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Resum 

En l’actualitat, l’activitat humana segueix agreujant la problemàtica del canvi climàtic. Tenint en 

compte que vivim en una societat molt avançada tecnològicament, s’ha de fer ús dels diversos avenços 

tecnològics per tal de mitigar aquest contratemps. Un dels eixos principals per combatre les emissions 

de gasos contaminants, és aconseguir la independència dels combustibles fòssils en l’àmbit del 

transport. Des de fa una dècada, per aconseguir aquesta fita, s’està duent a terme una creixent 

substitució del vehicle de combustió pel vehicle elèctric. Per contribuir al desenvolupament de la 

mobilitat elèctrica, a escala local, s’elabora el present treball de fi d’estudis (TFE), el qual presenta dos 

objectius fonamentals: 

Per una banda, la finalitat de la primera part del treball consisteix en contextualitzar el treball 

mitjançant l’exposició de quines són les raons i com s’està tractant el desenvolupament de la mobilitat 

elèctrica a Espanya. Seguidament, es presenta l’Estat de l’art del vehicle elèctric, en el que el lector, es 

podrà informar sobre la base tecnològica que envolta aquest concepte. S’informarà sobre quines són 

les parts principals que formen un vehicle elèctric, els diversos models i tipus d’infraestructura de 

recàrrega disponible avui dia i també es podran comprendre els conceptes del V2G (‘Vehicle to grid’) i 

la Fotolinera. 

D’altra banda, s’elabora un estudi de mobilitat elèctrica, el qual permet determinar la viabilitat 

d’instal·lar punts de recàrrega en un municipi. D’aquesta manera, es duu a terme l’anàlisi de la localitat 

de Santa Coloma de Cervelló, un petit poble de la comarca del Baix Llobregat. A través d’aquesta 

investigació, es presenten un seguit d’eixos que s’han d’analitzar, per posteriorment concretar la 

factibilitat d’instal·lar punts de recàrrega. Finalment, tenint en compte els resultats de l’anàlisi, es 

realitza una proposta d’infraestructura de recàrrega en el municipi d’estudi. 

Paraules clau: vehicle elèctric, mobilitat elèctrica, Estat de l’art, infraestructura de recàrrega, Santa 

Coloma de Cervelló. 
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Resumen 

En la actualidad, la actividad humana sigue agravando la problemática del cambio climático. Teniendo 

en cuenta que vivimos en una sociedad muy avanzada tecnológicamente, debe hacerse uso de los 

avances tecnológicos para mitigar este contratiempo. Uno de los ejes principales para combatir las 

emisiones de gases contaminantes es conseguir la independencia de los combustibles fósiles en el 

ámbito del transporte. Desde hace una década, para conseguir este objetivo, se está llevando a cabo 

una creciente sustitución del vehículo de combustión por el vehículo eléctrico. Para contribuir al 

desarrollo de la movilidad eléctrica, a nivel local, se elabora el presente trabajo de fin de estudios (TFE), 

el cual presenta dos objetivos fundamentales: 

Por un lado, la finalidad de la primera parte del trabajo consiste en contextualizar el trabajo mediante 

la exposición de cuáles son las razones y cómo se está tratando el desarrollo de la movilidad eléctrica 

en España. Seguidamente, se presenta el Estado del arte del vehículo eléctrico, en el que el lector, 

podrá informarse sobre la base tecnológica que rodea este concepto. Se informará sobre cuáles son 

las partes principales que forman un vehículo eléctrico, los diversos modelos y tipos de infraestructura 

de recarga disponible hoy día y también se podrán comprender los conceptos del V2G ('Vehicle to grid') 

y la Fotolinera. 

Por otro lado, se elabora un estudio de movilidad eléctrica, que permite determinar la viabilidad de 

instalar puntos de recarga en un municipio. De esta forma, se lleva a cabo el análisis de la localidad de 

Santa Coloma de Cervelló, un pequeño pueblo de la comarca del Baix Llobregat. A través de esta 

investigación, se presentan una serie de ejes que deben analizarse, para posteriormente concretar la 

factibilidad de instalar puntos de recarga. Finalmente, teniendo en cuenta los resultados del análisis, 

se realiza una propuesta de infraestructura de recarga en el municipio de estudio. 

Palabras clave: vehículo eléctrico, movilidad eléctrica, Estado del arte, infraestructura de recarga, Santa 

Coloma de Cervelló. 
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Abstract 

Today, human activity continues to exacerbate climate change. As we live in a very technologically 

advanced society, we must make use of the various technological advances in order to mitigate this 

setback. One of the main axes for combating emissions of polluting gases is to achieve the 

independence of fossil fuels in the field of transport. To achieve this goal, a growing replacement of 

the combustion vehicle with the electric vehicle has been under way for a decade. In order to 

contribute to the development of electric mobility, at the local level, the present dissertation (TFE) is 

being prepared, which has two main objectives: 

On the one hand, the purpose of the first part is to contextualize the work by exposing the reasons and 

how the development of electric mobility in Spain is being treated. Next, the state of the art of the 

electric vehicle is presented, in which the reader will be able to be informed about the technological 

basis that surrounds this concept. The reader will be informed about the main parts that define an 

electric vehicle, the various models and types of recharging infrastructure and will also be able to 

understand the concepts of V2G (‘Vehicle to grid’) and the Fotolinera. 

On the other hand, a study of electric mobility is being carried out, which makes possible to determine 

the feasibility of installing recharging points in a municipality. In this way, the analysis of the town of 

Santa Coloma de Cervelló, a small town in the Baix Llobregat region, is carried out. Through this 

research, a series of axes are presented that must be analysed, to later specify the feasibility of 

installing recharging points. Finally, taking into account the results of the analysis, a proposal for a 

recharging infrastructure is made in the municipality. 

Keywords: electric vehicle, electric mobility, state of the art, charging infrastructure, Santa Coloma de 

Cervelló. 
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Glossari 

TFE: Treball de fi d’estudis 

CMNUCC: Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic 

GEI: Gasos d’Efecte Hivernacle 

VE: Vehicle elèctric 

PNIEC: Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 

PERTE VEC: Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i 

Connectat 

BEV: Battery Electric Vehicle o vehicle 100% elèctric 

PHEV: Plug-in Hibrid Electric Vehicle o vehicle híbrid endollable 

HEV: Hibrid Electric Vehicle o vehicle híbrid no endollable 

GLP: Gas liquat del petroli 

GNC: Gas natural comprimit 

GNL: Gas natural liquat 

PdR: Punt de recàrrega 

REBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

PECAC: Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 

IVECAT: Estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya 2010-2015 

PIRVEC: Pla d’acció per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics a 

Catalunya 2016-2019 

V2G: Vehicle to grid o del vehicle a la xarxa 

SAVE: Sistema d’Alimentació del Vehicle Elèctric 

V2B: Vehicle to Building o del vehicle a l’edifici 
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V2V: Vehicle to vehicle o de vehicle a vehicle 

DC: corrent continua 

AC: corrent alterna 

IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya 

ICAEN: Institut Català de l’Energia 

IMD: Intensitat mitjana diària 

DGC: Direcció General de Carreteres 

IEA: International Energy Agency o Agència Internacional de l’Energia 
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1. Introducció 

Any rere any, la possibilitat de satisfer la demanda energètica de la població mundial esdevé cada 

vegada més difícil, ja que hi ha un continu creixement del nombre d’habitants i els recursos fòssils amb 

els quals es fa front a aquesta necessitat són limitats. Paral·lelament, degut a l’explotació massiva dels 

recursos no renovables i contaminants s’ha desenllaçat la problemàtica del Canvi Climàtic.  

Així doncs, l’ésser humà té com a prioritat establir i reconduir un sistema energètic basat en fonts 

energètiques contaminants per un nou paradigma energètic, el qual pugui satisfer l’alta demanda 

mitjançant l’ús de recursos renovables i no contaminants. 

Un dels eixos principals que més contribueixen a l’emissió de gasos nocius és l’activitat del transport. 

La gran majoria de vehicles com són els avions, turismes, vaixells,... avui dia, s’impulsen a través de 

motors de combustió i un dels reptes més prometedors és aconseguir que aquesta activitat no generi 

gasos contaminants i esdevingui una mobilitat sostenible. La via principal amb la qual es vol aconseguir 

aquesta fita, és a través del desenvolupament de la mobilitat elèctrica. Principalment implantada en 

l’àmbit del transport de carreteres, en la qual els vehicles substitueixen els motors de combustió per 

motors elèctrics impulsats per bateries recarregables.  

1.1. Objectius del treball 

Veient el creixement de la flota de vehicles elèctrics dels últims anys, per aconseguir una millor 

penetració d’aquesta tecnologia en el nostre parc automobilístic, cal incorporar de manera òptima una 

infraestructura de recàrrega que faci front a aquesta nova demanda energètica.  Així doncs, aquest 

treball té com a objectiu realitzar un estudi de mobilitat elèctrica al municipi de Santa Coloma de 

Cervelló, per tal de determinar la necessitat de nova infraestructura de recàrrega per a vehicles 

elèctrics. Per a tal fi, es defineixen el següents subobjectius: 

• Presentar els diversos plans estatals de promoció del vehicle elèctric, tant a nivell estatal 

(Espanya) com a nivell autonòmic (Catalunya). 

• Conèixer l’estat de l’art del vehicle elèctric i exposar la tecnologia que caracteritza la 

infraestructura de recàrrega. També es presentaran breument els conceptes de ‘V2G’ i 

‘Fotolinera’. 

• Desenvolupar un estudi de mobilitat elèctrica de la població i rodalies. S’analitzaran els 

vehicles que formen el parc automobilístic, la circulació en les vies principals i les estacions de 

recàrrega actuals. 

• Realitzar un anàlisis de la mobilitat elèctrica en el present, en l’àrea d’estudi. 
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• Realitzar una previsió a futur de la mobilitat elèctrica a la zona. 

• Trobar la relació òptima entre vehicle endollable i punt de recàrrega elèctric. 

• Estimar els costos d’implantar un nou punt de recàrrega. 

• Ubicar coherentment la nova infraestructura de recàrrega al municipi d’estudi. 

1.2. Abast del treball 

El següent treball es pot caracteritzar com un estudi propi d’una empresa d’Enginyeria-Consultoria. 

L’abast per poder desenvolupar aquest projecte de mobilitat elèctrica ha estat el següent: 

• Es delimita la zona d’estudi al municipi de Santa Coloma de Cervelló i a les poblacions 

confrontants. 

• Alhora d’exposar l’estat de l’art del vehicle elèctric, només es mencionarà la tecnologia que 

caracteritza al vehicle elèctric. 

• Únicament es té en compte l’anàlisi de turismes. No es contempla altres tipus de vehicles com 

camions, furgonetes o motocicletes. 

• No es contempla la infraestructura elèctrica (xarxa de distribució, transformadors, escomeses 

elèctriques...) que pot influir alhora d’ubicar una estació de servei de recàrrega. 

• No es considera la realització d’estudis fotovoltaics de fotolinera per a la proposta de nova 

infraestructura de recàrrega. 

• Es limita a presentar pressupostos econòmics d’una instal·lació de punt de recàrrega. No es 

dur a terme un anàlisi a llarg termini per determinar la seva viabilitat econòmica.  
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2. Contextualització del vehicle elèctric 

A finals de l’any 2021 la integració del vehicle elèctric en el món automobilístic ja ha esdevingut una 

realitat, sobretot en la gran majoria de països desenvolupats, degut al gran nombre de models de 

vehicles que ofereix el mercat de l’automoció i la creixent infraestructura de punts de recàrrega 

elèctrica que s’està dissenyant i implementant. La innovació que s’està produint en aquest sector ve 

lligada de la mà de la problemàtica mundial del canvi climàtic i la independència dels combustibles 

fòssils. 

2.1. Canvi Climàtic 

En l’actualitat, un dels problemes principals als que s’afronta la raça humana és la reducció i mitigació 

dels efectes provocats pel canvi climàtic. Gràcies als estudis i anàlisis mediambientals que s’han anat 

realitzant des de finals del segle XX es mostra que des de la època post-industrial la temperatura del 

planeta ha augmentat 1ºC en total. A primera vista això pot semblar una canvi insignificant, però en 

l’actualitat ja es poden apreciar els efectes del canvi climàtic com és el cas de l’augment del ritme del 

desgel a l’Antàrtida, la volatilització de la Barrera de Corall d’Austràlia o l’increment d’ones de calor, 

sèquies i incendis en la regió del Mediterrani (1).  

Per fer front a aquest problema el dia 21 de març de 1994 es va crear la Convenció Marc de les Nacions 

Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) on s’agrupen un total de 197 països amb l’objectiu 

d’estabilitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de donar visibilitat i reforçar la consciència 

sobre les contrarietats que comporta el canvi climàtic. Degut a la falta d’experiència en aquest àmbit, 

fins que els països i els investigadors no van començar a treure a la llum els diferents estudis i plans per 

intentar bregar amb el canvi climàtic, no es va veure la envergadura de la situació. Per aquesta raó, al 

mes de desembre de l’any 2015 es firmà l’Acord de París, per part dels països de la CMNUCC, amb la 

finalitat de no augmentar la temperatura global més d’1,5ºC ja que al ritme actual entre l’any 2030 i 

2052 s’arribaria aquesta fita. Afegir, que els científics enuncien que si prosseguíssim amb aquesta 

activitat energètica insostenible es podria arribar a un increment de 2ºC,  el qual comportaria 

conseqüències irreversibles com ara la pèrdua d’espècies animals i vegetals, climatologia extrema, 

augment del nivell del mar, erosió dels terrenys i l’augment de catàstrofes naturals, entre d’altres. 

Actualment, gràcies a la rapidesa i efectivitat dels avenços tecnològics, la publicació dels diferents 

plans, anàlisis i estudis científics i la sensibilització de la població envers aquest fenomen ha conclòs 

que l’eix principal per tal de mitigar el canvi climàtic és la transició energètica.  
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L’Inventari Nacional de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI), ens permet conèixer quines són les emissions 

anuals de GEI d’Espanya. Segons la última dada registrada per l’inventari a l’any 2019, ens informa que 

es van emetre un total de 314.529 kilotones de CO2 equivalent.  

 
Figura 1. Índex d'evolució d'emissions a Espanya (2) 

Tal i com es veu a la gràfica superior el pic d’emissions es va dur a terme al 2005 quan es va arribar a la 

perillosa xifra de 442.075 kt CO2-eq, però gràcies a la incorporació de les energies renovables i el canvi 

del carbó pel gas natural en la producció d’electricitat (menys intensiu en la producció de CO2), sumat 

a les polítiques socials, any rere any s’està intentant reduir l’índex d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle. 

Seguidament, s’adjunta una taula on es recullen les dades numèriques més actualitzades de les 

emissions de gasos contaminants que emeten les diverses activitats energètiques que es duen a terme 

al nostre país. 
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Taula 1. Resum d'emissions GEI any 2019 (2) 

FUENTES EMISORAS DE GEI Y SUMIDEROS 
CO2 CH4 N20 HFCs PFCs SF6 Total 

CO2 equivalente (kt) 

Total (emisiones netas) 213.507,9 38.644,6 18.583,5 5.934,6 52,9 228,0 276.951,60 

1. Energía 232.261,2 2.549,4 1.927,2       236.737,8 

  A. Combustión de combustibles (aproximación 
sectorial) 228.628,3 2.366,7 1.927,2       232.922,2 

       1. Industrias de la Energía 55.417,3 276,6 448,6       56.142,5 

       2. Industrias manufactureras y de la construcción 45.984,3 966,1 211,4       47.161,8 

       3. Transporte 90.301,0 94,4 976,2       91.371,6 

       4. Otros sectores 36.477,4 1.029,2 287,1       37.793,7 

       5. Otros 448,3 0,3 3,9       452,5 

  B. Emisiones fugitivas de combustibles 3.633,0 182,7 0,0       3.815,7 

       1. Combustibles sólidos 7,1 15,8         22,9 

       2. Emisiones de petróleo. Gas natural y otras 
           procedentes de la producción de energía 3.625,8 166,9 0,0       3.792,7 

2. Procesos industriales, agricultura, residuos, ... -18.753,3 36.095,3 16.656,4 5.934,6 52,9 228,0 40.213,8 

Analitzant l’any 2019 (veure Taula 1. Resum d'emissions GEI any 2019 (2)Taula 1), on es representen 

les dades més actualitzades de l’inventari, s’evidencia com el sector del transport és el que té major 

pes en la contribució d’aquestes emissions, representant un total 91.371,6 kt de CO2 equivalent (29,1% 

sobre el total). Seguidament s’imposa el sector de la indústria amb unes emissions total de 56.142,5 

kt, englobant un 24,3%. Afegir, que amb una contribució del 13,7% apareix el sector de la generació 

elèctrica, el qual ha disminuït un 27%, gràcies al desús del carbó (2).  

A través de la taula resum d’emissions GEI del 2019 es pot veure com el sector del transport, que 

engloba tant el transport de mercaderies com el de passatgers, és l’emissor principal de gasos nocius. 

