potència específica (kW/kg) 0,572 0,578 0,620 0,620 

Densitat de Potència (kW/m3) 794,63 734,60 879,50 714,59 

 

Taula 15: Dades de les característiques tècniques de bateries LFP (Font:[60]) 

 

 

                                                
 
3
 Vegeu apartat 4.4.3 i equació (3) 
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NMC Torrot 

EV West: 

LG 

Chem 

WestArt 

Energia específica (kWh/kg) 0,160 0,151 0,180 

Densitat energètica (kWh/m3) 202,65 222,52 399,49 

Potència específica (kW/kg) - 2,838 0,540 

Densitat de Potència (kW/m3) - 4162,86 1198,46 

 

Taula 16: Dades de les característiques tècniques de bateries NMC 

(Font: [46], [47], [49]) 

 

 LFP NMC 

Energia específica (kWh/kg) 0,149 0,164 

Densitat energètica (kWh/m3) 195,205 274,89 

Potència específica (kW/kg) 0,598 1,689 

Densitat de Potència (kW/m3) 780,831 2680,66 

 

Taula 17: Característiques tècniques generalitzades de les bateries LFP i NMC 

(Font pròpia) 

 

5.3. Selecció i característiques tècniques del motor elèctric  

 

 
% 

Motor 
DC 

BLDC IM PMSM SRM 

Potència 
Específica 

40 2 5 3 4,5 4 

Eficiència 
Energètica 

20 3 5 4,5 4 4,5 

Flexibilitat 
de 
Producció 

10 2 5 3 3 3 

Fiabilitat 10 3 4 5 4,5 4,5 

Cost 20 5 2 4 3 4 

Total 100 2,9 4,3 3,7 3,95 4,05 
 

Taula 18: Matriu de decisió multi criteri del tipus de motor (Font pròpia) 
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Els resultats de l’estudi comparatiu mostren que els motors BLDC són els més escaients per 

a la transformació de l’estudi (Taula 18). Tot i l’alt cost, són els que més potència específica i 

eficiència presenten, aspectes importants per a la transformació sobretot pel que fa a la 

limitació de massa i volum del vehicle. També se n’ha valorat la flexibilitat de producció que 

permetria adaptar una mica més el motor a aquestes limitacions complint amb les 

necessitats de potència del vehicle. 

 

Dels proveïdors cercats en l’apartat 4.4.3., s’ha escollit AVID Technology com a proveïdor 

del motor per al Kit ja que s’especialitza en la fabricació de motors BLDC, mentre que 

Rawsuns s’especialitza en motors PMSM. A la Taula 19 s’hi mostren les dades recollides de 

diferents models de motors BLDC del proveïdor. 

 

Amb aquestes dades s’ha calculat la potència específica i la densitat de potència de cada 

model. Al ser un model de flux axial, es podria fabricar un motor amb la mida desitjada. Amb 

aquesta idea, doncs, s’ha calculat la mitjana d’aquestes característiques com a referència 

d’un model fabricat per aquest proveïdor (Taula 20). 

 

 
AVID AF125 AVID AF130 AVID AF140 

Pmax (kW) 100 140 220 

Massa (kg) 22 30,5 42,5 

Volum (m3) 0,00575 0,00778 0,01248 

 

Taula 19: Característiques tècniques dels models de motors BLDC d’AVID 

Technology. (Font: [61]) 

 

 
AVID AF125 AVID AF130 AVID AF140 Mitjana 

Potència Específica 
(kW/kg) 

4,55 4,59 5,18 4,77 

Densitat de Potència 
(kW/m3) 

17.389,14 18.005,41 17.634,90 17.676,48 

 

Taula 20: Mitjana de la potència específica i la densitat de potència d’un motor BLDC d’AVID 

Technology. (Font pròpia) 
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5.4. Selecció de la configuració 

 

 
Ponderació % Sèrie Paral·lel Mixt 

Pes i Espai Components 40 4 5 3 

Vida Útil MCI 20 5 3 4 

Eficiència Energètica 5 3 5 3 

Complexitat Electrònica 10 4 3 3 

Cost Transformació 25 4 5 3 

Total 100 4,15 4,4 3,2 
 

Taula 21: Matriu de decisió multi criteri de la configuració del sistema de tracció. 

(Font pròpia) 

 

Els resultats de l’estudi comparatiu de la configuració mostren que la més adient per a la 

transformació que ens ocupa és la configuració en paral·lel (Taula 21) tenint en compte que 

la viabilitat d’aquesta conversió depèn en gran part del pes i espai que ocupi el Kit i del cost 

que això suposi. El seu punt fort és que no es necessita de generador, màquina elèctrica 

extra que faria augmentar les dimensions i el cost del Kit considerablement. La massa, el 

volum i el cost de l’engranatge diferencial que aquesta configuració requereix incorporar per 

a fer de connexió mecànica entre els dos motors influiran en menor mesura respecte a les 

de les bateries i el motor sobre les totals del Kit.  

 

A més, és la que requereix de menor cost de transformació cosa que contribueix en la 

viabilitat econòmica de la conversió. 

 

5.5. Pes i espai segons autonomia, velocitat i tipus de 

bateria 

 

Com a exemple d’anàlisi de la viabilitat tècnica de la transformació s’han introduït a l’eina de 

decisió del full de càlcul descrita a l’apartat 4.7 la MMA, la CU i l’ED de cinc models de VCL 

propicis al canvi de diferents mides extretes del benchmarking. A la Taula 22 es mostren les 

dades dels models utilitzats. Els dos primers models tenen una MMA inferior a 2500 kg 

mentre que per als altres tres és inferior a 3500 kg. 
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En els següents apartats s’estudien la capacitat, la massa i el volum de bateries i el 

percentatge de pes i espai que ocupa el Kit per a cada model i tipus de bateria en funció de 

diferents valors d’autonomia i velocitat a fi d’observar com varien aquests valors en diferents 

situacions de prestacions. 

 

Primerament s’analitza per a cada model de VCL i tipus de bateria, mitjançant la capacitat 

necessària, quin factor en condiciona les dimensions, si l’energia consumida o la potència 

d’arrencada, tenint en compte que la primera depèn de l’autonomia4 i la segona de la 

velocitat màxima5. 

 

Seguidament a partir dels percentatges s’analitza la viabilitat de la transformació i el tipus de 

bateria que es recomanaria utilitzar segons el model i les prestacions. 

