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Informem

L’Ajuntament inicia els treballs previs a la instal·lació fotovoltaica per a
la càrrega de vehicles elèctrics
Avui ha tingut lloc una visita d’obres amb tècnics de l’Ajuntament i de
l’empresa que duu a terme l’actuació

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha iniciat ja els treballs previs que han de
servir per instal·lar l’equipament per a la càrrega fotovoltaica de vehicles elèctrics.
Una instal·lació ubicada al circuit de proves del cotxe autònom del polígon de Can
Casablanques. De fet, avui ha tingut lloc una visita d’obres per part dels tècnics de
l’Ajuntament, la direcció d’obres i l’empresa que durà a terme els treballs
d’instal·lació, Etecnic. Aquests dies s’estan obrint les rasses per poder adaptar el
terreny a les necessitats de la instal·lació i fer les connexions oportunes.
La proposta consisteix a equipar amb generació fotovoltaica per a la càrrega dels
vehicles elèctrics del circuit de proves del cotxe autònom que actualment hi ha en
aquest polígon i que l’Ajuntament té previst llogar a empreses per fer proves de
mobilitat sostenible. De fet, es farà mitjançant una prova pilot de generació d’energia
renovable en un espai públic. Així mateix, la proposta contempla aprofitar l’energia
no consumida per les instal·lacions del camp de futbol municipal, de manera que
suposi un estalvi en la factura elèctrica i en les corresponents emissions de CO2. De
fet, les rasses que s’estan obrint permetran aquesta connexió amb l’equipament
esportiu.
La instal·lació també té una vessant educativa i és que l’alumnat que participa al
projecte “Tasta i Testeja Tecnologia” farà el seu final de projecte fent servir aquest

circuit. Recordem que el “Tasta...” té com a objectiu fomentar la vocació científica,
tecnològica i d’enginyeria i matemàtica l’alumnat de secundària.
El polígon de Can Casablanques està situat al carrer Priorat i el terreny té una forma
triangular. La pèrgola de la instal·lació anirà situada a la zona central del terreny; a
continuació del circuit i al costat del tancament amb el carrer de Prioritat, per facilitar
l’accés dels vehicles.
El projecte compta amb un pressupost de 45.195,61 € IVA inclòs i es preveu que
entri en funcionament durant el mes de març.
L’actuació s’emmarca en el projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona
“SQV Polígons Actius 2018-2020”, el marc on s’inclouen les accions destinades a la
millora integral dels polígons i que, a més d’aquesta instal·lació també s’inclou la de
càmeres de seguretat.
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