D’aquesta manera es destaca la importància de reduir l’impacte del sector del transport, ja que es 

tracta del sector més contaminant en el nostre país.  

Un cop s’identifiquen quins són els sectors que contribueixen més al canvi climàtic, es necessari trobar 

una sèrie de solucions per tal de resoldre el problema o almenys intentar mitigar el seu impacte.  

En el cas d’estudi d’aquest treball, únicament se centrarà en l’àmbit del transport, concretament 

tractant el tema de l’electrificació dels turismes, ja que la implantació del vehicle elèctric (VE) és una 

de les eines principals per aconseguir la descarbonització i la independència de les fonts energètiques 

fòssils. Es per això, que des de l’últim lustre les companyies automobilístiques s’estan projectant i 

centrant en el desenvolupament de models elèctrics i els seus derivats (híbrids o híbrids endollables), 

mentre paral·lelament creixen les empreses tecnològiques especialitzades en el disseny de punts de 

recàrrega. 
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2.2. Plans per impulsar la mobilitat elèctrica a nivell estatal (Espanya) 

El Govern Central d’Espanya està articulant una sèrie de programes i plans perquè es pugui tirar 

endavant de manera satisfactòria la implementació del vehicle elèctric a la zona peninsular espanyola. 

Aquest procés es descriu a través dels següents programes: 

- Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) 

- Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i 

Connectat (PERTE VEC) 

- Pla Moves 3 

2.2.1. PNIEC 

La finalitat del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima és accelerar la lluita contra el canvi climàtic del 

nostre país i complir amb els objectius definits de l’Acord de París. Aquest document descriu els eixos 

que ens permetran aconseguir una societat lliure d’emissions en el futur, entre aquests factors s’inclou 

la incorporació de les energies renovables, el desenvolupament de l’eficiència energètica en habitatges 

i en el disseny de nous productes, la creació de llocs de treball i l’augment de l’economia a la vegada 

que es redueix les emissions de CO2, l’autoconsum i generació distribuïda d’energia, implantació de 

sistemes intel·ligents i l’impuls de la gestió energètica, mobilitat sostenible i la implantació del vehicle 

elèctric (3).  

Fent èmfasi en el tema de la implantació del VE, el PNIEC anuncia que substituir els diferents vehicles 

que coneixem (turismes, camions, motocicletes, autobusos,...) per vehicles propulsats per motors 

elèctrics és una de les claus per aconseguir la descarbonització. Senyala que per a l’any 2030 les 

renovables penetraran en el sector de la mobilitat un 22% i s’incorporaran uns cinc milions de vehicles 

elèctrics, representant un 16% de la parc mòbil del 2030. Cal destacar, però, que a l’any 2020 només 

hi havia matriculats 142.251 automòbils elèctrics i que per aconseguir una igualtat de compra entre els 

elèctrics i els de combustió serà necessària una paritat en el seu preu, ja que el valor econòmic dels 

turismes elèctrics és bastant més elevat que els turismes de combustió. Cal afegir que una altra raó de 

la baixa penetració del VE és la falta d’infraestructures de recàrregues d’accés públic. 

2.2.2. PERTE VEC 

El Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat 

(PERTE VEC) es crea per tal d’aconseguir un ecosistema que permeti desenvolupar una indústria 

d’automoció innovadora. Aquest programa serà finançat gràcies als fons econòmics europeus i tindrà 

dos eixos d’actuació diferenciats (4). 
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El primer d’ells consisteix en l’impuls de projectes transformadors de la cadena de valor del VEC, és a 

dir realitzar un correcte desenvolupament en infraestructures, instal·lacions, procediments que 

innovin i interactuïn en la cadena de valor del Vehicle Elèctric Connectat. 

El segon eix es caracteritza per proporcionar i definir les mesures facilitadores que permetin crear una 

nova mobilitat tenint en compte el VE, com poden ser mesures de caire normatiu, elaboració de plans 

i lleis a favor de la innovació elèctrica (MOVES 3) o el desplegament del 5G, entre d’altres. 

2.2.3. Pla MOVES 3 

El Pla Moves 3 és un programa d’incentius lligat a la mobilitat elèctrica dins del PERTE i es caracteritza 

per incentivar 2 tipus d’actuacions (5): 

Actuació 1: Programa per adquirir vehicles elèctrics endollables i de pila d’hidrogen. 

Actuació 2: Programa pel desenvolupament de la infraestructura de recàrrega. 

• Actuació 1 

Aquest pla va dirigit únicament a les persones que vulguin adquirir un vehicle que sigui completament 

elèctric (BEV, Battery Electric Vehicle), un híbrid endollable (PHEV, Plug-in Hibrid Electric Vehicle) o 

vehicles impulsats per piles d’hidrogen. Queden fora d’aquestes ajudes el vehicles híbrids no 

endollables (HEV, Hibrid Electric Vehicle) i els de combustible fòssil (GLP, GNC, GNL). 

Els imports de descompte van des dels 1.100€ per quadricicles lleugers (categoria L), 4.500€ per 

vehicles de la categoria M1 i 7.000€ per a furgonetes de la categoria N1. En cas de que es desballestés 

un vehicle L, M1 o N1 l’ajuda econòmica augmentaria de 1.100 a 1.300€ per la categoria L, de 4.500 a 

7.000€ pels turismes M1 i de 7.000 a 9.000€ a furgonetes (N1). Per conèixer més a fons sobre les 

categories de vehicles influïts pel Plan MOVES 3 es pot consultar la referència (6). 

• Actuació 2 

Les primes econòmiques en aquest cas es dedicaran al desenvolupament de punts de recàrrega per a 

vehicles elèctrics. Les instal·lacions beneficiaries englobaran des de les vinculades (<7 kW) fins a les 

d’ultra ràpida (>100 kW). Les ajudes tindran una prima màxima de 2,5 M€ per beneficiari i de 800.000€ 

per expedient, en cas de particulars es limitarà a 5.000€. S’ajudarà fins a un 70% per a persones físiques, 

autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques, i 80% en municipis de menys de 

5.000 habitants. Destacar, en les instal·lacions en comunitats de propietaris caldrà sumar a l’incentiu 

la dotació de telecomunicacions 3G, 4G o similar amb l’objectiu de garantir una càrrega eficient. 



  Memoria 

14   

Els punts de recàrrega (PdR) hauran de ser del mode 3 i 4, és a dir els modes 1 i 2 no estaran subjectes 

a aquest tipus d’incentiu (al punt 5.2 del treball es defineixen els modes de càrrega). Destacar que totes 

les infraestructures de recàrrega hauran de garantir el requisits tècnics del Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió (REBT).  

2.3. Plans per impulsar la mobilitat elèctrica a nivell autonòmic 

(Catalunya) 

A Catalunya s’impulsa la política de mobilitat sostenible i eficient des del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 

de Catalunya 2012-2020 (PECAC), l’objectiu principal d’aquest es assolir una reducció progressiva dels 

combustibles fòssils en tots els àmbits energètics. Derivat d’aquest nou pla, a l’agost del 2010 es crea 

l’acord d’Estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya 2010-2015 (IVECAT) on es defineixen una 

sèrie de mesures perquè el territori català proposi una estratègia en els àmbits que influeixen al vehicle 

elèctric: energètic, mediambiental, industrial, tecnològic i de mobilitat (7).  

A finals de l’any 2015, un cop finalitza el pla IVECAT a Catalunya hi ha un total de 19 estacions de 

recàrrega ràpida (potència major a 50 kW), la gran majoria situades a l’àrea metropolitana de 

Barcelona. A nivell europeu, el Regne Unit se situa com a capdavanter en estacions de recàrrega ràpida 

(EdRR) amb un total de 526 infraestructures, Alemanya en segona posició amb 330, després Noruega 

amb 219 mentre que a Catalunya nomes s’hi disposaven de 19 punts de recàrrega ràpida. Seguint amb 

altres dades estadístiques sobre països europeus, s’enuncia que el país europeu amb més vehicles 

elèctrics matriculats és Noruega, ja que el seu parc automobilístic representa un 22,4 % de VE (34.455 

turismes elèctrics), més endavant es troba Holanda amb un 9,8% (43.282 vehicles), Suècia amb un 2,6% 

(9.036 turismes) i a Catalunya únicament amb un 0,4% (663 vehicles).  

2.3.1. PIRVEC 

Analitzant les xifres exposades de finals de 2015, per tal de que Catalunya assoleixi els nivells 

d’implantació de VE que gaudeixen altres països europeus com poden ser Noruega o Països Baixos 

(pioners en l’ús del VE), un cop finalitza el IVECAT, es posa en marxa un nou programa anomenat Pla 

d’acció per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics a Catalunya 2016-

2019 (PIRVEC), el propòsit del qual es injectar 5,8 M€ per afavorir el progrés tecnològic del automòbil 

elèctric a Catalunya (8). Al 2016 al territori català la situació d’infraestructura elèctrica per a VE és la 

següent: 

- 19 estacions de recàrrega ràpida d’accés públic (potència major a 50 kW). 

- 40 estacions de recàrrega semiràpida d’accés públic (potència major a 7,5 kW). 

- 4.000 estacions de recàrrega vinculada d’accés privat (potència inferior a 7 kW). 
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- Diversitat en el sistema d’identificació als punts de recàrrega (codi QR, targetes,...). 

 

 
Figura 2. Punts de recàrrega a Catalunya al 2016 (8) 

Es pot corroborar que s’han implantat molts pocs punts al territori català i que a més a més la gran 

majoria d’ells estan ubicats a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Per tal de que es faci efectiu un desenvolupament òptim del vehicle elèctric, al 2016 es posa en marxa 

el PIRVEC (9). A través de la injecció econòmica, es vol aconseguir un creixement exponencial dels punts 

de recàrrega diversificats al llarg del territori per tal de que tots els desplaçaments a la comunitat 

autònoma quedin coberts. Per tal de complir aquestes expectatives, el programa vol cooperar tant a 

nivell públic com privat per tal d’assolir les següents fites: 

- 100 estacions de recàrrega ràpida d’accés públic (potència major a 50 kW). 

- 400 estacions de recàrrega semiràpida d’accés públic (potència major a 7,5 kW). 

- 25.000 estacions de recàrrega vinculada d’àmbit privat (potència inferior a 7 kW). 

- Sistema compatible a nivell europeu alhora d’utilitzar els punts de recàrrega. 
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Figura 3.  Objectiu de punts de recàrrega a Catalunya al 2019 (9) 

Tal i com s’observa a la imatge superior, les capitals de les diverses províncies quedarien cobertes amb 

punts de càrrega ràpida, en cas de que es volguessin fer trajectes llargs i després a través de la xarxa 

de punts de semiràpida cobriria la resta de territori on es realitzin trajectes de curta durada. 

El seguit de plans i programes elaborats tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, permeten que 

s’impulsi la mobilitat elèctrica i es dugui a terme aquesta transició en l’àmbit automobilístic. A més a 

més, ens informen d’un seguit de beneficis i accions pels usuaris de vehicles elèctrics fet que influencia 

directament alhora d’elaborar l’estudi de mobilitat elèctrica d’aquest treball, ja que se’ns mostra 

l’evolució i metes a complir en els pròxims anys del vehicle elèctric en el nostre país. 
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3. Estat de l’art del vehicle elèctric 

3.1. Introducció 

El vehicle elèctric (VE) sorgeix com una alternativa al vehicle de combustió i any rere any aquesta 

tecnologia es va imposant per tal d’aconseguir una independència dels combustibles fòssils i una 

mobilitat lliure de contaminació. Aquest fet esdevé possible gràcies als avenços tecnològics com és: el 

desenvolupament de bateries amb una capacitat cada vegada superior, la simplicitat en la conducció 

del VE, la escassa necessitat de manutenció d’un VE o la rapidesa en l’acceleració envers al vehicle de 

combustió. A més a més, cal destacar que en l’àmbit econòmic encara que actualment tinguin preus 

de mercat més elevats, gaudeixen d’altres avantatges com ara un menor cost de manteniment, impost 

lliure de matriculació, aparcament gratuït en zona blava i diverses subvencions econòmiques com les 

del Pla MOVES 3. 

S’ha de fer èmfasi en el fet que el vehicle elèctric ha estat l’últim pas en una transició tecnològica en el 

món de l’automoció, ja que per poder impulsar automòbils elèctrics utilitaris prèviament s’han 

desenvolupat i establert altres tipologies de vehicles que incorporen motors elèctrics i bateries 

recarregables combinades amb el motor de combustió. En l’actualitat, existeixen tres tipus de 

tecnologies que utilitzen motor elèctric: els vehicles híbrids (HEV), els vehicles híbrids endollables 

(PHEV) i els vehicles completament elèctrics (BEV). La diferència principal recau en que les dues últimes 

tipologies de vehicles es poden recarregar a través d’una font externa mentre que els HEV es 

recarreguen a través de la generació elèctrica que realitza el propi motor elèctric (10). Els HEV són els 

que es van instaurar primer com a vehicle comercial i ofereixen un mode completament elèctric quan 

el vehicle circula a baixes velocitats (ideal en les conduccions dins de ciutat) mentre que a altes 

velocitats el motor tèrmic subministra l’energia. Anys després, apareix una nova modalitat, els PHEV, 

que combinen el motor tèrmic i elèctric, com els híbrids, però amb la diferència que les bateries dels 

PHEV es poden recarregar amb una font externa i posseeixen una capacitat superior, permetent 

circular al turisme fins a un rang de 50 o 60 km en un mode completament elèctric. Finalment, l’últim 

desenvolupament ha estat el vehicle completament elèctric, on el motor de combustió desapareix i 

s’integren bateries d’alta potència que permeten desenvolupar models d’automòbils amb unes 

característiques de velocitat i autonomia equivalents als de motor de combustió. 

3.2. Parts principals del VE 

Per entendre de manera correcta quines parts constitueixen un turisme elèctric i com és el seu 

funcionament, s’ha de detallar la instrumentació tecnològica que el formen (11)(12). A continuació, es 
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mostra una imatge amb la ubicació de les peces principals i posteriorment es realitza una descripció 

tècnica d’aquestes. 

 
Figura 4. Parts principals del VE (13) 

• Port de càrrega (Charger port): és tracta de l’endoll al qual se li connecta la mànega de 

connexió alhora de realitzar la recàrrega i permet el pas de la corrent amb una font externa. 

En cas de connectar un vehicle a una estació V2G (Vehicle-to-grid, del vehicle a la xarxa), 

permet que es pugui realitzar aquesta inversió de corrent i que s’injecti l’energia de les bateries 

a la xarxa.  

• Carregador de bord (Onboard charger): es tracta d’un convertidor de potència AC/DC 

(rectificador). És de vital importància en els moments on es dugui a terme una càrrega en un 

subministrament convencional on s’injecta una senyal alterna (AC) amb uns nivells de tensió i 

freqüència diferents als que necessiten les bateries. Les bateries s’alimenten amb un 

subministrament energètic amb corrent continua (DC) i a la tensió nominal indicada pel 

fabricant. Quan es realitza una càrrega a una infraestructura de càrrega ràpida o ultraràpida, 

el carregador de bord no entra en funcionament ja que els propis punts de recàrrega 

incorporen aquest rectificador. 

• Banc de bateries de tracció (Traction battery bank): el banc de bateries està format per un 

seguit de bateries electroquímiques recarregables situat a la part inferior del vehicle, és una 

de les peces fonamentals perquè permet emmagatzemar l’energia que alimenta al motor 

elèctric; és l’equivalent al dipòsit de combustible del cotxe de combustió. Inclou el sistema de 

gestió i control de la bateria (temperatura, corrent i tensió). La capacitat d’una bateria permet 

determinar la quantitat d’energia elèctrica (kW) que es pot obtenir a través de la descàrrega 

de la bateria per unitat de temps (h). En l’àmbit automobilístic aquesta magnitud s’expressa 

en kWh i en els vehicles d’avui dia s’utilitzen capacitats amb un rang de 10 a 100 kWh.  

Seguidament, es presentaran els 4 tipus de bateries comunament emprades en automòbils (14): 
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o Bateria ió de liti (Li-ion): es caracteritza per tenir un rati potència-pes molt elevat, és a dir, per 

una certa capacitat de bateria ofereix un pes molt inferior a la resta de bateries. Pot treballar 

a altes temperatures i té un nivell baix d’autodescàrrega (procés pel qual la bateria es 

descarrega quan no està en ús). Cal afegir, que aquest tipus de bateria es reciclable. Aquest 

seguit de factors provoquen que les bateries ió-liti siguin les més utilitzades en els dissenys 

dels turismes. 

o Bateria níquel-cadmi (Ni-Cd): durant la seva descàrrega són capaces de mantenir una tensió 

de treball permanent, permet entregar corrents molt elevades i a diferència de les Ni-MH 

posseeix un major cicle de càrrega. Degut al seu contingut de cadmi (altament contaminant) i 

a l’efecte memòria (reducció de la capacitat de la bateria quan es realitza una càrrega 

incomplerta), les bateries Ni-Cd estan en desús. 

o Bateria níquel-hidrur metàl·lic (Ni-MH): s’empren principalment per vehicles híbrids (HEV) ja 

que no es poden carregar d’una font externa. Es carreguen a través del sistema de regeneració 

de frenada i desacceleració. Tenen un cicle de vida superior a les bateries ió de liti i plom-àcid 

i una major capacitat, a més a més el contingut de níquel afavoreix el reciclatge. Com a punts 

negatius s’ha de destacar la sensibilitat envers sobrecàrregues, s’escalfen durant la càrrega 

ràpida i tenen una autodescàrrega molt elevada.  

o Bateria plom-àcid: són les bateries recarregables més antigues i tenen un pes més elevat que 

la resta. Ofereixen una baixa energia específica i tenen un alt índex d’autodescàrrega. 