 

 
Renault 
Kangoo 
(2010) 

Ford 
Transit 

Connect 
(2010) 

Mercede
s-Benz 

Vito 
(2010) 

VW 
Crafter 
(2011) 

Citroën 
Jumper 
(2013) 

 

     

MMA (kg) 1949 2270 2940 3000 3300 

CU (kg) 650 726 1910 1044 1336 

ED (m3) 3 3,82 3,16 7,5 10 
 

Taula 22: Dades de MMA, CU i ED dels models de VCL utilitzats en l’anàlisi 

(Font pròpia) 

 

5.5.1.   Anàlisi segons la velocitat per a 50 km d’autonomia 

 

Mitjançant l’eina de decisió del full de càlcul s’ha obtingut la capacitat, la massa i el volum de 

cada tipus de bateries i els percentatges de pes i espai ocupats per el Kit en els cinc 

                                                
 
4
 Vegeu apartat 4.2. i equació (1) 

 
5
 Vegeu apartat 4.3. i equació (2) 
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vehicles per 50 km d’autonomia i tres velocitats màximes: 30km/h, 50km/h i 80km/h. 

La capacitat de les bateries LFP i NMC que es necessiten per a 50 km d’autonomia segons 

els consums urbans calculats en l’apartat 4.2. i les consegüents equacions (16) i (17) es 

mostren a la Taula 23. Aquests valors serviran, en aquest apartat, per saber si el que 

condiciona les dimensions de les bateries és l’energia necessària per assolir 50 km 

d’autonomia o bé és la potència d’arrencada necessària per assolir la velocitat màxima 

desitjada. En aquest cas, els valors coincideixen per als dos tipus de bateries ja que la 

capacitat necessària equival a l’energia consumida i aquesta depèn de si la MMA del vehicle 

és inferior a 2500 kg o a 3500 kg. 

 

50 km 
LFP NMC 

kWh kWh 

MMA < 2500 kg 11,56 11,56 

MMA < 3500 kg 20,94 20,94 

 

Taula 23: Dimensions de les bateries per 50 km d’autonomia segons la 

MMA del vehicle (Font pròpia) 

 

Per unes prestacions de 50km d’autonomia i una velocitat màxima de 30km/h, possible 

límit de velocitat urbana en els propers anys a la ciutat de Barcelona [28], els resultats 

mostren que es necessiten unes bateries amb una capacitat de 11,56 kWh per als dos 

models amb MMA inferior a 2500 kg i de 20,94 kWh per als de MMA inferior a 3500 kg 

(Taula 24). En aquest cas el que condiciona les dimensions dels dos tipus de bateries per 

als cinc models és l’energia necessària per assolir 50 km d’autonomia. La massa i el volum 

necessaris de cada tipus de bateria per a cada model de VCL es mostren a la Taula 24. 
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50km i 30 km/h LFP NMC 

Model kWh kg m3 kWh kg m3 

Renault Kangoo 2010 11,56 77,36 0,059 11,56 70,61 0,042 

Ford Transit Connect 2010 11,56 77,36 0,059 11,56 70,61 0,042 

Mercedes Vito 2010 20,94 140,19 0,107 20,94 127,96 0,076 

Volkswagen Crafter 2011 20,94 140,19 0,107 20,94 127,96 0,076 

Citröen Jumper 2013 20,94 140,19 0,107 20,94 127,96 0,076 
 

Taula 24: Dimensions de cada tipus de bateria per a cada model per 50 km d’autonomia i 

30 km/h (Font pròpia) 

 

Per unes prestacions de 50 km d’autonomia i una velocitat màxima de 50 km/h segons els 

càlculs de l’eina trobem que les bateries LFP necessiten una capacitat superior a 11,56 kWh 

pels dos primers models i 20,94 kWh pels altres tres (Taula 25). El que en condiciona, 

doncs, les dimensions és la potència d’arrencada. L’augment de la velocitat implica haver de 

subministrar més potència i degut a la baixa potència específica que ofereix aquest tipus de 

bateries es requereix de més massa i volum de bateria. 

 

En els vehicles transformats mitjançant les bateries NMC en canvi les dimensions no han 

variat amb l’augment de la velocitat màxima degut a la seva alta potència específica. A la 

Taula 25 es mostren la massa i el volum necessaris de bateries LFP i NMC d’aquest cas per 

a cada model de VCL. 

 

50 km i 50 km/h LFP NMC 

Model kWh kg m3 kWh kg m3 

Renault Kangoo 2010 14,94 100,03 0,077 11,56 70,61 0,042 

Ford Transit Connect 2010 17,40 116,51 0,089 11,56 70,61 0,042 

Mercedes Vito 2010 22,54 150,89 0,115 20,94 127,96 0,076 

Volkswagen Crafter 2011 23,00 153,97 0,118 20,94 127,96 0,076 

Citroën Jumper 2013 25,30 169,37 0,130 20,94 127,96 0,076 

 

Taula 25: Capacitat, massa i volum de cada tipus de bateria per a cada model per 50 km 

d’autonomia i 50 km/h (Font pròpia) 

 

En l’última situació d’aquest apartat es considera la possibilitat de que algun usuari desitgi 

circular també per vies amb una limitació de velocitat de 80 km/h, com per exemple les 
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rondes de Barcelona. Per una autonomia de 50 km i una velocitat màxima de 80 km/h la 

capacitat i les dimensions de les bateries LFP han augmentat seguint l’increment de la 

velocitat ja que en aquest cas es requereix de més potència que en l’anterior. La capacitat i 

les dimensions per aquesta situació es mostren a la Taula 26. 

 

Pel que fa a les bateries NMC les dimensions retornades per l’eina segueixen sent les 

requerides per assolir una autonomia de 50 km. S’observa, doncs, que per a complir amb les 

especificacions de les tres situacions les dimensions requerides d’aquest tipus no varien. 

 

50 km i 80 km/h LFP NMC 

Model kWh kg m3 kWh kg m3 

Renault Kangoo 2010 23,91 160,05 0,122 11,56 70,61 0,042 

Ford Transit Connect 2010 27,84 186,41 0,143 11,56 70,61 0,042 

Mercedes Vito 2010 36,06 241,43 0,185 20,94 127,96 0,076 

Volkswagen Crafter 2011 36,80 246,36 0,189 20,94 127,96 0,076 

Citröen Jumper 2013 40,48 270,99 0,207 20,94 127,96 0,076 

 

Taula 26: Capacitat, massa i volum de cada tipus de bateria per a cada model per 50 km 

d’autonomia i 80 km/h (Font pròpia) 

 

Seguidament s’han obtingut els percentatges de pes (Taula 27) i espai (Taula 28) que el Kit 

ocuparia segons el tipus de bateries, el model de VCL i la velocitat màxima requerida. 

 

Per a 30 km/h els percentatges de pes i espai estan per sota del 20%, per tant la 

transformació és tècnicament viable en tots els casos. Cal destacar que la diferència entre 

ambdues bateries no és molt significativa, aproximadament difereixen en un 1% en tots els 

models, per tant es consideraria l’ús de les bateries LFP per tal d’abaratir costos del Kit. Pel 

que fa a l’espai cal remarcar els baixos percentatges d’ocupació de l’ED respecte el 20% 

marcat com a límit. 

 

En el cas de 50 km/h la transformació és viable en tots els casos ja que ambdós 

percentatges es troben per sota del 20%. Per al pes, la diferència de percentatge sacrificat 

entre tipus de bateries és igual o inferior al 6%, per tant es podria considerar l’ús de les LFP i 

ocupar més pes per tal d’abaratir costos. També es pot observar un augment més 

significatiu respecte als 30 km/h per les bateries LFP que per les NMC. Aquest fet es deu a 



Pàg. 70  Memòria 

 

l’augment de la massa del motor requerit, conseqüència de l’increment de la potència. Els 

percentatges de volum segueixen allunyats del 20%. 

 

Per a la situació amb una velocitat de 80 km/h per a 4 dels 5 models la transformació no és 

viable utilitzant les bateries LFP. L’augment de la potència en aquest cas provoca que la 

massa requerida de bateries més la massa requerida de motor sobrepassin el 20% de la CU 

dels models Renault Kangoo, Ford Transit Connect, Volkswagen Crafter i Citroën Jumper. 

Per tant caldria assumir el cost de les bateries NMC per a dur a terme la transformació en 

aquests models. En qüestions d’espai, però, no suposa un sacrifici significatiu en cap cas. 

 

% Pes del Kit per 50 km 30 km/h 50 km/h 80 km/h 

Model LFP NMC LFP NMC LFP NMC 

Renault Kangoo 2010 13,06 12,02 17,32 12,79 27,71 13,95 

Ford Transit Connect 2010 11,86 10,93 18,06 11,74 28,89 12,94 

Mercedes Vito 2010 7,93 7,29 8,89 7,69 14,22 8,28 

Volkswagen Crafter 2011 14,54 13,37 16,60 14,10 26,55 15,21 

Citröen Jumper 2013 11,45 10,53 14,27 11,17 22,82 12,12 

 

Taula 27: Percentatge de pes a sacrificar per 50 km segons la velocitat, el tipus de bateria i el 

model de VCL (Font pròpia) 

 

% Espai del Kit per 50 km 30 km/h 50 km/h 80 km/h 

Model LFP NMC LFP NMC LFP NMC 

Renault Kangoo 2010 2,04 1,47 2,66 1,51 4,26 1,58 

Ford Transit Connect 2010 1,61 1,16 2,44 1,20 3,90 1,27 

Mercedes Vito 2010 3,49 2,51 3,82 2,57 6,10 2,67 

Volkswagen Crafter 2011 1,47 1,06 1,64 1,09 2,62 1,13 

Citröen Jumper 2013 1,11 0,80 1,35 0,82 2,17 0,85 

 

Taula 28: Percentatge d’espai a sacrificar per 50 km segons la velocitat, el tipus de bateria i el 

model de VCL (Font pròpia) 

 

5.5.2.   Anàlisi segons l’autonomia per a 50 km/h de velocitat 

 

En aquest cas s’observa la variació de la capacitat i les dimensions de les bateries i dels 
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percentatges de pes i espai del Kit en funció de l’augment de l’autonomia. La velocitat es 

manté constant a 50km/h i s’ha variat l’autonomia desitjada en tres casos: 40 km, 60 km i 70 

km. 

 

De forma similar a l’apartat anterior, s’ha calculat la capacitat de les bateries necessària per 

assolir el valor fix, en aquest apartat 50 km/h. Com que es fa variar l’autonomia, i per tant 

l’energia, si se superen els valors de la Taula 29 voldrà dir que el que limita és l’energia. En 

aquest cas les capacitats de la variable fixa varien segons el model i la bateria degut a que 

la potència necessària depèn de la MMA del model i a que s’ha multiplicat aquesta potència 

pels paràmetres de les bateries per al càlcul d’aquestes capacitats. 

 

50 km/h LFP NMC 

Model kWh kWh 

Renault Kangoo 2010 14,94 5,50 

Ford Transit Connect 2010 17,40 6,40 

Mercedes Vito 2010 22,54 8,29 

Volkswagen Crafter 2011 23,00 8,46 

Citröen Jumper 2013 25,30 9,31 

 

Taula 29: Capacitat de cada tipus de bateria calculada a partir de les 

dimensions necessàries per a 50 km/h (Font pròpia) 

 

En primer lloc es contempla la situació de reduir l’autonomia a 40 km amb la idea de que 

algun usuari realitzi trajectes menors a 50 km. En aquest cas el vehicle podria circular 

igualment per dins de les ZBE ja que obtindria la categoria de PHEV amb autonomia igual o 

inferior a 40 km i per tant el distintiu ECO6, tot i que es reduiria menys quantitat d’emissions. 

 

Els resultats mostren que a les bateries LFP les limita la potència necessària per assolir els 

50 km/h (Taula 30) ja que les capacitats coincideixen amb les de la Taula 29. Contràriament, 

les dimensions de les bateries NMC estan limitades per l’energia necessària per assolir 40 

km. La diferència de massa entre tipus de bateries és d’aproximadament 50 kg més per les 

LFP. Pel que fa al volum necessari de bateries és poc significatiu respecte als valors de ED 
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dels vehicles. 

 

40 km i 50 km/h LFP NMC 

Model kWh kg m3 kWh kg m3 

Renault Kangoo 2010 14,94 100,03 0,077 9,24 56,49 0,034 

Ford Transit Connect 2010 17,40 116,51 0,089 9,24 56,49 0,034 

Mercedes Vito 2010 22,54 150,89 0,115 16,75 102,37 0,061 

Volkswagen Crafter 2011 23,00 153,97 0,118 16,75 102,37 0,061 

Citröen Jumper 2013 25,30 169,37 0,130 16,75 102,37 0,061 
 

Taula 30: Capacitat, massa i volum de cada tipus de bateria per a cada model per 40 km 

d’autonomia i 50 km/h (Font pròpia) 

 

Com que la situació en que es requereixi d’una autonomia de 50 km i una velocitat màxima 

de 50 km/h ja s’ha estudiat en l’apartat anterior, seguidament s’ha analitzat el cas en que es 

vulgui augmentar l’autonomia fins als 60 km, també amb la idea d’analitzar un possible 

requeriment de més trajecte de transport. 

 

Segons els càlculs retornats per l’eina, el concepte que condiciona les dimensions de les 

bateries LFP depèn del model. Per els Renault Kangoo, Ford Transit i Citroën Jumper no 

han variat per tant segueix sent la potència el que les limita. Tot i l’augment de l’autonomia, 

es segueix requerint de més potència d’arrencada per als tres models esmentats degut al 

seu pes. Pels models Mercedes Vito i Volkswagen Crafter les dimensions de les bateries 

LFP han augmentat, així doncs és l’energia el que les limita (Taula 31). 