S’empren com a bateria secundària que permet subministrar el corrent necessari per engegar 

el motor d’arrencada. 

Situat a la part inferior s’adjunta una taula comparativa de les característiques principals de cada tipus 

de bateria. 

Taula 2.Característiques principals de les bateries (Font pròpia) 

Característiques bateria Ió de liti Ni-Cd Ni-MH Plom-àcid 

Cicles de vida (nº cicles) 400-1200 cicles 2000 cicles 500-2000 cicles 500-800 cicles 

Rati de descàrrega (%/mes) 
8%/mes a 21 ºC 

15%/mes a 40 ºC 
31%/mes a 60 ºC 

10 %/mes 30 %/mes 3-20 %/mes 

Energia específica (Wh/kg) 100-265 Wh/kg 40-70 Wh/kg 60-120 Wh/kg 33-42 Wh/kg 

Potència específica (W/kg) 250-340 W/kg 150 W/kg 250-1000 W/kg 180 W/kg 

Tensió de la cel·la (V) 3.2-3.7 V 1.2 V 1.2 V 2 V 

Eficiència càrrega-descàrrega (%) 80-90 % 70-90 % 66 % 50-95 % 

Pes d'una bateria de 20 kWh (kg) 180 kg 500 kg 350 kg 550 kg 
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• Convertidor DC/DC (DC Converter): s’incorpora al vehicle un convertidor de potència 

continua-continua per tal de poder transformar l’alta tensió del banc de bateries a una tensió 

inferior per subministrar energia a la bateria auxiliar. 

• Bateria auxiliar (battery auxiliary): injecta energia elèctrica al motor durant la arrencada i 

proveeix subministrament elèctric als accessoris dels cotxes com ara són les llums del vehicle, 

les pantalles digitals interiors, il·luminació interior, etc. Acostumen a ser de 12 V però en el 

futur s’estudia la viabilitat d’incorporar bateries de 48 V. 

• Inversor de potència (Power inverter): es tracta d’un convertidor DC/AC bidireccional perquè 

es capaç de transformar la tensió i corrent de les bateries (DC) a les necessitats del motor 

elèctric (AC) quan el vehicle està en conducció; mentre que alhora de realitzar una 

desacceleració o una frenada regenerativa, el motor elèctric actuarà com a generador elèctric 

(AC) i podrà injectar l’energia elèctrica generada a les bateries (DC) gràcies a l’inversor 

bidireccional. 

• Generador/motor elèctric (Electric Motor/Generator): juntament amb el banc de bateries de 

tracció, es tracta del segon element de vital importància en el turisme elèctric ja que permet 

transformar l’energia elèctrica en energia mecànica de rotació i conseqüentment, gràcies al 

sistema de transmissió, possibilita el desplaçament del vehicle. A grans trets, els motors 

elèctrics estan formats per un estator (part fixa) i un rotor (part mòbil rotativa), el principi de 

funcionament d’aquests es basa en la Llei de Faraday, és a dir, quan s’aplica un corrent elèctric 

a les bobines situades al rotor, es genera un camp magnètic rotatori que provoca el gir del 

rotor (15). Cal senyalar, que els motor utilitzats en els automòbils són reversibles perquè 

actuen com a motor i generador. En l’oferta del món de l’automòbil elèctric es distingeixen 

quatre tipus de motors elèctrics (16): 

❖ Motor síncron de reluctància commutada o variable: actua quan consumeix corrent 

altern i el seu funcionament es basa en la Llei de Faraday. Es tracta d’un motor eficient, 

caracteritzat per tenir un par-motor elevat i ser econòmic. Com a punt advers s’ha de 

destacar que són motors amb poca potència. 

❖ Motor síncron d’imants permanents: funciona a través de corrent alterna i la velocitat 

entre rotor i estator és la mateixa. És la modalitat més estesa entre els vehicles híbrids 

i comporta un preu elevat, però, permet tenir un control total de la velocitat i el motor 

genera poc soroll i vibracions mínimes. 

❖ Motor sense escombretes (Motor brushless): és l’únic model que necessita corrent 

continu (DC) i s’empra en vehicles híbrids. Al rotor s’incorporen uns imants alimentats 

per a cadascuna de les fases de l’estator. Ofereixen poca potència i un alt cost de 

fabricació, però no requereixen cap manteniment i són completament insonors. 

❖ Motor asíncron o d’inducció: és un motor AC i es diferencia de la resta ja que el gir 

que realitza el rotor no es produeix a la mateixa velocitat que el camp magnètic 
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produït per l’estator. Els cotxes que incorporen aquest motor són més econòmics, 

molt silenciosos i esdevenen molt eficients durant la conducció. 

En la següent taula comparativa es pot analitzar les diverses característiques que defineixen als motors 

prèviament esmentats. 

 
Figura 5. Gràfica de les característiques principals dels motors elèctrics (12) 

• Transmissió (Transmission): transfereix l’energia mecànica de rotació del motor elèctric a l’eix 

de les rodes per fer-les girar i d’aquesta manera desplaçar l’automòbil. 

• Controlador electrònic de potència (Power electronic controller): s’encarrega de regular i 

distribuir tots els fluxos de potència entre el motor i les bateries, controla el funcionament dels 

diferents convertidors de potència instal·lats i calcula la velocitat i par motor del vehicle. 

3.3. Infraestructura de recàrrega 

3.3.1. Introducció 

Juntament amb el desenvolupament i oferta de models de vehicles elèctrics, representen els dos eixos 

principals per realitzar la transició i establir la mobilitat elèctrica. La infraestructura de recàrrega 

elèctrica a diferència de les gasolineres tenen la avantatge que la generació elèctrica es pot realitzar a 

través de fonts renovables i d’aquesta manera aconseguir reduir l’impacte climàtic de manera 

contundent, la clau perquè esdevingui funcional, serà desenvolupar una xarxa de recàrrega que 

incorpori punts de recàrrega vinculats, d’oportunitat i ràpida, cobrint les diverses necessitats de 

l’usuari. 
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A nivell econòmic, cal destacar que la implantació de punts de recàrrega és un negoci verge i dóna lloc 

a grans oportunitats d’inversions. Grans empreses com Tesla, Ionity o Iberdrola s’han dedicat a la 

implantació i posada en marxa de punts de recàrrega, creant un negoci de compra-venta d’energia 

elèctrica amb els usuaris. D’altra banda, empreses com Circutor o Ingeteam, s’han especialitzat en la 

creació, disseny i desenvolupament de les infraestructures de recàrrega per tal de vendre el seu 

producte. D’aquesta manera es recolza la idea que la mobilitat elèctrica esdevé una oportunitat de 

canvi tant a nivell econòmic com ecològic. 

3.3.2. Tipus de recàrrega 

En funció de la potència que subministra la infraestructura de recàrrega es diferencien diversos tipus 

de càrrega, encara que no estan normalitzats per ninguna llei, de moment, aquests són els més 

acceptats a nivell global (17) (18) (19). 

3.3.2.1. Sistema de recàrrega vinculat o ocasional  

Subministra una potència de 2,3 kW i s’utilitza quan connectem el vehicle a una font de corrent 

domèstica a través d’un connector Schuko. La càrrega domèstica es realitza a través d’una corrent 

alterna monofàsica que té 230 V i una intensitat màxima de 10 A. Aquest tipus de recàrrega és 

apropiada per bateries amb una capacitat petita com les que poden tenir els patinets elèctrics o 

bicicletes elèctriques.  

3.3.2.2. Sistema de recàrrega convencional o domèstica 

És el tipus de subministrament més comú i recomanable per mantenir la vida útil de la bateria. 

Consisteix en carregar el vehicle utilitzant un presa SAVE (Sistema d’Alimentació del Vehicle Elèctric) al 

subministrament elèctric que reben els habitatges, és a dir, un corrent altern monofàsic de 16 A i 230 

V injectant una potència de 3,7 kW. El temps aproximat de càrrega s’eleva fins a 8 hores, i és la càrrega 

realitzada durant les nits als habitatges ja que el vehicle no està en funcionament i el preu de 

l’electricitat és més barat. 

3.3.2.3. Sistema de recàrrega semi-ràpida o d’oportunitat 

Compren un rang dels 8 kW fins als 43 kW. Existeixen dos tipus d’alimentacions elèctriques, d’una 

banda mitjançant corrent alterna monofàsica de 230 V i un corrent màxim de 32 A, proporcionant 

potències dels 8 als 14 kW. Per altra banda, un avituallament de corrent alterna trifàsica amb 400 V i 

fins a 63 A subministrant potències dels 22 als 43 kW. Aquest tipus de recàrrega es duen a terme en 

estacionaments de zona pública o en els aparcaments privats dels centres comercials, gimnasos, 
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restaurants, etc. Amb la càrrega semi-ràpida s’aconsegueix carregar la bateria amb un temps de 1,5 a 

3h, que acostuma a ser l’interval de temps que l’usuari inverteix en aquests establiments. 

3.3.2.4. Sistema de càrrega ràpida 

Normalment engloba els punts de recàrrega amb potencies de 50 kW. El subministrament elèctric és 

fa amb corrent continu i per carregar els vehicles s’utilitzen mànegues incorporades al propi punt que 

estan dissenyades per suportar els alt nivells de tensió i corrent. Els punts se situen en ‘hubs elèctrics’ 

o electrolineres. El temps d’espera per carregar la bateria ronda els 30 minuts. 

3.3.2.5. Sistema de càrrega ultra-ràpida 

Aquest tipus de càrrega és el més innovador i més avançat tecnològicament, s’ha desenvolupat i 

instaurat per demostrar que els vehicles elèctrics es poden carregar en franges de temps inferiors als 

10 minuts. Els equips de càrrega se situen en electrolineres, subministren energia en corrent continua 

i a un rang de potencies entre els 100 i 400 kW. Un ús freqüent d’aquesta modalitat de càrrega pot 

desgastar la bateria del vehicle i es recomana utilitzar-la ocasionalment. 

3.4. Modes de recàrrega 

S’ha d’esmentar que el tipus de càrrega i el mode de càrrega són dos conceptes diferents, mentre que 

el tipus de càrrega defineix com es realitza la transferència d’energia, el mode de càrrega concreta com 

és el tipus d’adaptació a la xarxa elèctrica.  

A diferencia dels tipus de recàrrega, els modes de càrrega si que s’han establert i legalitzat segons la 

norma UNE-EN 61851-1, es diferencien un total de 4 modes de càrrega on cadascun té les seves 

característiques i funcions definides. Una instal·lació d’infraestructura elèctrica pot ser compatible amb 

diferents modes de càrrega (20) (21).  

Seguidament, s’incorpora una taula on es mostren les característiques principals i es descriuen 

breument els diferents modes de càrrega: 



  Memoria 

24   

Taula 3. Propietats principals dels modes de càrrega (Font pròpia). 

 

 

3.5. Connectors per a recàrrega 

A continuació, es mostraran els tipus de connectors amb els que es realitza la recàrrega elèctrica. 

Destacar, que segons el mode de carga o el país en el que ens trobem s’utilitzen connectors de diferents 

mides i característiques. Un dels objectius a nivell global per tal de facilitar el pla de recàrrega, és 

estandarditzar aquesta metodologia per tal de que puguis connectar el vehicle a un punt de recàrrega 

sense importar la regió on es trobi. 

Cal ressaltar, que cadascun d’aquests connectors està format per una sèrie de pins o contactes els quals 

tenen diverses utilitats. Hi ha contactes que transfereixen l’energia (pins de potència), altres que 

s’encarreguen de la seguretat i control de la càrrega, i sempre hi ha incorporat el contacte de protecció 

(posada a terra). 

En la següent taula comparativa, es presenten els models estandarditzats en els principals mercats a 

nivell global. S’ha de diferenciar que depenen si es realitza una càrrega Mode 3 (corrent alterna) es fa 

servir un dispositiu més simple i lleuger, mentre que en les càrregues de Mode 4 (corrent continua) els 

connectors són més complexos. 
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Taula 4. Característiques principals dels connectors (Font pròpia). 

 

 

3.6. V2G 

Degut a la època de transició energètica que s’està vivint, tant a nivell d’implantació de fonts 

renovables com en el desenvolupament de la mobilitat elèctrica, neixen noves oportunitats 

tecnològiques que tindran un rol rellevant en el mix energètic. Aquest és el cas de la tecnologia V2G 

(‘Vehicle to Grid’) o en català, del ‘vehicle a la xarxa’. Aquest fenomen descriu i presenta un sistema 

bidireccional on l’energia que s’emmagatzema en les bateries dels vehicles (BEV o PHEV) permet ser 

injectada a la xarxa, simultàniament amb l’acció de poder-les carregar. 

D’acord amb l’estudi (22), enuncia que el 90 % del temps els vehicles estan en aparcaments i sense 

ésser utilitzats. Aquest fet provoca que en un futur en el que el parc automobilístic incorporarà una 

flota major de vehicles amb bateries, s’admetrà una nova manera de distribuir i controlar l’energia en 

la xarxa elèctrica. Amb la integració dels sistemes V2G, els usuaris de BEV o PHEV, podran injectar 

energia elèctrica del seu vehicle a la xarxa elèctrica i rebran una compensació econòmica per la venta 

d’energia. Pren gran importància aquesta tecnologia, en un futur on la generació elèctrica serà 

impulsada per fonts renovables, ja que depenen de les condiciones climatològiques i geogràfiques 

esdevenen fonts de generació intermitents. Una de les solucions per fer front aquesta discontinuïtat 

de generació energètica, és a través de la incorporació del V2G. Amb aquesta tecnologia els sistemes 

d’emmagatzematge que incorporen els vehicles elèctrics, durant els pics de demanda podran injectar 

energia a la xarxa, mentre que en les hores vall podran recarregar el seu vehicle a un baix preu. A més 

a més, apareixeran variants d’aquesta tecnologia com el V2B (‘Vehicle to Building’, és a dir, del vehicle 

a l’edifici) on l’energia del cotxe es podrà transmetre per alimentar les càrregues dels habitatges o el 
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V2V (‘Vehicle to vehicle’, de vehicle a vehicle) on els turismes es podran intercanviar l’energia elèctrica 

entre ells (23). 

L’obstacle principal que presenta aquesta alternativa energètica és la gran inversió econòmica que s’ha 

de dur a terme per tal d’executar un panorama energètic que incorpori la tecnologia V2G. En l’aspecte 

d’infraestructura de càrrega, el ‘vehicle to grid’ implica que la infraestructura de càrrega esdevingui 

més complexa, ja que haurà d’incorporar elements més sofisticats, tant electrònicament perquè 

permetin fer la inversió de corrent continua de la bateria (DC) a la corrent alterna (AC) a 50 Hz de la 

xarxa elèctrica, com un seguit de components de comunicació per controlar la venta d’energia. També 

caldrà comptar amb una infraestructura de telecomunicacions intel·ligents, la qual realitzi un control 

eficient de tots els fluxos de potència presents a la xarxa perquè la demanda sempre quedi coberta.  

Un altre aspecte a destacar es com afecta el V2G a la vida útil de les bateries. Utilitzant la tecnologia 

V2G, la bateria dels vehicles estaria afectada pel seguit de càrregues i descàrregues a la que se 

sotmetrien per tal de donar aquest suport a la xarxa, provocant una degradació en la vida útil 

d’aquesta. Però sens dubte, la tecnologia V2G prendrà un paper principal en el mix energètic i en el 

desenvolupament del futur de la mobilitat elèctrica. 

3.7. Fotolinera 

Un altre concepte que pren gran rellevància per aconseguir implantar una mobilitat elèctrica 

independent dels combustibles fòssils i 100% renovable, és la idea de la fotolinera. Molt semblant al 

concepte d’electrolinera, prèviament mencionat i que defineix un establiment de punts de recàrrega 

elèctrics, a diferència d’aquest, la fotolinera fa referència a un establiment de punts de recàrrega 

elèctrics però auto abastit a través de plaques fotovoltaiques (24). 

La fotolinera es caracteritza principalment perquè l’energia amb la qual alimenta als punts de recàrrega 

no prové de la xarxa de distribució elèctrica, sinó que l’energia elèctrica s’obté a través dels panells 

fotovoltaics que s’incorporen a la marquesina de la instal·lació. D’aquesta manera el client s’assegura 

que el seu vehicle s’està carregant amb energia completament renovable. A més a més, en aquest tipus 

d’instal·lació els excedents energètics poden ser injectats a la xarxa de distribució per obtenir un 

benefici econòmic o aquesta energia sobrant es pot dirigir a altres instal·lacions elèctriques pròximes 

(oficina, poliesportiu, ajuntament,...).  

Una instal·lació d’aquestes característiques està format per un sistema autosuficient conformat pels 

següents elements: 

- Plaques fotovoltaiques: permeten la generació d’energia elèctrica en corrent continu durant 

les hores de Sol. 



Estudi de la implantació de la mobilitat elèctrica a la població de Santa Coloma de Cervelló 
   

  27 

- Punt de recàrrega elèctric: mitjançant l’energia elèctrica que reben permeten carregar el 

turisme elèctric o híbrid endollable. 

- Bateries: un sistema format per diversos acumuladors d’energia que podien realitzar dos 

funcions fonamentals. Carregar-se quan l’energia produïda no està essent utilitzada, i d’altra 

banda, cedir aquesta energia elèctrica als punts de recàrrega durant els períodes de temps que 

no hi ha energia solar. 

- Regulador de càrrega: controla i gestiona la càrrega i descàrrega de les bateries perquè no es 

facin malbé. 

- Inversor: és un convertidor DC/AC que transforma l’energia elèctrica en DC excedent dels 

panells en energia elèctrica AC perquè pugui ser injectada a la xarxa elèctrica, al vehicle elèctric 

o pugui donar servei a una instal·lació pròxima. 

- Xarxa de distribució: pot rebre l’energia excedent per obtenir una retribució econòmica o en 

cas de necessitat (durant les nits o dies ennuvolats) pot injectar energia al punt de recàrrega 

elèctric. 

 
Figura 6. Esquema d'una instal·lació de fotolinera (Font pròpia) 

Tal i com s’ha mostrat es pot assegurar que aquest sistema autosuficient pren una gran rellevància en 

l’escenari actual de la mobilitat ja que sempre que les condicions climàtiques siguin favorables assegura 

una recàrrega de vehicles endollables completament renovable. A més, amb la resta de components 

que formen una fotolinera, s’ha pogut demostrar com solucionar el problema d’una gestió eficient de 

l’energia.  
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Figura 7. Fotolinera de Sant Feliu de Llobregat (25) 
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4. Estudi de Mobilitat elèctrica 

4.1. Introducció 

L’objecte principal d’aquest Treball Final d’Estudis és el de desenvolupar un estudi de mobilitat 

elèctrica per poder instaurar punts de recàrrega d’abast públic a la població de Santa Coloma de 

Cervelló. Com es tracta d’un petit poble de la comarca del Baix Llobregat, l’abast de l’estudi de mobilitat 

elèctrica englobarà la influència de la mobilitat de turismes dels municipis que envolten el poble colomí 

en la comarca del Baix Llobregat i la part est de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Gràcies a l’anàlisi 

d’aquestes zones es podrà dictaminar quines seran les ubicacions òptimes i les característiques 

elèctriques dels punts de recàrrega en el municipi objecte d’estudi. 

Perquè l’estudi sigui efectiu caldrà seguir una sèrie d’eixos d’actuació, permetent així una 

contextualització i anàlisi de la situació actual: 

- Caracterització del territori 

- Estat actual de la mobilitat  

- Anàlisis de les vies principals 

- Infraestructura de recàrrega  

4.2. Caracterització del territori 

En l’actualitat, Catalunya està formada per 42 comarques diferents, el Baix Llobregat està situat a la 

província de Barcelona i les seves comarques limítrofes són el Barcelonès i el Vallès Occidental per la 

part oest, el Bages i l’Anoia per la part nord, per la part oriental l’Alt Penedès i el Garraf i finalment el 

sud confronta amb el mar Mediterrani. Es tracta de la tercera comarca més poblada a Catalunya amb 

834.653 habitants (any 2020) després del Vallés Occidental i el Barcelonès. El Baix Llobregat compta 

amb una superfície total de 485.,99 km2 i la seva densitat de població és 1.717,4 hab./km2 (26). 

Aquesta comarca, està formada per un total de 30 municipis, la capital és la població de Sant Feliu de 

Llobregat i la ciutat més poblada del Baix Llobregat és Cornellà de Llobregat amb 89.936 residents. 
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Figura 8. Ubicació del Baix Llobregat i Sta. Coloma de Cervelló (Font pròpia) 

Dins d’aquesta comarca apareix el municipi objecte d’estudi, anomenat Santa Coloma de Cervelló. 

Aquest poble de la comarca del Baix Llobregat (veure Figura 8), té una població de 8.268 habitants 

(2020) i s’ubica a la vall baixa del Llobregat, amb una superfície total aproximada d’uns 7,52 km2. El 

municipi està limitat al sud per la ciutat de Sant Boi de Llobregat, al nord acotat per Sant Vicenç dels 

Horts, per la part occidental confronta amb el municipi de Torrelles de Llobregat i a la part oriental amb 

el riu Llobregat. 

 
Figura 9. Mapa geogràfic de Santa Coloma de Cervelló (27) 
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4.3. Estat actual de la mobilitat  

Aquest eix d’actuació ens servirà per poder presentar i definir el nombre de vehicles a nivell privat que 

es troba Catalunya i més concretament a la comarca del Baix Llobregat i a la zona oriental de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. A més a més, gràcies a les dades estadístiques que s’exposaran, es podrà 

analitzar la influència i l’evolució del vehicle elèctric en el mercat català. 

4.3.1. Parc automobilístic 

Primerament, per conèixer la situació actual del nombre de vehicles que estan registrats i circulen en 

el territori català en l’actualitat, s’incorpora la següent taula extreta de l’IDESCAT (Institut d’Estadística 

de Catalunya), la qual presenta les dades del parc automobilístic a nivell autonòmic i estatal de l’any 

2020 (dades més actualitzades). 

 

Taula 5. Parc automobilístic estatal i de les províncies de Catalunya (28) 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya  

 

Turismes 2.469.693 423.421 235.940 425.204 3.554.258 24.716.898 

 

Autobusos 6.401 978 503 1.164 9.046 63.387 

 

Motocicletes 670.555 99.320 33.688 78.531 882.094 3.735.920 

 

Camions i furgonetes 470.965 112.941 65.630 100.320 749.856 5.030.927 

 

Tractors industrials 16.667 3.558 5.239 3.731 29.195 235.511 

 

Ciclomotors 168.919 42.347 17.460 36.957 265.683 1.908.492 

 

Altres (1) 103.601 20.295 19.339 19.722 162.957 982.560 

 

Total 3.906.801 702.860 377.799 665.629 5.653.089 36.673.695 

 

A la comunitat autònoma de Catalunya a l’any 2020 s’identifiquen un total de 5.653.089 vehicles 

registrats en el parc automobilístic, el qual representa un 15,4% a nivell espanyol. Referent a la 

tipologia de vehicle que conforma el parc automobilístic català, s’observa que el tipus de vehicle 

principal és el turisme privat, representant prop del 63% del total. A nivell de la província de Barcelona, 
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zona crítica en l’estudi de mobilitat, engloba uns 3.906.801 d’aquests vehicles, dels quals 2.469.693 

són turismes privats.  

Per tal d’acotar la zona d’estudi, s’incorporaran les dades del parc automobilístic de la comarca del Baix 

Llobregat, comarca on s’ubica el poble de Santa Coloma de Cervelló. A més a més, s’afegiran les dades 

de la comarca del Barcelonès, que degut a la seva proximitat amb el municipi i a la seva connectivitat 

vial, el seu parc de vehicles té una gran influència.   

 

Taula 6. Parc automobilístic del Baix Llobregat i Barcelonès (29) 

Comarca Turismes 
Tractors 
industrials 

Motocicletes 
Camions i 
furgonetes 

Autobusos Altres Total 

Baix 
Llobregat 376.998 2.754 88.175 63.336 880 14.655 546.798 

Barcelonès 760.298 3.414 310.248 130.994 3.646 21.192 1.229.792 

Tal i com s’analitza a la taula superior, ambdues comarques sumen un total de més d’1.000.000 de 

turismes, situació que implica un gran moviment de turismes privats per la zona dels voltants del 

municipi colomí.  

4.3.2. Matriculació de vehicles 

Per comprendre com evoluciona la influència dels turismes elèctrics i híbrids endollables en el parc 

automobilístic caldrà conèixer quin és el seu nombre de ventes al llarg del temps. A través de les dades 

estadístiques de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), es presenten i es filtren les dades de matriculació 

de les comarques del Baix Llobregat i Barcelonès: 
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Figura 10. Gràfic de barres sobre la matriculació de vehicles amb bateria (30) 

A través d’aquest gràfic de barres s’observa com durant els últims 4 anys, l’adquisició del vehicle 

elèctric ha anat en augment any rere any, provocant un augment de ventes a nivell exponencial i 

destacant sobretot l’increment de compres de l’any 2019 a 2020, on aquest valor ha estat a punt de 

duplicar-se. Referent als vehicles híbrids endollables de gasolina, aquests tenen un nivell de ventes que 

es manté del 2017 al 2019, mentre que a l’any 2020 es produeix un gran salt de ventes, i en l’any 2021 

les xifres de compra també augmenten notablement comparat amb la franja 17-19. D’altra banda el 

mercat automobilístic dels híbrids-dièsel és gairebé inexistent, ja que només apareix un centenar de 

ventes en l’any 2020. Cal ressaltar que abans de l’any 2017 hi havia matriculacions de vehicles elèctrics 

i de vehicles híbrids endollables, però es tracten de valors tant baixos comparats amb els de la Figura 

10 que s’han obviat. 

Recalcar que les dades de l’any 2020 i 2021 estan sota la influència de la pandèmia global de la COVID-

19, fent que paralitzés i adulterés les dades de les matriculacions de vehicles. Treien de banda aquest 

aspecte, es pot concloure com l’índex de matriculació de vehicles amb bateria, sobretot els turismes 

purs elèctrics, va incrementant exponencialment al llarg del temps corroborant la gran presència 

d’aquests nous vehicles en el futur de la mobilitat privada. 
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4.4. Anàlisis de les vies principals 

Caldrà dur a terme un anàlisi acurat de les vies circulatòries més transitades que estan al voltant del 

municipi d’estudi, per tal de seguir una estratègia coherent per implantar els possibles punts de 

recàrrega elèctrica en aquest.  

Un cop coneguts els valors de la densitat de vehicles privats que circulen per aquestes, es podrà 

determinar la viabilitat d’instaurar les estacions de recàrrega, doncs un elevat nombre de turismes 

circulant s’haurà d’atendre amb un major nombre de punts de recàrrega. 

A les immediacions de Santa Coloma de Cervelló s’ubiquen 4 carreteres de gran rellevància, ja que 

permeten tant la connexió entre els municipis del Baix Llobregat com a nivell intercomarcal i algunes 

d’aquestes esdevenen vies estatals estratègiques i de gran capacitat. Les carreteres que s’analitzaran 

en aquest estudi de mobilitat seran: la carretera BV-2002 i BV-2005, com a vies comarcals, i les autovies  

B-23 i A-2  com a carreteres d’alta capacitat de circulació.  Per veure la traçada  d’aquestes 

infraestructures, s’adjunta la Figura 11, on gràcies al software de ‘Google Earth Pro’ es podran 

identificar els recorreguts de les vies analitzades de manera visual. 

4.4.1. Caracterització de les vies 

Inicialment, es durà a terme una breu descripció de les vies objecte d’estudi: 

o BV-2002: és una carretera de la Xarxa Provincial de Barcelona, té el seu origen en el municipi 

de Sant Boi de Llobregat i permet la connexió amb les poblacions de Santa Coloma de Cervelló 

i Sant Vicenç dels Horts per la vessant oest del riu Llobregat. Gràcies aquesta via secundària, 

estableix una circulació per les afores dels municipis esmentats de manera ràpida. Aquesta via 

està gestionada per la Diputació de Barcelona. 

o BV-2005: via que també pertany a la Xarxa Provincial de Barcelona i s’administra a través de la 

Diputació de Barcelona. S’inicia en la població de Sant Vicenç del Horts i comunica fins a la 

població de Torrelles de Llobregat. Aquesta via es localitza en la part nord i oest del municipi 

colomí, envoltant la muntanya del Montpedrós, i possibilita l’entrada i sortida del poble colomí 

a través de la urbanització de Cesalpina.  

o B-23: la autovia B-23 és una via ràpida d’accés al centre de Barcelona pel sud de l’autopista 

AP-7. Té el seu origen al final de l’avinguda Diagonal de Barcelona i s’estén fins la trobada amb 

l’autovia AP-7 a l’alçada de El Papiol. Aquesta carretera s’ubica paral·lelament a la banda 

oriental del riu Llobregat. En aquest cas l’operador i gestió de la via va gestionada pel Ministeri 

de Foment. 
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o A-2: també coneguda com autovia del Nord-est, és una de les 6 autovies radials d’Espanya i 

permet la connexió entre les ciutats de Barcelona i Madrid. Centrant-nos en la nostra zona 

d’estudi, la via A-2 es construeix de manera paral·lela a la B-23 (zona occidental del riu 

Llobregat) fins que arriba a l’alçada de l’avinguda Diagonal i s’allarga fins al Hospital Universitari 

de Bellvitge per la part est del Llobregat. Aquesta autovia finalitza el seu tram amb l’inici de la 

Ronda Litoral a la part sud de Barcelona. Com en el cas anterior, aquesta autovia està 

gestionada pel Ministeri de Foment. 

 
Figura 11. Recorreguts de les vies principals (Font pròpia) 

Un cop s’han caracteritzat breument les singularitats principals de cadascuna de les vies, es procedirà 

a comptabilitzar la densitat de vehicles que hi circulen diàriament amb l’objectiu de justificar la 

incorporació d’estacions de recàrrega en la població desitjada. Per dur a terme aquesta tasca es 

presentaran dues variants d’estudi, la primera on el propi autor del treball caracteritzarà i presentarà 

una sèrie de càlculs aproximats sobre aquestes dades i posteriorment, una segona variant en la qual 

s’extrauran dades estadístiques sobre aquestes vies. 

4.4.2. Anàlisi particular 

Un cop s’han caracteritzat breument les vies, a través de les dades dels sectors econòmics de les 

poblacions es podrà comptabilitzar aproximadament el moviment de turismes privats per aquestes 

carreteres.  

- BV-2002 

A través de la pàgina web de l’IDESCAT es poden conèixer el nombre de turismes de les poblacions de 

Catalunya.  En aquest cas, Santa Coloma té un total de 4.018 vehicles privats, Sant Boi de Llobregat 
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aporta 36.046 unitats i Sant Vicenç engloba 13.988 turismes. Per conèixer la densitat de vehicles que 

circula per aquesta via es realitzarà un càlcul aproximat i arrodonit.  

Sabent que la via de sortida més ràpida de Santa Coloma de Cervelló és la BV-2002, es pot enunciar 

que el 85% dels turismes utilitzen aquesta via per desplaçar-se a les afores (3.400 turismes), doncs 

l’altre 15 % utilitza la xarxa local (Via Cornisa) per connectar-se amb la població de Sant Boi de 

Llobregat.  

D’altra banda, la BV-2002 transcorre per la banda oriental de Sant Boi de Llobregat, essent la única via 

que possibilita les connexions amb les vies A-2 i B-23 per accedir a les poblacions de l’altra banda del 

riu Llobregat. S’assumirà que el 40% dels vehicles del municipi de Sant Boi circulen per aquesta via 

(14.400 vehicles). 

El tant per cent de vehicles del parc automobilístic de Sant Vicenç que circulen per la BV-2002 esdevé 

molt elevat, ja que aquesta carretera és la única que permet desplaçar als habitants vicentins a les 

afores de la població, per això el percentatge s’arrodonirà al 70% (9.800 vehicles).  

Realitzant la suma total de vehicles, s’arriba a la conclusió que aproximadament uns 27.600 vehicles 

circulen per la BV-2002 diàriament. Però tenint en compte que no tots els propietaris d’aquests 

vehicles es desplacen diàriament, s’imposarà un índex del 0,85 sobre la xifra total per arrodonir 

aproximadament al total de vehicles els quals es desplacen realment. Aplicant aquesta mesura, la xifra 

queda en 23.400 turismes. 

Finalment, se li afegirà un 2% a l’últim valor obtingut (23.400) en concepte de trànsit d’atracció per 

motius laborals. Ja que al llarg de la via BV-2002, es dóna una alta densitat de sòl industrial el qual 

provoca que els treballadors de fora de la zona hagin d’accedir al seu lloc de feina a través del vehicle 

privat. Amb aquesta mesura d’actuació, la xifra final de vehicles que hi circulen s’eleva als 23.800 

turismes de manera arrodonida. 

- BV-2005 

Seguint la mateixa metodologia que a l’apartat anterior, gràcies a les dades de IDESCAT, es poden 

obtenir el nombre de turismes de les poblacions de Torrelles de Llobregat i de Sant Vicenç dels Horts 

reflectint un total de 3.334 i 13.988 turismes, respectivament. 