 

Pel que fa a les dimensions de les bateries NMC han augmentat respecte la situació 

anterior, per tant estan limitades per l’energia necessària per assolir els 60 km d’autonomia. 
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60 km i 50 km/h LFP NMC 

Model kWh kg m3 kWh kg m3 

Renault Kangoo 2010 14,94 100,03 0,077 13,87 84,73 0,050 

Ford Transit Connect 2010 17,40 116,51 0,089 13,87 84,73 0,050 

Mercedes Vito 2010 25,13 168,22 0,129 25,13 153,55 0,091 

Volkswagen Crafter 2011 25,13 168,22 0,129 25,13 153,55 0,091 

Citröen Jumper 2013 25,30 169,37 0,130 25,13 153,55 0,091 

 

Taula 31: Capacitat, massa i volum de cada tipus de bateria per a cada model per 60 km 

d’autonomia i 50 km/h (Font pròpia) 

 

Finalment s’han calculat les dimensions per a una velocitat de 50 km/h i una autonomia de 

70 km. En aquest cas el concepte que limita les dimensions de les bateries LFP varia altre 

cop segons el model. Per al Ford Transit Connect es manté limitat per la potència 

d’arrencada degut al seu pes i per tant no varien. Pels Renault Kangoo, Mercedes Vito, 

Volkswagen Crafter i Citroën Jumper és l’energia la que en limita les dimensions de les 

bateries ja que aquestes augmenten. 

 

Pel que fa a les bateries NMC tornen a augmentar per a tots els models en conseqüència de 

l’augment de l’autonomia fet que implica que segueixen condicionades per l’energia. La 

massa i el volum de cada tipus de bateria per a cada model es recullen a la Taula 32. 

 

70 km i 50 km/h LFP NMC 

Model kWh kg m3 kWh kg m3 

Renault Kangoo 2010 16,18 108,30 0,083 16,18 98,86 0,059 

Ford Transit Connect 2010 17,40 116,51 0,089 16,18 98,86 0,059 

Mercedes Vito 2010 29,32 196,26 0,150 29,32 179,15 0,107 

Volkswagen Crafter 2011 29,32 196,26 0,150 29,32 179,15 0,107 

Citröen Jumper 2013 29,32 196,26 0,150 29,32 179,15 0,107 

 

Taula 32: Capacitat, massa i volum de cada tipus de bateria per a cada model per 70 km 

d’autonomia i 50 km/h (Font pròpia) 

 

Segons els percentatges de pes i espai retornats per l’eina la transformació seria 

tècnicament viable per als cinc models requerint 50 km/h i 40, 50, 60 i 70 km d’autonomia 



Pàg. 74  Memòria 

 

usant els dos tipus de bateries, amb la única excepció de que es vulgui transformar el model 

Volkswagen Crafter utilitzant un sistema de bateries tipus LFP i requerint una autonomia de 

70 km, ja que en quest cas es supera el 20% de pes de la CU (Taula 33). 

 

Analitzant la variació els percentatges de pes segons l’augment de l’autonomia, s’observa 

com el percentatge de pes ocupat per el Kit amb les bateries LFP es manté constant per els 

tres primers valors d’autonomia. Aquest fet es deu a que el que limita les bateries és la 

potència, com s’ha esmentat anteriorment, i aquesta es manté constant en aquest apartat 

per tant la massa del motor tampoc varia. 

 

Els percentatges de pes que ocupa el Kit amb les bateries NMC en canvi van augmentant a 

mesura que augmenta l’autonomia, a raó aproximadament d’un 2% del pes per a cada 10 

km més. Aquest fet es deu a la que les dimensions de les bateries NMC augmenten a més 

autonomia requerida, com s’ha analitzat anteriorment. 

 

Com es pot veure a la Taula 34 el percentatge d’espai ocupat per el Kit és poc significatiu 

també per l’augment de l’autonomia i per tant no influeix en la viabilitat de la transformació. 

 

% Pes del Kit per 50 km/h 40 km 50 km 60 km 70 km 

Model LFP NMC LFP NMC LFP NMC LFP NMC 

Renault Kangoo 2010 17,32 10,62 17,32 12,79 17,32 14,96 18,59 17,14 

Ford Transit Connect 2010 18,06 9,79 18,06 11,74 18,06 13,68 18,06 15,63 

Mercedes Vito 2010 8,89 6,35 8,89 7,69 9,80 9,03 11,26 10,37 

Volkswagen Crafter 2011 16,60 11,65 16,60 14,10 17,96 16,56 20,65 19,01 

Citröen Jumper 2013 14,27 9,25 14,27 11,17 14,27 13,08 16,28 15,00 

 

Taula 33: Percentatge de pes a sacrificar per 50 km/h segons l’autonomia, el tipus de bateria i el 

model de VCL (Font pròpia) 
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% Espai del Kit per 50 
km/h 

40 km 50 km 60 km 70 km 

Model LFP NMC LFP NMC LFP NMC LFP NMC 

Renault Kangoo 2010 2,66 1,23 2,66 1,51 2,66 1,79 2,88 2,07 

Ford Transit Connect 2010 2,44 0,98 2,44 1,20 2,44 1,42 2,44 1,64 

Mercedes Vito 2010 3,82 2,09 3,82 2,57 4,24 3,05 4,91 3,54 

Volkswagen Crafter 2011 1,64 0,88 1,64 1,09 1,79 1,29 2,07 1,49 

Citröen Jumper 2013 1,35 0,67 1,35 0,82 1,35 0,97 1,56 1,12 

 

Taula 34: Percentatge d’espai a sacrificar per 50 km/h segons l’autonomia, el tipus de bateria i el 

model de VCL (Font pròpia) 
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6. Impacte mediambiental 

 

En aquesta secció s’estudien els efectes sobre el medi ambient que tindria la transformació 

d’un vehicle comercial lleuger propulsat únicament per un motor de combustió en un vehicle 

híbrid propulsat a més per un sistema elèctric materialitzat en un Kit d’electrificació. 

 

La transformació que s’ha analitzat en aquest estudi repercutiria en l’emissió de gasos 

d’efecte hivernacle del vehicle, concretament de grams de CO2. En el cas general estudiat, 

el sistema elèctric del vehicle transformat serviria per recórrer 50 km dins de ciutat per tant 

les emissions que tindria el vehicle de combustió durant aquest trajecte es reduiran segons 

la quantitat de combustible consumit. 

 

El consum mitjà de gasolina de models de vehicles comercials lleugers venuts entre 2005 i 

2013 és de 8,3 l/100km segons el cicle WLTC d’acord amb l’estudi sobre consums de 

furgonetes de l’IEA [38]. Aquest es considera el corresponent a VCL amb una MMA inferior a 

2500 kg. Per als de MMA inferior a 3500 kg, però, es considera un consum de 12,5 l/100km, 

seguint l’augment del 50,65% entre els consums elèctrics d’ambdues classes calculats en 

l’apartat 4.2.1 d’aquest estudi. En el cas d’un vehicle dièsel els consums es redueix en un 

15% [38]. 