Tenint en compte que és la única via de sortida de Torrelles de Llobregat cap a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, és pot afirmar que la gran majoria de vehicles de Torrelles circula per la BV-2005, 

d’aquesta manera el tant per cent s’elevarà fins al 85%.  
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Analitzant Sant Vicenç, a l’ésser la via que únicament transcorre per la part central-sud de la població 

es pot englobar una circulació del 30% a la carretera BV-2005.  

Duent a terme aquests càlculs la xifra de turismes privats que poden circular al dia per aquesta via 

s’eleva als 8.700 vehicles aproximadament. Aplicant l’índex de circulació real, prèviament esmentat 

(0,85), la xifra final arrodonida esdevé 7.400 vehicles. 

En aquest cas no considerem tràfic d’atracció, doncs hi ha una mínima implantació industrial. 

- B-23 

La carretera B-23, com s’ha esmentat amb anterioritat, és una de les carreteres principals que permet 

incorporar directament a l’usuari a Barcelona. En aquest cas a l’inici de l’Avinguda Diagonal de la ciutat 

comtal, travessant prèviament per les afores de diversos municipis del Baix Llobregat. Concretament, 

els municipis que arrabassa aquesta via són: Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, 

Molins de Rei i El Papiol; a més a més de Barcelona. El parc automobilístic respectiu, es presenta en la 

següent taula: 

 

Taula 7. Parc automobilístic de vehicles privats (Font pròpia) 

Municipi Parc Automobilístic (turismes) 

Sant Joan Despí 14.135 

Sant Feliu de Llobregat 18.495 

Sant Just Desvern 8.205 

Molins de Rei 11.998 

El Papiol 2.251 

Barcelona 546.026 

Aplicant la mateixa metodologia que en els exemples anteriors, el poble de El Papiol únicament està 

connectat amb la resta d’indrets gràcies a la B-23, per aquesta raó es considerarà que el 90% dels usuari 

circulen a través d’aquesta via, implicant 2.000 turismes. 

D’altra banda, en els municipis de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern ens trobem 

en que la B-23 circula per les seves afores, però per l’interior d’aquestes poblacions sorgeix una altra 
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via de gran importància a nivell estatal com és la N-340. Degut aquesta circumstància els valors de 

circulació per la carretera B-23 quedaran dividits, considerant un 40% de circulació per la B-23. 

Realitzant aquest percentatge, els valors de circulació diari quedarien de la següent manera: Molins de 

Rei (4.800), Sant Feliu de Llobregat (7.400) i Sant Just (3.300). Sumant aquests valors, la densitat de 

circulació s’elevaria als 15.500. 

En referència al municipi de Sant Joan Despí, es pot corroborar que l’índex diari de circulació esdevindrà 

elevat ja que la via B-23 s’estén al llarg de tota la població permeten connexions amb la resta de 

municipis del nord de la comarca i és la via ràpida per entrar a la capital. Per aquesta localització el 

percentatge escollit augmentarà al 60%, és a dir un total de 8.500 turismes. 

Finalment, el municipi que influirà més en aquesta via és Barcelona. Al tractar-se de la ciutat amb un 

nombre major de vehicles i essent la B-23, la via ràpida per enllaçar amb tots els indrets de la banda 

oriental de la capital el tant per cent s’imposarà al 10%. La densitat de circulació provinent de la capital 

es data a 54.600 turismes.  

Fent el recompte final de vehicles, sumant els valors aproximats de turismes privats d’aquestes ciutats 

s’eleva als 80.600 vehicles però cal aplicar l’índex del 0,8. Finalment, doncs, la densitat diària de 

vehicles que circula per la B-23, s’arrodonirà als 64.480 vehicles. 

Però caldrà afegir un percentatge, el qual representarà el moviment de treballadors que es desplacen 

per aquesta via provinents de poblacions externes a les esmentades. Ja que no seria correcte solament 

considerar els desplaçaments dels municipis de la Taula 7. Per aquest motiu, s’aplicarà un percentatge 

del 50%, ja que la via B-23 envolta diversos municipis d’alta atracció laboral. De manera definitiva, la 

xifra representativa arrodonida de vehicles que circulen diàriament per la B-23 s’eleva als 96.720 

turismes. 

- A-2 

Es tracta de les vies de circulació amb un nombre elevat més alt a nivell autonòmic, ja que possibilita 

l’entrada i sortida dels municipis de la banda oriental de riu Llobregat amb els dos cinturons d’accés de 

Barcelona, la ronda litoral (carretera B-10) i la ronda de dalt (carretera B-20), a través del nus del 

Llobregat. 

Degut al gran quilometratge d’aquesta via, s’analitzaran amb la metodologia utilitzada únicament els 

municipis propers a Santa Coloma de Cervelló de l’Àrea Metropolitana Est. En l’àrea d’estudi d’aquest 

treball, l’autopista A-2 s’estén pels municipis de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de 

Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i les afores de Barcelona. 
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Taula 8. Parc automobilístic de vehicles privats (Font pròpia) 

Municipi Parc Automobilístic (turismes) 

Pallejà 5.708 

Sant Vicenç dels Horts 13.988 

Santa Coloma de Cervelló 4.018 

Torrelles de Llobregat 3.334 

Sant Boi de Llobregat 36.046 

Sant Joan Despí 14.135 

Cornellà de Llobregat 32.675 

Barcelona 546.026 

Cornellà i Sant Joan Despí són els únics municipis situats a la banda occidental del riu, provocant que 

l’ús de la A-2 sigui únicament per accedir a la ronda litoral o d’altra banda per desplaçar-se als municipis 

de la banda oposada del riu. Tenint en compte aquesta circumstància, s’aplicarà una percentatge baix 

de circulació, ja que aquestes ciutats degut a la seva localització disposen de diverses vies més ràpides 

per accedir a la capital o als municipis propers. S’incorporarà un 25% dels seus parcs automobilístics, 

és a dir les xifres de circulació sumaran 11.700 vehicles. 

La ciutat comtal, Barcelona, permet que l’A2 connecti amb les seves vies principals d’accés com són la 

ronda de dalt i la ronda litoral. Per aquesta raó la xifra de mobilitat per part de la capital serà bastant 

elevat comparat amb la resta de municipis. S’imposarà un percentatge del 15%, fent que la xifra de 

desplaçaments esdevingui de 81.900 vehicles privats. 

En canvi, en la resta de municipis que apareixen en la taula superior estan ubicats en la part est del riu 

Llobregat, fent que la A-2 sigui la carretera principal per poder-se desplaçar cap a la ciutat comtal 

gràcies al nus del Llobregat. En aquest cas el tant per cent serà més elevat, ja que el recorregut 

d’aquesta autopista imposa que els usuaris de turismes que es desplacin fora dels seus municipis hagin 

de circular per l’A-2. S’imposarà un 40% als 63.100 vehicles dels municipis orientals, és a dir, la xifra 

final fent que 25.200 circulin per la A-2.  
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El recompte final de desplaçaments diaris dels municipis esmentats assoleix una xifra de 118.800, al 

que seguint la metodologia anterior, li aplicarem l’índex de no-circulació del 0,8. D’aquesta manera 

quedarà la densitat de turismes privats en 95.040 vehicles. 

De la mateixa manera que en la BV-2002 i B-23, caldrà tenir en compte un percentatge de 

desplaçaments privats d’altres poblacions fora de les analitzades. S’imposarà la mateixa xifra de 

desplaçaments exteriors, que ne el cas de la B-23, ja que ambdues carreteres envolten municipis d’alta 

atracció laboral. Aplicant el 40% de la xifra final (95.040), finalment el recompte de turismes assoleix la 

xifra de 133.056 vehicles diaris. 

4.4.3. Anàlisi estadístic 

La segona metodologia que s’emprarà per analitzar i conèixer la densitat de vehicles serà a través de 

l’anomenat anàlisi estadístic. Aquest consistirà en la cerca de pàgines web i fonts d’informació que ens 

puguin proporcionar les dades numèriques sobre el nombre de vehicles que circulen diàriament per 

les vies d’estudi. Aquesta informació s’obté gràcies a diverses estacions situades a les diferents vies, 

les quals van realitzant una recollida de dades continua en el temps. 

- BV-2002 

Per aquest cas, s’utilitzarà la pàgina web de Dades Obertes de la Diputació de Barcelona. En aquesta 

pàgina d’internet, s’ofereixen les dades d’informació associada a la intensitat mitjana diària (IMD) de 

trànsit de les carreteres de la diputació de Barcelona. Com la BV-2002 pertany a la Diputació de 

Barcelona, a través del seu mapa interactiu es pot accedir als valors de IMD de l’any 2018 (segons el 

tram que es triï de la carretera. 

Per l’anàlisi de la BV-2002, s’escolliran 3 trams diferenciats segons la població que travessa la via. 

D’aquesta manera hi haurà el trams de Sant Boi (color vermell), Santa Coloma (color negre) i de Sant 

Vicenç (color blau), tal i com es pot observar a la següent figura : 
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Figura 12. Estacions de recollida de dades a la BV-2002 (31) 

En el punt de Sant Boi de Llobregat la IMD de 2018 marcava una mitja anual de 29.803 turismes, mentre 

que a la sortida de Santa Coloma es rebaixa a 18.647 i a Sant Vicenç del Horts s’estanca als 14.601 

vehicles.  

- BV-2005 

Com la via BV-2005, també pertany a la Diputació de Barcelona, seguirem el mateix exemple d’estudi 

que en el cas anterior. Es distingiran 3 trams ídem, el primer ubicat a la població de Torrelles de 

Llobregat (color vermell), el segon representa el tram entre Sant Vicenç i Torrelles de Llobregat (color 

taronja) i finalment l’últim tram s’ubica en la població de Sant Vicenç (color verd), tal i com s’exposa a 

continuació: 

 
Figura 13. Estacions de recollida de dades a la BV-2005 (31) 
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La intensitat mitjana diària de vehicles més inferior és mostra en el punt de Torrelles de Llobregat, on 

la IMD esdevé 4.549. Seguidament en la meitat de la carrtera aquesta xifra augmenta notablement, ja 

que la urbanització de Cesalpina (Santa Coloma de Cervelló) té sortida més ràpida per aquesta via, 

elevant la xifra fins a 9.509. Per acabar, l’índex més alt es troba al poble vicentí on la mitjana diaria de 

turismes pren un valor de 23.005. 

- B-23 

Com s’ha comentat prèviament la B-23 està a càrrec del Ministeri de Foment (nivell nacional), per 

aquesta raó les dades estadístiques s’hauran de localitzar en una pàgina web diferents a les anteriors. 

En aquest cas, gràcies al mapa interactiu del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, es 

podrà accedir a aquesta informació. 

El Mapa de Tràfic de la DGC de l’any 2019, destaca dos trams informatius en la via B-23. El primer d’ells 

a l’alçada d’Esplugues de Llobregat (cercle verd) i el següent pròxim a Sant Feliu de Llobregat (cercle 

vermell). 

 
Figura 14. Estacions de recollida de dades a la B-23 (32) 

Cal destacar, que en aquest mapa interactiu les dades de IMD són més elaborades i destaca tres tipus 

de IMD: total, lleugers i pesants. En el nostre estudi de mobilitat només s’estan tenint en compte els 

turismes privats, per aquesta raó la xifra que escollirem serà la de IMD lleugers. 

En la primera estació de mesura mencionada (Esplugues de Llobregat), la intensitat diària de circulació 

de vehicles lleugers s’eleva als 109.020. Seguidament al següent tram, aquest valor es redueix 

mínimament fins assolir un valor de 106.972 vehicles. 
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- A-2 

L’última carretera que s’analitzarà també està al càrrec del departament de Foment espanyol, pel que 

les dades també es consultaran a la pàgina web anterior.  

Gràcies a les tres estacions ubicades a la A-2, properes al municipi de Santa Coloma de Cervelló treurem 

les dades estadístiques de la densitat de circulació d’aquesta via.  

En el Mapa de Tràfic de la DGC (Direcció General de Carreteres), es diferencien tres trams informatius 

en la carretera A-2. El primer d’ells al punt nord de Sant Vicenç dels Horts (cercle blau), el segon a 

l’alçada sud de Sant Vicenç (cercle vermell)  i el següent ubicat davant de Cornellà de Llobregat (cercle 

lila). 

 

 
Figura 15. Estacions de recollida de dades a la B-23 (32) 

El primer tram informatiu, s’ubica a l’alçada nord de Sant Vicenç dels horts englobant una densitat 

dirària de circulació de 120.393 turismes privats. La següent estació, localitzada a l’altura sud del poble 

vicentí, documenta una xifra de 126.278 vehicles lleugers. L’últim punt informatiu es troba al devant 

de Cornella de Llobregat, previ al nus del Llobregat, on s’anuncia un IMD de 135.442 vehicles lleugers, 

essent la xifra més alta dels 3 punts informatius.  

4.4.4. Conclusions anàlisis 

Un cop elaborats i presentats els dos anàlisis, a continuació, s’adjuntarà una taula resum on es 

recolliran les dades més rellevants d’aquest estudi: 
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Taula 9. Resum del nombre de vehicles que circulen en les vies principals (Font pròpia) 

 BV-2002 BV-2005 B-23 A-2 

Anàlisi Personal 23.800 7.400 96.720 133.056 

Anàlisi Estadístic 
Major Circulació 29.803 23.005 109.020 135.442 

Anàlisi Estadístic 
Mitja Circulació 18.674 9.509 - 126.278 

Anàlisi Estadístic 
Menor Circulació 14.601 4.549 106.972 120.393 

Mitjana Total 21.720 11.116 104.237 128.792 

Tal i com s’observa a la taula superior, es pot veure com els valors de l’anàlisi personal no difereixen 

gaire del rang de valors aportat per les diferents estacions de servei de l’anàlisi estadístic. D’aquesta 

manera es pot corroborar que l’execució de l’anàlisi personal ha estat satisfactori i el desenvolupament 

d’aquesta metodologia subjectiva es pot aplicar en casos d’estudi en els quals no es puguin obtenir 

dades estadístiques reals. 

4.5. Infraestructura de recàrrega actual 

Un altre eix d’actuació per tal de realitzar un bon estudi de mobilitat, és el de detectar en quines zones 

del Baix Llobregat i est de l’àrea metropolitana hi ha estacions de recàrrega instal·lades, ja que 

d’aquesta manera es veurà quines àrees queden cobertes i en quines serà necessari incorporar nous 

punts de recàrrega.  

Per dur a terme aquesta tasca, s’ha escollit el visor d’Electromaps, ja que és la pàgina web més 

actualitzada i completa que permet obtenir informació en temps real dels punts de recàrrega d’accés 

públic arreu del món. Registrant-te gratuïtament en aquesta aplicació, permet a l’usuari conèixer el 

nombre i model dels connectors, a la vegada que la potència de càrrega d’aquests en cada estació de 

servei registrada. 

Per la zona d’estudi que ens pertoca s’incorporarà la informació pertinent a les estacions de servei 

establertes als voltants de Santa Coloma de Cervelló: 



Estudi de la implantació de la mobilitat elèctrica a la població de Santa Coloma de Cervelló 
   

  45 

 
Figura 16. Mapa geogràfic d'Electromaps  (33) 

En la imatge superior es pot diferenciar un mapa de la zona d’estudi, on apareixen els diferents punts 

de recàrrega d’accés públic i a la seva dreta una llegenda on s’especifica el lloc físic on es localitza cada 

punt de recàrrega. Afegir que cada globus informatiu, es representa de diversos colors segons el seu 

estat de funcionament en temps real. Si el globus informatiu és de color verd, significa que el punt de 

recàrrega està en servei, el color taronja representa que el punt té alguns connectors que no funcionen, 

mentre que el color vermell indica la no disponibilitat de l’estació de recàrrega. 

Un cop realitzada una breu explicació del funcionament de l’aplicació Electromaps, es durà a terme 

l’anàlisi d’aquesta informació. Seguidament, s’adjuntarà un seguit de taules amb la informació de cada 

estació de servei dels municipis de la zona d’estudi, definint la ubicació on es troba, el mode de càrrega 

que s’utilitza, els connectors i la seva potència corresponent i finalment el seu estat de servei. 
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 Sant Boi de Llobregat 

Taula 10. Infraestructura principal a Sant Boi de Llobregat (Font pròpia) 

  
Punt de 

Recàrrega 
Mode de càrrega Preses lògiques Està en servei 

Barri Ciutat 
Cooperativa 

Pàrquing 2 - 2 Connectors Schuko (2,30 kW) Si 

Barri centre 

Pàrquing 2 i 3 
- 1 Connector Tipus 2 (22 kW)  
- 3 Connectors Schuko (3,7 kW) 

Si 

En superfície 3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connector Tipus 2 (22 kW) 

No (disponible 
properament) 

Barri Vinyets 
Moli Vell 

Concessionari 3 - 1 Connector Tipus 2 (11 kW) Si 

Concessionari 3 - 1 Connector Tipus 2 (11 kW) Si 

Concessionari 3 - 1 Connector Tipus 2 (11 kW) Si 

Pàrquing 3 - 2 Connectors Tipus 2 (22 kW) 
No (disponible 
properament) 

Polígon industrial 

Estació de 
servei 

3 - 2 Connector Tipus 2 (22 kW) Si 

Restaurant 3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connector Tipus 2 (22 kW) 

No  

Concessionari 4 - 1 Connector Tipus 2 (50 kW) Si 

Concessionari 4 - 1 Connector Tipus 2 (50 kW) Si 

Estació de 
servei 

3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connector Tipus 2 (22 kW) 

No (disponible 
properament) 

Barri Casablanca 
Centre 

Comercial 
2 - 3 Connector Tipus 2 (11 kW) Si 

Analitzant les dades de la taula superior i tenint en compte que les estacions que no estan en servei 

(avaria tècnica) seran tractades com estacions en funcionament, es pot afirmar que el municipi de Sant 

Boi comptarà amb: 

- 5 preses lògiques de Mode 2 amb una demanda de potència total de 15,7 kW. 