 

Al ser un recorregut dins de ciutat s’han tingut en compte els augments percentuals entre els 

consums estàndard i urbà elèctrics obtinguts en el mateix apartat 4.2.1 (vegeu Taula 13) per 

a aproximar el consum urbà de gasolina i dièsel d’un vehicle comercial. 

 

La reducció dels grams de CO2 aquests 50 km de recorregut en mode elèctric s’han calculat 

tenint en compte que segons l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), 

ha Espanya cada litre de gasolina emet 2,350 kg de CO2 a l’atmosfera mentre que un de 

dièsel n’arriba a emetre 2,640 kg. 

 

També s’ha de tenir en compte la producció d’energia elèctrica necessària per a la recàrrega 

del vehicle, ja que aquesta genera una quantitat de CO2. Segons la Red Eléctrica de España 

(REE), el mix elèctric de l’any 2020 va ser de 120 g CO2/kWh [62]. Tenint en compte 

l’energia consumida per a 50 km d’autonomia calculada a partir de les equacions (16) i (17) 

s’han calculat les emissions referents al vehicle transformat. Amb aquestes s’ha realitzat el 
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balanç d’emissions del vehicle transformat per a avaluar-ne l’impacte mediambiental (Taula 

35). 

 

[kgCO2] 
Emissions pre-
transformació 

Emissions 
post-

transformació 
Reducció diària Reducció anual 

> 2500 kg 
gasolina 

9,752 1,387 8,365 14.451,72 

> 3500 kg 
gasolina  

14,687 2,512 12,174 21.036,67 

> 2500 kg 
dièsel 

9,312 1,387 7,925 13.694,4 

> 3500 kg 
dièsel 

14,025 2,512 11,512 19.892,74 

Mitjana per vehicle transformat 9,994 17.268,88 

 

Taula 35: Reducció d’emissions del vehicle transformat per a una autonomia de 50 km. 

(Font pròpia) 

 

Per a cada vehicle transformat la reducció mitjana diària seria aproximadament de 10 kg de 

CO2. Considerant que el transportista usuari del vehicle realitzarà aquest recorregut cada dia 

laboral i que un any té 1.728 dies laborables, descomptant caps de setmana i festius, la 

reducció anual per tipus de vehicle transformat és de 17.268,88 kg de CO2. 

 

Cal esmentar també com a part important de l’impacte mediambiental d’aquest projecte les 

emissions fruit de la producció i el consum de bateries en la transformació. Les bateries són 

la raó per la que les emissions en la fabricació d’un vehicle elèctric són majors comparat 

amb la d’un de combustió. Malgrat aquest fet, les emissions de la producció de bateries d’un 

VE s’amortitzen en 2 anys. Al llarg de la vida d’una bateria s’estima que en la fase de 

producció les emissions pugen fins als 120 kg de CO2 per kWh de bateria produït, mentre 

que durant la vida d’un VE les emissions passen a ser de 20 g de CO2 per km [63] [64]. 

 

 

 

 

  



Pàg. 78  Memòria 

 

7. Impacte econòmic 

 

En aquest apartat s’ha calculat el payback de la inversió que hauria de realitzar el propietari 

del vehicle per a transformar-lo. Aquest període marcarà si aquesta es pot amortitzar abans 

de que la vida útil del vehicle s’acabi i per tant influeix en gran mesura en la viabilitat del Kit. 

 

Per a calcular el payback s’ha utilitzat la fórmula (18). 𝐼0 és la inversió inicial, 𝑒 l’estalvi que 

l’usuari obté de la transformació, 𝑖 la taxa d’interès i el payback és el temps 𝑡 on es compleix 

que la suma de la inversió inicial més els estalvis, el cashflow, de cada període és zero. 

 

 

−𝐼0 + ∑
𝑒

(1 + 𝑖)𝑡

𝑇 

𝑡=1

= 0 (18) 

 

La inversió inicial correspon al cost de la transformació. Aquest serà la suma del cost de la 

bateria, del motor i de la mà d’obra de la conversió (Taula 36). S’ha calculat el cost de  

transformació per al model amb menor MMA dels escollits per a l’anàlisi dels resultats (Taula 

22), Renault Kangoo, i per al de major MMA, Citroën Jumper, utilitzant les bateries de major 

cost, les NMC, amb les prestacions definides a les especificacions: 50 km d’autonomia per a 

poder realitzar un trajecte de transport de mercaderies i 50 km/h de velocitat màxima per a 

poder-lo fer per dins de ciutat. Segons els resultats obtinguts (Taula 25) en aquesta situació 

es necessiten 11,56 kWh i 20,94 kWh de bateria respectivament. 

 

El cost de la bateria s’ha calculat a partir del preu del kWh per a les bateries de vehicles 

elèctrics. Per a les bateries d’ió de liti, diferents productors d’aquests vehicles i consultories 

tecnològiques afirmen que el preu del kWh ha anat disminuint durant la última dècada, sent 

actualment inferior a 250 € per kWh [65]. D’altra banda, diferents estudis afirmen que el cost 

de producció del kWh de bateria està entre els 500 i els 1000 € [66]. Davant d’aquesta 

situació s’han plantejat dos escenaris de càlcul del payback en funció del preu del kWh: un 

de més optimista i un de més realista. 

 

En el primer es considera la possibilitat de poder arribar a un acord amb algun fabricant de 

bateries i que aquest abasteixi a totes les transformacions que es duguin a terme. D’aquesta 

manera es reduirien els costos de producció i per tant el seu preu. En el cas més optimista, 
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seguint el preu afirmat pels productors de VE [65], s’ha considerat de 209 $/kWh que 

equivalen a 174,43 € per kWh. Tenint en compte les capacitats necessàries de 11,56 kWh i 

20,94 kWh, el preu de les bateries seria de 2.016,41 € i 3.652,56 €. 

 

Segons un estudi sobre la projecció del preu de les bateries d’ió de liti [67] el preu de venda 

del kWh de bateries NMC està en 670 $ que equivalen a 568,78 €. En el cas més realista, 

tenint en compte les capacitats necessàries el cost del sistema de bateries seria de 6.575,10 

€ per el model Renault Kangoo i de 11.910 € per al Citroën Jumper. 

 

Pel que fa al cost del motor, les potències de pic en l’arrencada necessària per arribar als 50 

km/h són de 59,77 kW i 101,20 kW respectivament. El cost d’un motor BLDC de flux axial de 

AVID Technology de 220 kW de pic és de 6.921,40 €. S’estima que els costos dels motors 

que ofereixen aquestes potències són de 1.880,42 € i 3.183,84 € [61] [68] [69]. 

 

S’estima que el temps de la transformació és de 8 hores i que es dur a terme en un taller 

mecànic. El salari mitjà a Barcelona dels treballadors d’un d’aquests establiments és de 

19,01€/h [70], per tant el cost del procés de transformació és de 152,08 €. 