- 14 preses lògiques de Mode 3 amb una demanda de potència total de  242 kW. 
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- 8 preses lògiques de Mode 4 amb una demanda de potència total de 400 kW. 

D’aquesta manera a la població de Sant Boi es podrà connectar en unes condicions òptimes un total 

de 27 turismes simultàniament, requerint una demanda elèctrica de fins a 657,7 kW. 

Sant Vicenç dels Horts 

Taula 11. Infraestructura principal a Sant Vicenç dels Horts (Font pròpia) 

  
Punt de 

Recàrrega 
Mode de 
càrrega 

Preses lògiques Està en servei 

Poble Nou 

Botiga 3 - 2 Connector Tipus 2 (7,4 kW) Si 

En superfície 2 i 3 
- 3 Connectors Tipus 2 (7,4 kW) 
- 1 Connector Schuko (2,3 kW) 

Alguns endolls no 
funcionen 

Barri Vila 
Vella 

En superfície 2 i 3 
- 2 Connector Tipus 2 (11 kW)  
- 2 Connectors Schuko (3,7 kW) 

No 

Barri Can Ros En superfície 2 i 3 
- 2 Connector Tipus 2 (22 kW)  
- 2 Connectors Schuko (3,7 kW) 

Alguns endolls no 
funcionen 

Polígon 
Industrial  

En superfície 3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connector Tipus 2 (22 kW) 

No 

Estació de 
servei 

3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connector Tipus 2 (22 kW) 

Si 

Seguint un anàlisi com al municipi anterior, en la població de Sant Vicenç dels Horts ens trobem amb: 

- 5 preses lògiques de Mode 2 amb una demanda de potència total de 17,1 kW. 

- 11 preses lògiques de Mode 3 amb una demanda de potència total de  147 kW. 

- 4 preses lògiques de Mode 4 amb una demanda de potència total de 200 kW. 

En aquest cas el nombre de turismes que es poden recarregar simultàniament assoleix els 20 vehicles 

i la potència demandada seria de 364,1 kW de potència. 
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Sant Feliu de Llobregat 

Taula 12. Infraestructura principal a Sant Feliu de Llobregat (Font pròpia) 

  
Punt de 

Recàrrega 
Mode de 
càrrega 

Preses lògiques Està en servei 

Polígon 
Industrial 

Restaurant 3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 2 Connectors Tipus 2 (43 kW) 

No (disponible 
properament) 

Concessionari 4 - 1 Connector CHAdeMO (50 kW) Si 

Estació de 
servei 

3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connector Tipus 2 (22 kW) 

Si 

En superfície 3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connector Tipus 2 (22 kW) 

Si 

Nucli urbà 

Botiga 3 - 4 Connectors Tipus 2 (3,7 kW) Si 

En superfície 3 - 2 Connectors Tipus 2 (3,7 kW) 
No (punt 
eliminat) 

Pàrquing 3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 2 Connectors Tipus 2 (22 kW) 

No 

Pàrquing 3 - 2 Connectors Tipus 2 (7,4 kW) Si 

N-340 

Centre 
Comercial 

3 - 2 Connectors Tipus 2 (22 kW) Si 

Restaurant 3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 2 Connectors Tipus 2 (22 kW) 

No 

A la capital de la comarca del Baix Llobregat, ens trobem amb les millors dades en referència a la 

mobilitat elèctrica de vehicles privats ja que computa amb: 

- 16 preses lògiques de Mode 3 amb una demanda de potència total de 291,6 kW. 

- 11 preses lògiques de Mode 4 amb una demanda de potència total de 550 kW. 

A la ciutat de Sant Feliu trobem que hi ha implantats punts de recàrrega per a 27 vehicles i si aquests 

es connectessin a la vegada, la potència necessària per cobrir aquesta demanda augmentaria fins a 

841,6 kW. 
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Cornellà de Llobregat 

Taula 133. Infraestructura principal a Cornellà de Llobregat (Font pròpia) 

 

  
Punt de 

Recàrrega 
Mode de 
càrrega 

Preses lògiques Està en servei 

Barri La 
Gavarra 

En superfície 2 i 3  
- 3 Connectors Tipus 2 (7,4 kW) 
- 1 Connector Schuko (2,3 kW) 

Si 

Botiga 3 - 1 Connector Tipus 2 (7,4 kW) Si 

Barri Riera 

Centre 
Comercial 

2 i 3  
- 8 Connectors Tipus 2 (22 kW) 
- 2 Connectors Schuko (3,7 kW) 

Si 

Hotel 3 - 1 Connector Tesla (11 kW) Si 

En superfície 3 i 4 
- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connectors Tipus 2 (43 kW) 

Si 

Barri Almeda 

Pàrquing 3 - 1 Connector Tipus 2 (7,4 kW) Si 

Centre 
Comercial 

3 - 3 Connectors Tipus 2 (11 kW) No 

En superfície 2, 3 i 4 

- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connectors Tipus 2 (43 kW) 
- 2 Connectors Schuko (3,7 kW) 

Alguns endolls 
no funcionen 

 

Finalment, la última localització al voltant del municipi de Santa Coloma que habilita diversos punts de 

recàrrega elèctrica, és la ciutat de Cornellà de Llobregat. Essent el poblat més habitat de tota la 

comarca, incorpora la següent infraestructura de recàrrega: 

- 5 preses lògiques de Mode 2 amb una demanda de potència total de 17,1 kW. 

- 1 presa lògica de Tesla amb una demanda de potència de 11 kW. 

- 18 preses lògiques de Mode 3 amb una demanda de potència total de  332 kW. 

- 4 preses lògiques de Mode 4 amb una demanda de potència total de 200 kW. 

Situant-se com al tercer municipi que s’hi dedica més potència per a la recàrrega de vehicles assolint 

560,1 kW, s’hi poden connectar sincrònicament fins a 28 cotxes elèctrics o híbrids endollables.  
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Sant Joan Despí 

Taula 144. Infraestructura principal a Sant Joan Despí (Font pròpia) 

  
Punt de 

Recàrrega 
Mode de 
càrrega 

Preses lògiques Està en servei 

Residencial 
Sant Joan 

En 
superfície 

2, 3 i 4 

- 1 Connector CCS2 (50 kW) 
- 1 Connector CHAdeMO (50 kW) 
- 1 Connectors Tipus 2 (43 kW) 
- 2 Connectors Schuko (2,3 kW) 

Si 

Botiga 3 - 3 Connectors Tipus 2 (3,7 kW) Si 

Al municipi de Sant Joan Despí únicament apareixen dues estacions de recàrrega de vehicles elèctrics 

que incorporen:  

- 2 preses lògiques de Mode 2 amb una demanda de potència total de 4,6 kW. 

- 4 preses lògiques de Mode 3 amb una demanda de potència total de  54,1 kW. 

- 2 preses lògiques de Mode 4 amb una demanda de potència total de 100 kW. 

Aquesta tessitura implica que es podran endollar paral·lelament 8 turismes de bateria amb una 

potència requerida de 158,7 kW. 

4.6. Resolució de l’estudi a present 

Una vegada presentats i analitzats cadascun dels eixos d’actuació que han permès conèixer més a fons 

la situació de la mobilitat elèctrica a la població de Santa Coloma de Cervelló i als seus voltants, s’hauran 

de presentar un seguit de justificacions i/o conclusions que indiquin si esdevé necessari instal·lar punts 

de recàrrega a la població d’estudi, i en cas afirmatiu, quines haurien de ser les característiques 

tècniques d’aquest desplegament d’infraestructura elèctrica. 

Gràcies a l’aplicació web d’Electromaps s’ha pogut contemplar com el municipi de Santa Coloma de 

Cervelló no té establert cap infraestructura de recàrrega al llarg del seu territori. I en cas que un 

habitant del mateix poble necessités realitzar una recàrrega de la bateria del seu vehicle privat s’hauria 

de traslladar als municipis confrontants (excepte que posseeixi un carregador d’àmbit privat). 

D’altra banda, mitjançant la informació dels parcs automobilístics i matriculacions de vehicles podem 

conèixer quin és el percentatge de vehicles endollables en les comarques del Baix Llobregat i 

Barcelonès. Sabent que els turismes matriculats al 2020 són 376.998 del Baix Llobregat i 760.298 del 

Barcelonès, la suma total s’arrodoneix als 1.137.300 vehicles. Tenint en compte la suma de 
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matriculacions fins a l’any 2020, veure Figura 10, el nombre de vehicles recarregables s’eleva als 

16.800.  

% 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑠 =
∑ 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

∑ 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠
=

16.800

1.137.000
= 0,0147 = 1,47%  (Eq. 1) 

A través d’aquest percentatge, realitzant una extrapolació, es podrà determinar de manera 

aproximada la quantitat de vehicles elèctrics que formen el parc automobilístic de Santa Coloma de 

Cervelló (4.018 vehicles). Aplicant el percentatge del 1,47% als parc de vehicles colomí, la xifra final 

s’eleva als 59 turismes amb bateria recarregable. D’aquesta forma, es justifica la necessitat d’instal·lar 

punts de recàrrega al municipi. 

Amb l’anàlisi que s’ha dut a terme sobre les vies principals instaurades a les proximitats del municipi 

d’estudi, s’ha pogut mostrar la gran quantitat de vehicles privats que hi transiten diàriament. Duent a 

terme una extrapolació similar en el cas anterior, es podrà obtenir una xifra sobre el nombre de 

turismes amb bateria recarregable que circulen pels voltants, que en cas de necessitat, es podrien 

desviar per tal d’accedir a una infraestructura de recàrrega elèctrica de la població estudi. 

Taula 15. Nombre de vehicles en les vies analitzades (Font pròpia) 

 BV-2002 BV-2005 B-23 A-2 

Mitjana Total 21.720 11.116 104.237 128.792 

Mitjana Total 
Recarregables 319 163 1.532 1.893 

Tal i com s’observa a la taula superior, sumant totes les vies analitzades, el nombre de turismes privats 

endollables s’eleva als 3.674. És a dir, diàriament pels voltants del municipi colomí transiten uns 3.600 

cotxes elèctrics i híbrids endollables provocant que a més a més dels propis vehicles elèctrics del 

municipi hi ha una gran quantitat de vehicles que podrien fer un ús habitual dels punts de recàrrega 

instaurats. 

Donades a conèixer aquest seguit de justificacions es pot afirmar la necessitat d’implantar nous punts 

de recàrrega en el poble de Santa Coloma de Cervelló. 

4.7. Resolució de l’estudi a futur 

Per tal de desenvolupar un estudi de mobilitat elèctrica més complert s’incorporarà a aquest treball un 

anàlisi a futur, d’aquesta manera es podrà conèixer com la mobilitat elèctrica serà influenciada a llarg 

termini i quines seran les actuacions convenients a executar. 

L’estudi a futur se centrarà en analitzar l’escenari de la mobilitat elèctrica dins d’un període de 10 anys, 

és a dir, quina serà la situació en l’any 2030. Per dur a terme aquest estudi, la metodologia que s’ha 

emprat difereix una mica que en l’estudi anterior, ja que al tractar-se d’una situació futura, la cerca de 

dades i d’informació esdevé més hipotètica. Degut aquest factor es partirà d’un estudi amb dades 
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automobilístiques a nivell estatal (Espanya) i posteriorment s’extrapolarà pel cas d’estudi de la població 

de Santa Coloma de Cervelló. 

L’objectiu principal d’aquest estudi es obtenir el percentatge de vehicles endollables en el 2030, tal i 

com s’ha dut a terme en l’estudi de l’escenari present. Per calcular de nou aquest percentatge, es 

necessitarà conèixer tant el nombre de turismes matriculats a Espanya en el 2030 com la quantitat de 

vehicles endollables que hi formen part. 

Així doncs, mitjançant la base de dades de ‘Statista’ (34), es pot conèixer l’evolució del parc de turismes 

matriculats de l’any 2006 fins al 2019. Seguidament, s’adjunta una gràfica per visualitzar el nombre de 

turismes que formen el parc automobilístic espanyol. 

 

Figura 17. Evolució del nombre de turismes a Espanya 2006-2019 (34) 

Tal i com s’observa a la imatge superior, el nombre de turismes matriculats a Espanya creix al llarg del 

temps, encara que hi ha petits períodes de temps on hi ha una decaiguda de matriculacions. Aquesta 

evolució comença des dels 21 milions (21.053 milers) de turismes matriculats a l’any 2006, fins als 25 

milions de vehicles a finals de 2019.  

Al necessitar conèixer el nombre de vehicles a l’any 2030, es procedirà a realitzar un seguit de càlculs 

numèrics els quals ens proporcionaran aquesta xifra desitjada. Primer de tot, es caldrà conèixer la 

variació anual de vehicles matriculats en el període 2006-2019. En la Taula 16 es presenten els 

resultats, any a any, d’aquesta variació anual. 
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Taula 16. Evolució vehicles matriculats a Espanya 2006-2019 (Font pròpia) 

Any 
Parc 

automobilístic a 
Espanya 

Variació anual 
(nº vehicles) 

2006           21.053.000   -  

2007           21.760.000  707.000▲ 

2008           22.145.000  385.000▲ 

2009           21.984.000  161.000▼ 

2010           22.148.000  164.000▲ 

2011           22.277.000  129.000▲ 

2012           22.248.000  29.000▼ 

2013           22.025.000  223.000▼ 

2014           22.030.000  5.000▲ 

2015           22.793.000  763.000▲ 

2016           23.320.000  527.000▲ 

2017           23.942.000  622.000▲ 

2018           24.520.000  578.000▲ 

2019           25.008.000  488.000▲ 

 

Restant la diferència entre dos períodes consecutius, s’obté el valor de la variació anual. Per conèixer 

el creixement anual mig, es realitza el sumatori de totes les variacions anuals i es divideix entre el 

nombre de períodes totals. A continuació, es presenta dit resultat: 

Taula 17. Creixement anual mig (Font pròpia) 

Creixement anual 
(nº vehicles) 

304.231▲ 

 

Es considerarà que durant el següent nombre de períodes fins al 2030, la evolució del parc 

automobilístic espanyol tindrà un creixement lineal. D’aquesta manera s’aplicarà la xifra de 304.231 

vehicles com a evolució positiva en el nombre de vehicles. Aquesta evolució es veurà plasmada en la 

següent taula. 
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Taula 18. Evolució vehicles matriculats a Espanya 2019-2030 (Font pròpia) 

Any 
Parc 

automobilístic a 
Espanya 

Variació anual 
(nº vehicles) 

2019           25.008.000   -  

2020           25.312.231  304.231▲ 

2021           25.616.462  304.231▲ 

2022           25.920.692  304.231▲ 

2023           26.224.923  304.231▲ 

2024           26.529.154  304.231▲ 

2025           26.833.385  304.231▲ 

2026           27.137.615  304.231▲ 

2027           27.441.846  304.231▲ 

2028           27.746.077  304.231▲ 

2029           28.050.308  304.231▲ 

2030           28.354.538  304.231▲ 

 

Tal i com es presenta en la taula superior, el nombre de turismes matriculats en l’any 2030 s’elevarà 

als 28.354.538 vehicles.  

La veracitat d’aquesta dada es pot corroborar a través de la següent gràfica que s’ha obtingut amb 

l’eina Excel. S’han representat les dades obtingudes en Statista en un diagrama de barres de l’Excel, al 

qual se li ha aplicat una línia de tendència lineal. S’ha extrapolat aquesta línia de tendència fins al 2030, 

i tal i com es visualitza en la Figura 18, en l’any 2030 el punt se situa entre el rang dels 30 i 25 milions 

de turismes matriculats. 

 

Figura 18. Creixement lineal del parc automobilístic espanyol 2006-2030 (Font pròpia) 
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Un cop estimada la xifra de turismes existents a Espanya en el 2030, s’haurà de conèixer de manera 

conjectural quin serà el nombre de vehicles endollables. Tal i com enuncia el Govern espanyol en la 

redacció del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), a l’any 2030 a Espanya hi haurà 5 milions 

de vehicles elèctrics (VE i PHEV) (35).  