 

S’ha afegit un marge del 20% al cost de les bateries, el motor i la transformació: un 10% per 

a tenir en compte l’engranatge diferencial per a la connexió en paral·lel7 i altres possibles 

materials i components extres i el consum d’electricitat i un 10% pel benefici de l’empresa o 

taller mecànic que ofereix el servei de transformació. 

 

Observant els costos del Kit obtinguts a la Taula 36 i comparant-los amb el cost mitjà d’un 

model de VCLE nou a Espanya de aproximadament 54.000 € (Taula 2) es comprova que la 

inversió inicial de la transformació és més assequible que l’adquisició d’un vehicle nou tant 

per a les dues situacions suposades com per la MMA del model. 
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Tipus 

Cost 

Optimista Realista 

Kangoo Jumper Kangoo Jumper 

Sistema de 
Bateries 

2.016,41 € 3.652,56 € 6.575,10 € 11.910 € 

Motor 1.880,42 € 3.183,84 € 1.880,42 € 3.183,84 € 

Transformació 152,08 € 152,08 € 152,08 € 152,08 € 

Marge 809,78 € 1.397,70 € 1.721,52 € 3.049,24 € 

Inversió inicial 4.858,69 € 8.386,19 € 10.329,11 € 18.295,41 € 

 

Taula 36: Cost del Kit (Font pròpia) 

 

L’estalvi s’ha calculat com la diferència entre el cost anual de consum de combustible menys 

el cost anual de consum elèctric. 

 

Segons un estudi realitzat per l’IEA sobre el consum de combustible en litres de gasolina 

equivalent segons la massa del vehicle [71], un amb una MMA inferior a 2500 kg tendeix a 

consumir per cada 100 km de 10,5 litres aproximadament, mentre que un amb una MMA 

inferior a 3500 kg tendeix a consumir-ne 12,5 l/100km aproximadament. Contant que es 

realitza un trajecte per dia de 50 km el consum és de 5,25 l/dia i 6,25 l/dia. S’estima que el 

preu del litre de gasolina l’any 2020 va ser de 1,356 €/l [72]. D’altra banda, cadascun dels 

vehicles transformats consumiria 11,56 i 20,94 kWh al dia. Segons la REE, el preu del kWh 

va fluctuant durant el dia entre 0,05 € i 0,15 €. Considerant que la càrrega de les bateries es 

dur a terme fora de l’horari de màxima tarifa, entre les 11:00 i les 23:00, s’estima el preu en 

0,1 €/kWh [73]. D’aquesta manera, tenint en compte que un any té aproximadament 216 

dies laborables, l’estalvi anual de combustible pel model Renault Kangoo és de 1.288,01 € i 

de 1.378,30 € pel Citroën Jumper. 

 

Amb una taxa d’interès de l’1%, en el cas optimista el payback del model Renault Kangoo 

està entre els anys 3 i 4 (Taula 37) i pel model Citroën Jumper entre els anys 6 i 7 anys 

(Taula 38) després de dur a terme la transformació. En el cas realista el retorn de la inversió 

estaria entre els anys 7 i 8 pel primer model (Taula 39) i entre els 14 i 15 anys després pel 

segon model (Taula 40). 
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Any Inicial 1 2 3 4 

Estalvi - 1275 1263 1250 1238 

Retorn -4858 -3583 -2321 -1071 167 

 

Taula 37: Càlcul dels estalvis i retorns anuals de la transformació del 

Renault Kangoo per 174,43 €/kWh (Font pròpia) 

 

Any Inicial 1 2 3 4 5 6 7 

Estalvi - 1365 1351 1338 1325 1311 1298 1286 

Retorn -8386 -7022 -5670 -4333 -3008 -1697 -398 887 

 

Taula 38: Càlcul dels estalvis i retorns anuals de la transformació del Citroën Jumperper 

174,43 €/kWh (Font pròpia) 

 

Any Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estalvi - 1275 1263 1250 1238 1225 1213 1201 1189 1178 

Retorn -10329 -9054 -7791 -6541 -5303 -4078 -2864 -1663 -474 704 

 

Taula 39: Càlcul dels estalvis i retorns anuals de la transformació del Renault Kangooper 568,78 

€/kWh (Font pròpia) 

 

Any Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 

Estalvi - 1365 1351 1338 1325 1311 1298 1286 1273 

Retorn -18295 -16931 -15580 -14242 -12917 -11606 -10308 -9022 -7749 

Any 9 10 11 12 13 14 15   

Estalvi 1260 1248 1235 1223 1211 1199 1187   

Retorn -6489 -5241 -4006 -2783 -1572 -372 815   

 

Taula 40: Càlcul dels estalvis i retorns anuals de la transformació del Citroën Jumper per 568,78 

€/kWh (Font pròpia) 

 

Tot seguit s’han calculat els payback resultants mitjançant l’equació (19) per a cada cas 

(Taula 41). 
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𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  𝑡 +  

|𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑡|

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑡+1
  (19) 

 

Payback 
Optimista Realista 

Kangoo Jumper Kangoo Jumper 

Any 3,87 6,31 8,40 14,31 

 

Taula 41: Payback per a cada model i situació (Font pròpia) 

 

A continuació, s’analitza la viabilitat d’assolir l’amortització abans de que la vida útil del 

vehicle arribi a la seva fi. Al tractar-se d’una hibridització, és a dir que s’afegeix un sistema 

de tracció elèctrica nou, el que marcarà el final d’aquesta serà el sistema tracció per 

combustió. Segons la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de 

Vehículos Fuera de Uso la vida útil mitjana d’un vehicle industrial de menys de 3500 kg de 

MMA és aproximadament de 19 anys [74]. En aquest estudi s’ha analitzat la transformació 

per a models de VCL anteriors a 20148. Contant que el Kit començaria a implantar-se a partir 

del proper 2022, es tindran en compte els models de VCL sortits al mercat entre 2013 i 

2003. 

 

Segons un estudi realitzat per la DGT sobre els quilòmetres realitzats per diferents tipus de 

vehicles enregistrats l’any 2017 en les inspeccions de les ITV [75], els quilòmetres a l’any 

que recorren els vehicles depenen de la seva antiguitat. Els valors per a les furgonetes es 

mostren a la Taula 42. Tenint en compte que el sistema elèctric permetria fer 50 km en cada 

trajecte de transport de mercaderies al vehicle i que un any té 216 dies laborables, en total el 

vehicle faria 10.800 km més a l’any. 

 

A la Taula 43 es mostren la mitjana d’anys que li resten a cada model en el moment 

d’implantar-hi el Kit. Amb els valors de la Taula 42 s’han calculat els anys proporcionals que 

s’allargaria el vehicle, seguint els rangs d’antiguitat. 

 

D’aquesta manera, si el 2022 es transforma un model del 2013 aquest té 9 anys d’antiguitat i 

li queden 10 anys de vida. El primer any restant de vida en tindrà 9 d’antiguitat per tant 

                                                
 
8
 Vegeu apartat 4.1 
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recorreria 22.460 km, però amb el Kit en faria 33.260 km. Proporcionalment tardaria a 

recórrer aquesta distància 1,48 anys i per tant, s’afegirien 0,48 anys de vida al vehicle. 