Finalment, es pot procedir a realitzar el càlcul de percentatge de vehicles elèctrics en el territori 

espanyol a l’any 2030: 

% 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑠 2030 =
∑ 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑠

∑ 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠
=

5.000.000

28.354.538
= 0.17634 = 17.634% (Eq. 2) 

En aquest breu estudi a futur s’ha pogut demostrar que el percentatge de vehicles endollables en l’any 

2030 serà d’un 17,634%. 
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5. Proposta d’infraestructura de recàrrega 

5.1. Introducció 

Una vegada demostrada la necessitat d’incloure punts de recàrrega en la població de Santa Coloma de 

Cervelló, es suggerirà una sèrie de propostes per tal de fer front a aquesta necessitat. Per dur a terme 

aquestes propostes, primerament caldrà conèixer quina és la quantitat de punts de recàrrega 

necessaris a la zona. Un cop definida aquesta xifra, es presentarà el pressupost bàsic referent a l’estudi 

i posada en marxa d’una estació de recàrrega, a més a més, s’inclourà un segon pressupost on es 

mostrarà un recull dels preus i característiques de diversos models de punts de recàrrega. Per acabar, 

es detallaran les ubicacions reals on s’implantarà estacions de recàrrega. 

5.2. Relació vehicle endollable i presa lògica  

Un dels eixos principals a tenir en compte per dur a terme un desplegament eficaç d’infraestructura de 

recàrrega, serà conèixer la relació entre preses lògiques i vehicles elèctrics. Com s’ha mencionat 

anteriorment, el nombre de preses lògiques que incorpora  un equip de recàrrega  defineix la quantitat 

de vehicles que pot carregar simultàniament.   

Tal i com informa l’Agència Internacional de l’Energia (IEA, International Energy Agency), a nivell 

europeu recomana que s’ha de tenir una rati de 10 vehicles endollables per 1 presa lògica (36). Aquest 

suggeriment serà el que definirà tant els escenaris de mobilitat elèctrica en la població de Santa Coloma 

de Cervelló com per comprovar si les poblacions veïnes amb estacions de recàrrega s’apropen a la 

recomanació establerta per l’IEA. 

Seguidament, s’incorpora una Taula 19 on es recullen diversos municipis amb les dades principals que 

caracteritzen la mobilitat elèctrica. Primerament, es poden visualitzar diverses poblacions del voltant 

de Santa Coloma de Cervelló que en l’actualitat integren punts de recàrrega elèctrica (color salmó), el 

municipi d’estudi analitzat en el present (color verd) i l’escenari a futur a l’any 2030 (color blau).  

Per calcular els vehicles endollables de cada escenari, s’aplica el percentatge de vehicles elèctrics. Si es 

tracta d’un escenari present el valor del percentatge és 1,47%, mentre que en l’escenari a futur s’eleva 

a 17,63%. Per obtenir les preses lògiques necessàries a Santa Coloma de Cervelló, s’imposa que el valor 

de relació vehicle endollable i presa lògica és el recomanat per l’IEA. D’altra banda, en la resta de 

municipis es pot calcular aquesta relació, dividint el nombre de turismes endollables amb les preses 

lògiques que disposen en el present. 
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Taula 19. Resum dades de mobilitat elèctrica (Font pròpia) 

Municipi 
Total 
vehicles 

Vehicles endollables 
(ve) 

Preses 
lògiques 

Relació 
ve/PL  

Relació ve/PL 
òptima 

Sant Vicenç dels Horts 
            

13.998  206 20 10 10 

Sant Boi de Llobregat 
            

36.046  530 27 20 10 

Sant Joan Despí 
            

14.135  208 8 26 10 

Sant Feliu de Llobregat 
            

18.495  272 27 10 10 

Cornellà de Llobregat 
            

32.675  480 28 17 10 

            

Santa Coloma de Cervelló 
             

4.018  59 6 10 10 

Santa Coloma de Cervelló 
2030 

             
4.872  859 86 10 10 

Gràcies a la taula superior, es pot concloure quines són les poblacions que tenen un desplegament de 

punts de recàrrega efectiu, posant d’exemple Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat. En la 

resta de municipis hi ha una manca d’equips de recàrrega, ja que la relació entre vehicles endollables i 

preses lògiques esdevé superior a 10. 

Referent a l’estudi de Santa Coloma de Cervelló en l’escenari present (color verd), es detalla la 

necessitat d’integrar un mínim de 6 preses lògiques per fer front a la demanda actual. 

Finalment, en l’escenari hipotètic de Santa Coloma de Cervelló 2030, on el seu parc automobilístic 

s’incrementa fins als 4.872 turismes i el percentatge de vehicles elèctrics s’eleva als 17,63%, s’haurà de 

preparar una infraestructura de recàrrega de 86 preses lògiques per fer front a uns 860 vehicles.  

5.3. Pressupostos 

Per tenir una idea aproximada del que representa la inversió econòmica d’una instal·lació 

d’infraestructura elèctrica d’aquets tipus, en aquest apartat es presentaran i es detallaran els diferents 

costos econòmics que hi intervenen. Cal destacar, que en aquest tipus d’instal·lacions sempre hi 

intervenen 3 àmbits tecnològics diferenciats.  

El primer d’ells es refereix als treballs  d’Enginyeria i Consultoria, on es realitzen  els estudis de viabilitat, 

gestió i direcció de l’obra i s’encarreguen del ‘permitting’ (obtenció de permisos i llicències). A la part 

pràctica, es pot distingir dues àrees de treball diferenciades, l’Obra Civil i la Instal·lació Elèctrica. La 

empresa adjudicatària de l’Obra Civil s’encarrega de realitzar les feines de camp per preparar el 

terreny, construccions necessàries i reformes perquè es puguin ubicar les infraestructures requerides. 
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Per últim, i no menys important, l’àmbit d’instal·lació elèctrica, el qual s’encarrega d’executar tot el 

connexionat necessari per poder alimentar amb corrent elèctrica el punt de recàrrega. 

A continuació, es presentarà i es detallarà una estimació del cost econòmic que comporta la instal·lació 

d’un punt de recàrrega, desglossant cadascuna de les seves partides.  

 

Taula 20. Pressupost econòmic d'una instal·lació de PdR (Font confidencial) 

Pressupost Instal·lació d'un Punt de Recàrrega Elèctric 

  Cost econòmic (€) 

Obra Civil 

Paviments                    2.400 €  

Senyalització                    1.700 €  

Demolicions i moviment de terres                       450 €  

Instal·lació Elèctrica 

Treballs Distribuidora Elèctrica                    2.000 €  

Sistema de terres                       700 €  

Aparellament i protecció                    5.800 €  

Cablejat Baixa Tensió                       320 €  

Legalització                    1.500 €  

Partides Alçades 

Partida alçada de Seguretat i Salut 1.000 € 

Partida alçada de comunicació, control, gestió i 
monitorització de l'equip de recàrrega 350 € 

Partida Alçada de Serveis Afectats 500 € 

Partida Alçada pels treballs de redacció del projecte 300 € 

Partida alçada de vinilació d'equips 150 € 

Total                 17.170 €  
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En la taula superior es representa el preu aproximat  per a la instal·lació d’un punt de recàrrega elèctric, 

però, s’ha de tenir en compte que en aquest pressupost no es reflexa el preu de la pròpia estació de 

recàrrega. Segons la tipologia d’infraestructura que es vulgui instal·lar (lenta, semi-ràpida, ràpida o 

ultra-ràpida), el preu pot variar molt, per això a continuació, s’incorporaran un seguit d’exemples de 

models de punts de recàrrega de l’empresa Circutor amb els seus preus corresponents: 

 

Taula 21. Punts de recàrrega de Circutor (Font Circutor) 

Circutor 

Model 
Nº 
Connectors Sortida Connector Xarxa 

Mode 
recàrrega PVP (€) 

Urban 10 

Urban M11 1 230 Vca - 32 A - 7,4 kW Base Tipus 2 Monofàsica 3 
       
2.016,85  

Urban T11 1 400 Vca - 32 A - 22 kW Base Tipus 2 Trifàsica 3 
       
2.481,88  

Urban 20 

Urban M22 2 
230 Vca - 32 A - 7,4 kW 
230 Vca - 32 A - 7,4 kW Base Tipus 2 Monofàsica 3 

       
3.563,45  

Urban T22 2 
400 Vca - 32 A - 22 kW 
400 Vca - 32 A - 22 kW Base Tipus 2 Trifàsica 3 

       
3.871,73  

Urban M22-C2 2 
230 Vca - 32 A - 7,4 kW 
230 Vca - 32 A - 7,4 kW Cable Tipus 2 Monofàsica 3 

       
4.331,53  

Urban T22-C2 2 
400 Vca - 32 A - 22 kW 
400 Vca - 32 A - 22 kW Cable Tipus 2 Trifàsica 3 

       
4.639,80  

Raption 

Raption 50 CCS2 1 50-500 Vcc - 125 A - 50 kW CCS Combo 2 Trifàsica 4 
     
28.211,69  

Raption 50 CCS2 
T2C32 2 

50-500 Vcc - 125 A - 50 kW 
400 Vca - 32 A - 22 kW 

CCS Combo 2 
Cable Tipus 2 Trifàsica 4 

     
30.061,49  

Raption 100 CCS2 1 100-920 Vcc - 250 A - 100 kW CCS Combo 2 Trifàsica 4 
     
48.442,00  

Referent a aquesta taula, cal esmentar que el cost econòmic del model és directament proporcional a 

la potència que pot subministrar. A més potència, major serà el preu. En els models Urban 20, ens 

trobem que per a una mateixa potència el preu pot diferir, ja que el model més barat incorpora un 

connector com a ‘socket’ (no inclouen la mànega). Mentre que per un preu més elevat, el punt de 

recàrrega incorpora la seva pròpia mànega per autoservir-se. 

Més endavant, quan s’analitzen cadascuna de les propostes, s’inclouran els pressupostos finals tenint 

en compte el preu dels models de recàrrega. 
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5.4. Localitzacions per la infraestructura de recàrrega 

Una vegada s’han determinat quants connectors o preses lògiques caldrà instal·lar, s’haurà 

d’identificar quines seran les zones idònies per realitzar aquesta posada en marxa. Alhora d’instal·lar 

un punt de recàrrega és essencial tenir en compte les necessitats de l’usuari i la geografia del terreny.  

Per una banda, s’ha de tenir en compte que les recàrregues de vehicles elèctrics tenen una durada més 

extensa que un reaprovisionament en una gasolinera convencional, i els usuaris aprofiten aquests 

períodes de temps per realitzar altres activitats com: anar al supermercat, gimnàs, cinema, etc. 

D’altra banda, alhora d’instal·lar un punt de recàrrega s’ha d’intentar minimitzar el seu cost d’inversió 

a través de rebaixar els costos d’execució d’obra civil. Per això, sempre que sigui possible s’intenten 

aprofitar zones d’estacionament de vehicles ben pavimentades i urbanitzades. D’aquesta manera el 

gruix de cost econòmic recau en la instal·lació elèctrica, la qual sempre s’ha de dur a terme. 

Un altre aspecte diferenciador que contribueix a impulsar la mobilitat elèctrica és la declaració del Real 

Decret-Llei 29/2021, el qual s’ha publicat el 22 de desembre de 2021 per adoptar mesures urgents en 

l’àmbit energètic. L’article 4 d’aquest real decret ens informa de les dotacions mínimes que hauran de 

tenir els aparcaments de més 20 places per a l’any 2023, d’aquesta manera enuncia la següent 

declaració: ‘Con carácter general, se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de 

aparcamiento o fracción, hasta 1.000 plazas, y una estación de recarga más por cada 100 plazas 

adicionales o fracción’(37).  

Tenint en compte aquests aspectes, seguidament es presentaran un total de 4 propostes de punts de 

recàrrega a instal·lar. Per facilitar la geolocalització d’aquests punts, primerament s’adjunta un plànol 

complet de la població i els seus voltants, en el qual se situen les diferents propostes. Més endavant, 

es realitza una breu descripció de cadascun amb unes imatges més detallades i els seus pressupostos 

corresponents.  
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Figura 19. Plànol de Santa Coloma de Cervelló (38)

Llegenda 

Pàrquing públic Sta. Coloma 

Pàrquing ajuntament 

Pàrquing Colònia Güell 

Estació de servei – Las Palmeras 
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5.4.1. Pàrquing públic Santa Coloma de Cervelló 

La primera localització escollida s’ubica en el pàrquing públic principal de Santa Coloma de Cervelló 

entre l’Avinguda Santa Coloma i el carrer Joan XXIII. Es tracta d’un pàrquing d’accés púbic el qual 

compta amb més de 120 places d’aparcament. Està situat en la via principal del poble en la qual hi ha 

un seguit de botigues, bars i cafeteries; a més a més d’ubicar-se adjacent a un supermercat. 

En aquesta geolocalització es preferible la instal·lació de punts de recàrrega semi-ràpida o 

d’oportunitat, ja que la recàrrega del vehicles es realitza d’entre 1 a 3h, temps que l’usuari pot invertir 

en els comerços dels voltants. 

 
Figura 20. Vista superior del pàrquing públic de Santa Coloma de Cervelló (38) 

 
Figura 21. Vista a peu de terra del pàrquing públic de Santa Coloma de Cervelló (Font pròpia) 
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Seguidament, s’adjunta la inversió econòmica necessària per dur a terme aquesta instal·lació: 

 

Taula 22. Pressupost Pàrquing públic Sta. Coloma de Cervelló (Font pròpia) 

Pressupost Instal·lació: Pàrquing públic Sta. Coloma de Cervelló 

  Cost econòmic (€) Unitats Cost total (€) 

Obra Civil 

Paviments                    2.400 €  1           2.400 €  

Senyalització                    1.700 €  1           1.700 €  

Demolicions i moviment de terres                       446 €  1               446 €  

Instal·lació Elèctrica 

Punt de recàrrega semi-ràpida                     3.700 €  1           3.700 €  

Treballs Distribuidora Elèctrica                    2.000 €  1           2.000 €  

Sistema de terres                       700 €  1               700 €  

Aparellament i protecció                    5.800 €  1           5.800 €  

Cablejat Baixa Tensió                       320 €  1               320 €  

Legalització                    1.500 €  1           1.500 €  

Partides Alçades 

Partida alçada de Seguretat i Salut 1.000 € 1           1.000 €  

Partida alçada de comunicació, control, gestió i 
monitorització de l'equip de recàrrega 350 € 1               350 €  

Partida Alçada de Serveis Afectats 500 € 1               500 €  

Partida Alçada pels treballs de redacció del projecte 300 € 1               300 €  

Partida alçada de vinilació d'equips 150 € 1               150 €  

Infraestructura de recàrrega 

CIRCUTOR - URBAN T22 4.639,80 € 1      4.639,80 €  

Total         25.506 €  

Encara que en el pressupost únicament inclou un model d’infraestructura de recàrrega de 2 preses 

lògiques, destacar que degut al gran dimensionament d’aquest estacionament, s’haurien d’instaurar 

fins a un mínim de 4 estacions de servei (segons el Real Decret 29/2021). 

5.4.2. Pàrquing ajuntament 

Pròxim a l’ajuntament del municipi hi ha ubicat un petit pàrquing d’accés públic, el qual ofereix 

aparcament a 15 cotxes i incorpora un espai reservat de dues places pels vehicles de la policia local. 

S’ubica en el creuament entre l’Avinguda Onze de Setembre i l’Avinguda Can Lluch.  La elecció 

d’aquesta localització ve influïda perquè a les proximitats ens trobem amb un supermercat de grans 

dimensions, el poliesportiu, la biblioteca municipal i el parc de Can Lluch. 
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Aquest seguit d’establiments són ubicacions on els ciutadans acostumen a invertir uns períodes de 

temps d’entre una o dues hores. Per aquesta raó, la opció idònia seria establir punts de recàrrega de 

mode 3, com en el cas anterior. 

 
Figura 22. Vista superior del pàrquing de l’ajuntament (38) 

 
Figura 23. Vista a peu de terra del pàrquing de l’ajuntament (38) 

En aquest emplaçament es realitza una proposta per incorporar un model Urban T22 de la empresa 

Circutor, el qual permet mitjançant les seves dues preses lògiques amb connector Tipus 2, alimentar a 

dos vehicles elèctrics amb una potència màxima de 22 kW en corrent alterna.  

A continuació, s’adjunta el pressupost recomanat: 
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Taula 23. Pressupost Pàrquing ajuntament (Font pròpia) 

Pressupost Instal·lació: Pàrquing Ajuntament 

  Cost econòmic (€) Unitats Cost total (€) 

Obra Civil 

Paviments                    2.400 €  1           2.400 €  

Senyalització                    1.700 €  1           1.700 €  

Demolicions i moviment de terres                       446 €  1              446 €  

Instal·lació Elèctrica 

Punt de recàrrega semi-ràpida                     3.700 €  1           3.700 €  

Treballs Distribuidora Elèctrica                    2.000 €  1           2.000 €  

Sistema de terres                       700 €  1              700 €  

Aparellament i protecció                    5.800 €  1           5.800 €  

Cablejat Baixa Tensió                       320 €  1              320 €  

Legalització                    1.500 €  1           1.500 €  

Partides Alçades 

Partida alçada de Seguretat i Salut 1.000 € 1           1.000 €  

Partida alçada de comunicació, control, gestió i 
monitorització de l'equip de recàrrega 350 € 1              350 €  

Partida Alçada de Serveis Afectats 500 € 1              500 €  

Partida Alçada pels treballs de redacció del projecte 300 € 1              300 €  

Partida alçada de vinilació d'equips 150 € 1              150 €  

Infraestructura de recàrrega 

CIRCUTOR - URBAN T22 4.639,80 € 1     4.639,80 €  

Total         25.506 €  

5.4.3. Colònia Güell 

Fora del nucli urbà del municipi ens trobem amb la Colònia Güell, un nucli poblacional pertanyent a 

Santa Coloma de Cervelló. Pròxim al Camp de Futbol Eusebi Güell i a la escola Colònia Güell s’assenta 

un aparcament públic de grans dimensions amb ocupació per a més de 60 turismes privats.  