Durant els següents cinc anys l’antiguitat seria d’entre 10 i 14 anys, en els que recorreria 

una distància total de 74840 km sense el Kit, mentre que seria de 128840 km amb el Kit. 

Proporcionalment aquesta distància es recorreria en 8,61 anys, per tant s’han afegit 3,61 

anys. Els últims quatre anys de vida el vehicle estaria en el rang de 15 a 19 anys d’antiguitat, 

per tant recorreria 44.040 km sense el Kit i 87.240 km amb el Kit, distància que faria en 7,92 

anys i que suposaria un augment de 3,92 anys. En total, un cop feta la transformació, el 

vehicle en aquest cas duraria 18,01 anys més en lloc de 10 per tant se li han afegit 8,01 

anys de vida. Aquest càlcul per la resta de models es recull a la Taula 43. 

 

Antiguitat 
Quilòmetres per 

any 
Quilometres per 
any amb el Kit 

De 0 a 4 anys 30.251 41.051 

De 5 a 9 anys 22.460 33.260 

De 10 a 14 anys 14.968 25.768 

De 15 a 19 anys 11.010 21.810 

20 o més anys 8.780 19.580 

 

Taula 42: Quilòmetres per any segons l’antiguitat de la furgoneta. 

(Font [75]) 
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Model 

Antiguitat en 
el moment de 

la 
transformació 

Anys de vida 
restants 

Anys restants 
amb el Kit 

Anys afegits 
pel Kit 

2013 9 10 18,01 8,01 

2012 10 9 16,53 7,53 

2011 11 8 14,81 6,81 

2010 12 7 13,09 6,09 

2009 13 6 11,37 5,37 

2008 14 5 9,65 4,65 

2007 15 4 7,92 3,92 

2006 16 3 5,94 2,94 

2005 17 2 3,96 1,96 

2004 18 1 1,98 0,98 

2003 19 0 0,00 0,00 

 

Taula 43: Anys afegits pel Kit segons l’any del model. (Font pròpia) 

 

Comparant els anys restants obtinguts amb els paybacks es pot veure que en el cas 

optimista la inversió seria recuperable per a VCL amb MMA inferiors a 2500 kg per a models 

de l’any 2005 mentre que per VCL amb MMA inferior a 3500 kg seria viable per a models de 

l’any 2007 com a màxim. En la situació realista en canvi, seria recuperable per a models de 

l’any 2008 per a VCL amb MMA inferior a 2500 kg i de l’any 2011 per als de 3500 kg. 

 

Cal mencionar també que s’haurien de tenir en compte els costos d’homologació, pas 

obligatori per llei per a poder circular amb el vehicle transformat. Aquest procés es compon 

de la realització de diferents tests al vehicle per obtenir diferents certificats. El problema 

està, però, en que aquest pas resulta ser un inconvenient a l’hora de realitzar la conversió. 

El cost de cada test està entre els 1.500 i els 8.000 €, fent ascendir el cost total per a que un 

vehicle els passi a entre 15.000 i 30.000 €, i es pot trigar entre 3 i 4 mesos a obtenir una cita 

per a realitzar-los. A més, la normativa està desactualitzada i pensada per als grans 

fabricants de vehicles i no per a petites empreses en desenvolupament o tallers mecànics 

[76]. 
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Des de les diferents empreses de l’estat dedicades al sector9 es creu que es necessari que 

el govern subvencioni o rebaixi el cost de les proves, que aquestes siguin ràpides i eficients, 

que s’estandarditzi i simplifiqui el procés i es posin facilitats a les petites empreses i 

autònoms, tot això regulat per un organisme especialitzat en conversions de vehicles 

elèctrics. A més, proposen diferents incentius com la baixada d’impostos a vehicles 

transformats degut a la seva contribució a la reducció d’emissions i a una economia més 

circular [76]. 
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Pressupost 

 

Activitat Temps (hores) Cost Subtotal 

Dedicació personal 300 14,07€/h 4.221 € 

Consulta del tutor 8 34,26€/h 274,08 € 

Consulta dels co-tutors 5 26,24€/h 131,20 € 

Revisió del tutor 16 34,26€/h 548,16 € 

 

Taula 44: Costos relacionats amb les activitats del treball (Font pròpia) 

 

El salari mitjà anual brut d’un enginyer de 24 anys o menys a Barcelona l’any 2019 era de 

18.008 €/any [70]. Contant una jornada laboral de 8 hores, amb 4 setmanes per mes i 

descomptant els caps de setmana i els dies festius resulten 1.728 hores l’any, per tant el sou 

és de 10,42 €/hores que afegint-hi un 35% d’impostos i de seguretat social resulta en 

14,07€/hora. 

 

L’any 2020 el salari mensual d’un director d’investigació de la UPC era de és de 2740,55 € 

mentre que el d’un col·laborador és de 2099,93 € [77]. Això equivalen a uns sous de 34,26 

€/hora i 26,24 €/hora respectivament aplicant el 35% en impostos i seguretat social. 

 

El cost de cada activitat es pot veure a la Taula 44. Aquests resulten en un cost total de 

4.763,32 € relacionat a les activitats realitzades durant el projecte. 

 

A aquest se li ha sumat els costos referents a l’equipament utilitzat i al programari (Taula 

45). S’ha considerat que el la vida estimada de l’ordinador és de 3 anys més i que 

actualment té un cost de 250 €. 
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Equipament o 
programari 

Preu 
(€/unitat) 

Llicència o 
vida 

estimada del 
producte 

Temps d’ús Cost 

Laptop ASUS i5 250 3 anys 5 mesos 34,72 € 

Llicència MATLAB 35 1 any 5 mesos 14,58 € 

Llicència Office 50 1 any 5 mesos 20,83 € 

Connexió internet 33 1 mes 5 mesos 165 € 

 

Taula 45: Costos relacionats amb l’equipament i el programari (Font pròpia) 

 

Finalment s’ha afegit el consum elèctric als costos del projecte, considerant-se un 5% 

d’aquests. El pressupost final s’ha obtingut afegint un marge del 20% respecte dels costos 

totals (Taula 46). 

 

Tipus Cost 

Personal 5.174,44 € 

Equipament 235,13 € 

Consum elèctric 270,48 € 

Cost total 5.680,05 € 

Marge 1.136,01 € 

Pressupost 6.816,06 € 

 

Taula 46: Pressupost final del projecte (Font pròpia) 
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Conclusions 

 

Aquest estudi demostra la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica d’un Kit 

d’hibridització per transformar models de VCL de combustió anteriors a 2014 en PHEV. 