La implantació d’un punt de recàrrega en aquesta ubicació esdevindria altament factible, ja que 

permetria als usuaris de turismes endollables carregar el seu turisme mentre atenen al camp de futbol 

o recullen als seus familiars a l’escola. A més a més, cal destacar que la Colònia Güell és un poble 

d’atracció turística, situat a 3 minuts a peu, i permetria que els visitants carreguessin el seu cotxe 

mentre realitzen una visita turística. 

Al tenir diversos punts d’interès en els quals els usuaris poden invertir llargs períodes de temps, la opció 

més viable seria incorporar punts de recàrrega d’oportunitat.  
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Figura 24. Vista superior del pàrquing de la Colònia Güell  (38) 

 
Figura 25. Vista a peu de terra del pàrquing de la Colònia Güell (38) 

L’últim pressupost referent a un estacionament de caràcter públic és el següent. 
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Taula 24. Pressupost Pàrquing públic Colònia Güell (Font pròpia) 

Pressupost Instal·lació: Pàrquing Públic Colònia Güell 

  Cost econòmic (€) Unitats 
Cost total 
(€) 

Obra Civil 

Paviments                    2.400 €  1          2.400 €  

Senyalització                    1.700 €  1          1.700 €  

Demolicions i moviment de terres                       446 €  1              446 €  

Instal·lació Elèctrica 

Punt de recàrrega semi-ràpida                     3.700 €  1          3.700 €  

Treballs Distribuidora Elèctrica                    2.000 €  1          2.000 €  

Sistema de terres                       700 €  1              700 €  

Aparellament i protecció                    5.800 €  1          5.800 €  

Cablejat Baixa Tensió                       320 €  1              320 €  

Legalització                    1.500 €  1          1.500 €  

Partides Alçades 

Partida alçada de Seguretat i Salut 1.000 € 1          1.000 €  

Partida alçada de comunicació, control, gestió i 
monitorització de l'equip de recàrrega 350 € 1              350 €  

Partida Alçada de Serveis Afectats 500 € 1              500 €  

Partida Alçada pels treballs de redacció del projecte 300 € 1              300 €  

Partida alçada de vinilació d'equips 150 € 1              150 €  

Infraestructura de recàrrega 

CIRCUTOR - URBAN T22 4.639,80 € 1     4.639,80 €  

Total        25.506 €  

Amb aquest últim pressupost, es compliria el desplegament de 6 preses lògiques instal·lades en el 

municipi de Santa Coloma de Cervelló. 

5.4.4. Gasolinera – Las Palmeras 

A la sortida del barri de Sant Roc i entre el límit de Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts, 

hi ha situada una gran estació de servei en la que podem trobar una gasolinera, diversos punts de 

rentat de cotxes, un restaurant i un seguit d’esplanades d’aparcament de vehicles. Aquesta estació de 

servei anomenada ‘Las Palmeras’ s’ubica al quilòmetre 2.8 de la via BV-2002. 

A diferència de la resta de propostes presentades, s’ha de ressaltar que aquest emplaçament se situa 

allunyat del nucli urbà del municipi, fent que no esdevingui un punt òptim de càrrega d’oportunitat per 

als habitants del propi poble. Però, en aquest cas la infraestructura proposada estaria dirigida als 

conductors que transiten per les vies adjacents i que necessitarien realitzar parades de poc temps amb 

les quals es pogués emplenar un alt percentatge de la bateria. 
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Gràcies a la seva geolocalització, dins de la via BV-2002 i només a 2 minuts de conducció de les 

carreteres B-23 i A-2, facilita que els vehicles endollables que circulen diàriament per aquestes vies 

puguin accedir ràpidament a aquesta ubicació. A més a més, els usuaris del poble de Sant Vicenç  també 

podrien recarregar el seu vehicle realitzant un curt desplaçament.  

Al tractar-se d’un emplaçament el qual està situat en una parcel·la privada, la incorporació de punts de 

recàrrega incentivaria l’atracció de més usuaris. Això es degut a que l’estona en la que els vehicles 

s’estan carregant, els clients poden aprofitar aquests períodes de temps per invertir-los en els 

establiments comercials de la parcel·la, com són el restaurant-cafeteria o la botiga de servei. 

Tenint en compte aquests requisits, a diferència de les propostes anteriors, en aquesta ocasió se 

suggeriria instal·lar punts de recàrrega ràpida o ultra-ràpida. La proposició d’incorporar punts de 

càrrega ràpida es degut a fer front a la necessitat dels usuaris que transiten per les autovies, els quals 

realitzen llargs recorreguts diàriament i necessiten invertir breus períodes de temps per recarregar el 

seu vehicle. 

 
Figura 26. Vista superior de l’estació de servei – Las Palmeras (38) 
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Figura 27. Vista a peu de terra del pàrquing de l’estació de servei – Las Palmeras (38) 

El pressupost final d’aquesta inversió es presenta seguidament: 

Taula 25. Pressupost Estació de servei - Las Palmeras (Font pròpia) 

Pressupost Instal·lació: Estació de servei - Las Palmeras 

  Cost econòmic (€) Unitats Cost total (€) 

Obra Civil 

Paviments                    2.400 €  1           2.400 €  

Senyalització                    1.700 €  1           1.700 €  

Demolicions i moviment de terres                       446 €  1               446 €  

Instal·lació Elèctrica 

Punt de recàrrega semi-ràpida                     3.700 €  1           3.700 €  

Treballs Distribuidora Elèctrica                    2.000 €  1           2.000 €  

Sistema de terres                       700 €  1               700 €  

Aparellament i protecció                    5.800 €  1           5.800 €  

Cablejat Baixa Tensió                       320 €  1               320 €  

Legalització                    1.500 €  1           1.500 €  

Partides Alçades 

Partida alçada de Seguretat i Salut 1.000 € 1           1.000 €  

Partida alçada de comunicació, control, gestió i 
monitorització de l'equip de recàrrega 350 € 1               350 €  

Partida Alçada de Serveis Afectats 500 € 1               500 €  

Partida Alçada pels treballs de redacció del projecte 300 € 1               300 €  

Partida alçada de vinilació d'equips 150 € 1               150 €  

Infraestructura de recàrrega 

Raption 50 CCS2 28.211,69 € 1   28.211,69 €  

Raption 50 CCS2 T2C32 30.061 € 1   30.061,49 €  

Raption 100 CCS2 48.442 € 2   96.884,00 €  

Total       176.023 €  
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Tal i com es pot apreciar al preu final, a l’incorporar diversos punts de recàrrega ràpida el preu s’eleva 

considerablement comparat amb la resta de propostes. 
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6. Anàlisi de l’impacte ambiental 

Al tractar-se d’un treball purament teòric i analític, l’impacte mediambiental provocat per aquest es 

pot considerar de baixes emissions. Per a l’elaboració d’aquest TFE solament  s’han utilitzat dispositius 

electrònics i elèctrics com ha estat un ordinador portàtil i un parell de bombetes per a la il·luminació 

de la zona de treball.  Per a la posada en marxa i  alimentació dels diversos aparells ha calgut el consum 

de l’energia elèctrica provinent de la xarxa de transport. D’aquesta manera en el present anàlisi 

ambiental es tindran en compte les emissions de gasos contaminants provocades pel consum elèctric. 

El consum elèctric provocat per l’ordinador portàtil vindrà definit pel consum de la seva bateria, ja que 

la major part de temps la bateria ha estat connectada a la corrent elèctrica. La bateria del portàtil té 

una capacitat de 70 Watts-hora (Wh) (39). La il·luminació es realitza mitjançant dues bombetes de 4,7 

Watts (W) cadascuna, és a dir un total de 9,4 Watts.  

Un cop conegut les potencies que consumeixen els diversos dispositiu caldrà conèixer les hores que 

han estat en funcionament. Per a l’elaboració del present treball s’ha invertit un temps total de 600 

hores de feina, ja que al llarg de 8 mesos s’ha treballat a una mitjana de 2.5 hores per dia. Tenint les 

dades de potencies i temps es pot calcular l’energia consumida. Així doncs, el consum elèctric del 

portàtil s’eleva als 42.000 Wh, mentre que la il·luminació s’estanca als 5.640 Wh. 

Per calcular l’impacte ambiental que ha tingut aquest consum elèctric, caldrà conèixer el factor 

d’emissió de la energia elèctrica al nostre país. Aquest factor conegut com a mix elèctric, és el valor 

que relaciona l’emissió d’un quilogram de CO2 per quilowatt d’energia consumit. Aquesta dada 

proporcionada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ens informa que a l’any 

2021 el mix de la xarxa elèctrica espanyola era de 0,25 kg CO2/kWh (40). 

Finalment, sabent que el valor de l’energia consumida és 47.640 Wh o 47,640 kWh i el mix elèctric 

espanyol representa 0,25 kg CO2/kWh, l’emissió s’incrementa fins als 11,910 kg de CO2. Per fer-nos 

una idea del resultat, seria l’equivalent a realitzar un trajecte de 60 km amb un vehicle de gasolina (41). 
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Conclusions 

Aquest treball té com a finalitat, el desenvolupament d’un estudi de mobilitat elèctrica per determinar 

la viabilitat d’instaurar nova infraestructura de recàrrega a Santa Coloma de Cervelló. Els objectius del 

treball s’han complert arribant a les següents conclusions: 

• En l’actualitat, Santa Coloma de Cervelló no disposa de punts de recàrrega elèctrics. 

Actualment, compta amb una flota de 4.018 turismes dels quals 59 són vehicles endollables.  

• Segons la previsió a futur del 2030, l’increment del parc automobilístic de turismes serà de 

4.872 vehicles amb una xifra total de 859 vehicles endollables a la població d’estudi.  

• Pel plantejament de noves estacions de recàrrega, a part dels vehicles elèctrics propis del 

municipi, també s’han de tenir en compte els turismes que circulen per les vies principals dels 

voltants, ja que aquests també poden accedir a aquesta nova infraestructura de recàrrega. 

• Seguint les recomanacions de l’IEA i derivat de l’estudi de mobilitat elèctrica, s’ha vist que en 

l’actualitat es necessita un total de 6 preses lògiques per fer front a la demanda de la flota de 

turismes propis de Santa Coloma de Cervelló.  

• La proposta de nova necessitat de punts de recàrrega s’ha dividit en 3 instal·lacions d’àmbit 

públic, per fer front a la demanda de vehicles del propi municipi i una última proposició com a 

exemple d’inversió econòmica per a una entitat privada. 

• La proposta d’infraestructura de recàrrega per fer front a 6 preses lògiques, s’ha establert amb 

l’ús del model Urban T22 de l’empresa Circutor, el qual dóna subministrament a través de 2 

preses lògiques de 22 kW cadascuna. 

• Les 6 preses lògiques s’han distribuït de manera equitativa entre 3 aparcaments municipals 

amb l’objectiu de tenir diversificats els punts de recàrrega.   

• Els pressupostos econòmics de les 3 primeres propostes tenen un cost aproximat de 25.000 

euros.  Aquest pressupost es realista per a dur a terme per un ajuntament d’un municipi d’uns 

8.000 habitants. 

• Es dur a terme la proposta de la instal·lació de l’Estació de servei Las Palmeras, per exemplificar 

com una entitat privada com és un estació de servei, pot utilitzar els punts de recàrrega com 

una oportunitat d’inversió per atreure usuaris de vehicles elèctrics.  

• El pressupost econòmic de la instal·lació de l’Estació de servei Las Palmeras, esdevé d’uns 

176.000 €, inversió molt més elevada que la resta. En aquest cas, s’incorporen models d’equips 

de recàrrega ràpida amb càrrega continua Raption 50 i Raption 100 de l’empresa Circutor. 

• La potència de recàrrega s’ha escollit tenint en compte les necessitats dels usuaris i la 

geolocalització del punt de recàrrega.  

• En les propostes d’àmbit públic es tria una recàrrega d’oportunitat de 22 kW en corrent 

alterna, on el temps de recàrrega s’eleva d’1 a 3 hores i els usuaris aprofiten aquesta durada 
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per invertir el seu temps en activitats diverses com anar al supermercat, entrenar al gimnàs o 

fer una visita guiada a la Colònia Güell. 

• En canvi, en la proposta d’àmbit privat es proposen equips de recàrrega de 50 i 100 kW en 

corrent continua, on es rebaixa el temps de recàrrega per sota dels 30 minuts. D’aquesta 

manera es poden atraure als clients que circulen per les carreteres principals com l’A-2 o la B-

23. Com l’estació de servei se situa a poca distància d’aquestes vies, els usuaris es poden 

desviar per tal de recarregar el seu turisme amb poc temps i aprofitar per consumir productes 

del propi establiment. 

• Per finalitzar, cal comentar que la penetració del vehicle elèctric durant els pròxims anys 

augmentarà la xifra de vehicles endollables en el parc automobilístic actual, provocant la 

necessitat d’una major infraestructura de recàrrega d’accés públic.  Així doncs caldrà que les 

noves estacions de recàrrega disposin de punts de recàrrega ràpida, per tal de reduir els temps 

de recàrrega i augmentar el nombre de recàrregues.  
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Treballs futurs 

Aquest treball de fi d’estudis pot ser ampliat segons les següents línies de treball: 

• Estudi de la capacitat de la xarxa elèctrica per subministrar l’energia necessària als punts de 

recàrrega proposats. 

• Incorporar un estudi d’instal·lació fotovoltaica (fotolinera) per alimentar la infraestructura de 

recàrrega proposada. 

• Adjuntar un estudi econòmic per determinar si esdevé rentable la inversió d’instaurar els punts 

de recàrrega. 

• Ampliar l’estudi de mobilitat elèctrica analitzant altres tipologies de vehicles com poden ser 

les motocicletes, camions o furgonetes. 

• Dur a terme un projecte on s’analitzés la viabilitat de substituir els vehicles de serveis 

municipals actuals per vehicles elèctrics. Presentant una nova flota de models elèctrics i una 

infraestructura de recàrrega d’acord a la seva necessitat. 
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica 

Un altre aspecte a tenir en compte a la hora de dur a terme aquest treball de fi d’estudis, es donar a 

conèixer el cost econòmic que ha comportat la seva realització. Es presentarà un pressupost on es 

diferencien els preus més indentificatius. Aquests estaran dividits en costos referents al material i a la 

càrrega de treball desenvolupada per l’autor. 

Referent a la partida de càrrega de treball s’ha dividit en dos blocs: investigació i redacció. Per totes 

dues activitats s’ha tipificat el preu hora d’un enginyer junior a Espanya. Segons la pàgina web de 

Glassdoor, el sou anual mig és de 25.336 € (42). Fent els càlculs pertinents, s’arriba a la conclusió que 

el preu hora d’un enginyer junior a nivell nacional s’eleva als 12 €/hora. 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte el material utilitzat per a l’execució del treball. En aquest cas 

s’ha emprat un portàtil HP Omen, el software de Microssoft Office per treballar amb les eines Word, 

Excel i Power Point. També s’ha fet us d’un telèfon intel·ligent el qual ens ha permès consultar 

informació i fer fotografies de camp. Referent al telèfon només es posarà una quarta part del seu preu 

total, ja que s’ha fet servir ocasionalment. 

Taula 26. Pressupost econòmic del TFE (Font pròpia) 

Pressupost desenvolupament de l'Estudi Mobilitat Elèctrica 

  

Càrrega de treball Hores Preu/hora Cost total (€) 

Investigació 370 12          4.440 €  

Redacció 330 12          3.960 €  

SUBTOTAL:          8.400 €  

Costos operatius (10 % del subtotal de la càrrega de treball)              840 €  

  

TOTAL:              9.240 €  

  

Material Preu (€) Unitats Cost total (€) 

HP Omen                    1.200 €  1          1.200 €  

Microssoft Office                         69 €  1                69 €  

Iphone 11 Pro                       700 €  0,25              175 €  

  

TOTAL:              1.444 €  

  

Pressupost final 

Càrrega de treball                                                                  9.240 €  

Material                                                                  1.444 €  

Subtotal                                                                10.684 €  

I.V.A. (21%)                                                                  2.244 €  

Total                                                                12.928 €  
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L’execució d’aquest treball de fi d’estudis comporta un cost econòmic final de 12.928 €. La validesa 

d’aquest pressupost és de 6 mesos a partir  del  31/04/2022.
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