Concretament s’ha posat de manifest la viabilitat de que el VCL transformat pugui dur a 

terme un trajecte de transport de mercaderies de 50 km per dins de ciutat arribant a una 

velocitat punta de 50 km/h, havent de sacrificar un percentatge de pes i espai inferior al 20% 

i havent de realitzar una inversió menor que la compra d’un VCLE nou i recuperable abans 

de que s’esgoti la vida útil del vehicle. 

 

Del benchmarking de diferents models de VCL anteriors a 2014 se’n conclou la agrupació 

intrínseca per disseny de les dades de CU i ED. En conseqüència, s’han agrupat els models 

segons si la seva MMA és inferior a 2500 kg o a 3500 kg. 

 

S’ha definit l’energia que han de subministrar les bateries en funció de l’autonomia. En 

l’estudi s’ha pogut determinar un increment dels consums urbans d’un VCLE respecte als 

consums estàndards del 35,81% si el vehicle té una MMA inferior a 2500 kg i del 63,34% si 

és inferior a 3500 kg. També s’ha definit la potència de pic en funció de la velocitat. En 

aquest apartat s’ha observat com l’acceleració segons les fabricants varia amb la capacitat 

de la bateria i es manté constant per a diferents mides del mateix vehicle. 

 

L’estudi comparatiu dels elements del Kit indica que els sistemes de bateries més 

escaients per a la conversió són els formats per bateries d’ió de liti del tipus NMC 

(LiNiMnCoO2), o del tipus LFP (LiFePO4). Se n’han estimat les característiques d’energia i 

potència per unitat de massa i volum a partir de dades de fabricants (vegeu Taula 17). El 

tipus de motor elèctric més adient és el BLDC (Brushless DC Motor) i se n’ha estimat la 

potència per unitat de massa i volum a partir de dades de fabricants (vegeu Taula 20). La 

connexió entre els dos sistemes de tracció més adequada és la configuració en paral·lel. A 

la Il·lustració 19 es mostra el flux d’energia del sistema de tracció del vehicle transformat 

mitjançant el Kit. 
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Il·lustració 19: Sistema de tracció del vehicle transformat (Font pròpia) 

 

Amb l’objectiu de poder analitzar la transformació per a models amb diferents 

característiques i per a diferents requeriments d’autonomia i velocitat s’ha creat en un full de 

càlcul una eina de decisió agrupant tota la informació per a facilitar l’estudi de la viabilitat per 

a cada situació (vegeu 4.7.). 

 

En conclusió de l’anàlisi realitzat mitjançant l’eina el que condiciona la massa i el volum de 

bateries tipus LFP per a la transformació és la potència necessària per assolir la velocitat 

punta, ja que al augmentar aquesta especificació aquestes també s’incrementen. Al 

augmentar l’autonomia per sobre de 50 km, però, el factor condicionant d’aquest tipus passa 

a ser l’energia per alguns dels models (vegeu 5.5.1.). En canvi, les dimensions de les 

bateries NMC estan condicionades per l’energia necessària per assolir l’autonomia, degut a 

que les dimensions augmenten al incrementar aquesta especificació i a que per els 

requeriments 50 km d’autonomia i 30, 50 i 80 km/h de velocitat se’n necessiten les mateixes 

dimensions (vegeu 5.5.2.). 

 

En tots els casos analitzats els percentatges de pes són més significatius que els 

percentatges de volum, per tant es pot concloure que el pes total del Kit és més limitant per 

a la transformació que el volum total del Kit. En conseqüència, tant les bateries com el motor 

es podrien ubicar a l’espai disponible per a la càrrega de les mercaderies. 

 

Sobre la viabilitat segons el tipus de bateria es conclou que la transformació és tècnicament 

factible per a qualsevol VCL amb una MMA no superior a 3500 kg amb unes prestacions de 

30, 50 i 80 km/h i una autonomia de 50 km utilitzant les bateries NMC, mentre que usant les 

LFP per a la conversió és factible per unes prestacions de 30 i 50 km/h i 50 km d’autonomia. 

Kit

Bateries 
LFP/NMC

Motor BLDC

Dipòsit 
Combustible

MCI

Engrenatge 
diferencial

Transmissió Rodes

Xarxa
Elèctrica
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També es viable la transformació requerint 50 km/h i 40, 60 i 70 km d’autonomia utilitzant 

ambdós tipus de bateries, ja que els percentatges de pes ocupats són inferiors al 20%, a 

excepció del model Volkswagen Crafter de 2011. 

 

L’estudi mediambiental mostra que gràcies a la transformació un vehicle amb un 

requeriment d’autonomia de 50 km per dur a terme un trajecte de transport de mercaderies 

diàriament deixaria d’emetre de mitjana 10 kg de CO2 diaris i un total de 17.268,88 kg de 

CO2 anuals (Taula 35). 

 

L’estudi econòmic s’ha dut a terme per les especificacions de 50 km d’autonomia i 50 km/h. 

Aquest indica que per un cost del kWh de 174,43 €, valor segons els productors de VE i que 

es podria aconseguir mitjançant un acord amb el fabricant de bateries, el preu de la 

transformació estaria entre els 4.858,69 € i els 8.386,19 €. Estudis sobre el cost de 

producció i el preu del kWh de bateria [67] afirmen que aquest és de 568,78 €, amb el que el 

cost de la transformació estaria entre els 10.329,11 € i els 18.295,41 €. Per a les dues 

situacions, aquests costos estan per sota dels 54.000 € d’inversió mitjana (Taula 2) 

necessària per adquirir un VCLE nou a Espanya. 

 

Tenint en compte l’estalvi de combustible anual, en el primer cas els anys de retorn de la 

inversió estarien entre els 3,87 i els 6,31 anys mentre que en el segon estarien entre 8,40 i 

14,31 anys. Com es pot veure a la Taula 47, tenint en compte els anys de vida que afegeix 

el Kit a cada model segons l’antiguitat (Taula 43), la transformació seria econòmicament 

viable per a models posteriors a 2005 i 2007 en el primer cas i posteriors a 2008 i 2011 en el 

segon. 

 

Concepte 
174,43 €/kWh 568,78 €/kWh 

MMA < 2500 kg MMA < 3500 kg MMA < 2500 kg MMA < 3500 kg 

Inversió inicial 4.858,69 € 8.386,19 € 10.329,11 € 18.295,41 € 

Payback (anys) 3,87 6,31 8,40 14,31 

Any del model 2005 2007 2008 2011 

 

Taula 47: Inversió, payback i any del model per a cada preu de kWh de bateria (Font pròpia) 
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Amb aquest estudi s’ha pogut provar, doncs, la viabilitat de la hibridització d’un vehicle 

comercial lleuger. Amb la recerca duta a terme i l’eina de decisió resultant es pretén obrir el 

camí a altres treballs en la investigació d’aquest àmbit, en vista de l’emergència climàtica i 

mediambiental actual i la imminent necessitat d’explorar una alternativa sostenible a la 

mobilitat actual i impulsar vies d’economia circular. 
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