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1er CONTAMINACIÓ LOCAL: conseqüències en la salut  i clima 

La contaminació del test i les condicions reals de conducció 



2on DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA: consum d'energia en el sector transport 

Any 2014 Any 2014 Any 2009

Unitat: ktep UE-28 Espanya Catalunya

Gasoil 195.107,4         20.568,8       3.736,4       

Gasolina 78.564,8           4.596,4          984,0           

Altres combustibles derivats del petroli56.385,7           5.422,2          951,6           

Gas natural 2.955,8             84,5                12,2             

Carbó 8,6                      -                   -                

Energies renovables 14.141,3           950,9             194,3           

Energia elèctrica 5.337,7             357,6             80,8             

TOTAL 352.501,2         31.980,4       5.959,3       

Consum d'energia 

en el sector 

transport

Distribució a Catalunya Distribució a Europa 



3er INTEGRACIÓ DE LES RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA MOBILITAT 
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L’oferta de vehicles (0) 

HEV PHEV BEV+REEV 



L’oferta de vehicles (1) 

Turismes 

Amplia oferta de vehicles, varietat de models i amb alt nivell d’equipament i prestacions 

Motocicletes 



Bicicletes 

Furgonetes i vehicles 
industrials lleugers 

L’oferta de vehicles (2) 

Anàlisis en funció del quilometratge, més avantatjós quan més recorreguts, i quan 
més urbans, plus de visibilitat, millors puntuacions en concursos d’adjudicacions 



i fins i tot vehicle industrial pesant i autobusos de 12m 

L’oferta de vehicles (3) 



L’evolució del parc de vehicles 

El parc actual de vehicles a Catalunya està format per gairebé 5.000 vehicles 
dels quals 1.500 són turismes, l’any passat es van matricular quasi la meitat. 

Ha estat diferent a la prevista fa 5 anys. 



El RANKING de PAÏSOS capdavanters en  
VEHICLES ELÈCTRICS 2013-2015 



IDONEITAT TIPOLOGIA EdRR, EdRsR, PdRV 



IDONEITAT DE TIPOLOGIA-UBICACIÓ 

Elaborat per: 



IDONEITAT DE TIPOLOGIA-VELOCITAT  



1059 endolls en 288 estacions amb 744 places simultànies  

XARXA DE RECÀRREGA PÚBLICA ACTUAL, Infografia i GOOGLE 



XARXA DE RECÀRREGA PÚBLICA ACTUAL, Infografia i GOOGLE 

1059 endolls en 288 estacions amb 744 places simultànies  



UBICACIÓ: VIA RÀPIDA INTERURBANA 

• Recolzar els vehicles que surten de les àrees metropolitanes i realitzen 
desplaçaments fora de l’autonomia màxima disponible (aprox. 150km). 

• Similar al concepte de la benzinera tradicional; utilització ocasional. 
• Amb una xarxa estratègica i optimitzada en vies ràpides es poden cobrir 

totes les necessitats de mobilitat d’un usuari. 



UBICACIÓ: VIA RÀPIDA INTERURBANA 
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Iniciatives i coordinació entre les diferents administracions 

Jornades a les 4 diputacions LLD, GIR, BAR, TGN 

•Enquesta als 948 municipis de Catalunya preparada des del grup de 
treball LIVE Iniciatives a nivell municipal en matèria de mobilitat 
sostenible 
 

•La resposta que vàrem obtenir va ser significativa, al voltant del 30% ens 
va enviar una resposta, i entenem que molts dels que no ho van fer era 
per que no havien desenvolupat cap iniciativa destacable. 
 

•Les iniciatives més rellevants eren la reducció-bonificació de l’impost 
IVTM dels vehicles més nets. 
 

• També la instal·lació de punts de càrrega,  
actualment hi ha 86 municipis a Catalunya que  
compten amb algun tipus de infraestructura de  
recàrrega.  
Sovint amb una mala elecció de tipologia-ubicació. 

MUNICIPAL 



•Els municipis mitjançant les ordenances, poden bonificar fins el 75% l’impost 

IVTM per als vehicles elèctrics. Cal revisar les ordenances i modificar-les . 

•Anar ambientalitzant i electrificant les flotes a mesura que es vagin renovant. 

•Completar aquesta electrificació amb un pla de difusió i de recolzament  del 

municipi incorporant altres mesures per fer –se’n ressò entre la ciutadania. 

•Instal·lar infraestructura de recàrrega  

En funció de les característiques del municipi pot optar a una instal·lació 

ràpida o semiràpida en superfície i normal en aparcaments soterrats o de 

rotació. 

•Fer-la compatible amb la resta dels municipis 

•Dotar-la de possibilitat de comunicació 

•Disposar d’un correcte manteniment i disposar  

 d’un model de gestió a mitjà termini 

  

Iniciatives i coordinació entre les diferents administracions 



•Incorporar en els plecs de condicions tècniques dels serveis, puntuacions 
extra o requeriments obligatoris d’utilització de vehicles electrics o el 
menys contaminants possibles. 
 

•Logística de l’última milla: avantatges per a la utilització de vehicles nets, 
recàrrega per a vehicles de repartiment, projecte e-DUM 
 
 
 

 
•Arees restringides als vehicles més contaminants 
•Bonificacions a les arees d’aparcament regulat en superfície 
 
 
 

•Places d’aparcament reservades, no cal que siguin amb recàrrega 
necessàriament 

0€/2h 

Mesures de discriminació positiva 



Fer difusió dels avantatges de la mobilitat elèctrica vs convencional 
I qüestionar l’actual model de vehicle privat 
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Afavorir i recolzar el canvi 

Sempre es pot no fer res. 
No canviar sovint és més còmode  que 
canviar. 
 
....D’acord te molts avantatges 
però...fins i tot quan els números 
surten hi pots trobar excuses 
  
1.són molt cars encara, esperarem, i 
2.l’electricitat també és cara, i 
3.l’autonomia és molt poca, i no se on 
endollar. 
 
Per reduir aquestes percepcions  
Les administracions hem de recolzar 
l’adquisició, la discriminació positiva, la 
xarxa de recàrrega,  dinamització del 
sector, a més de ser-ne partícip. 
 





COSTOS INSTAL·LACIÓ, OPERACIÓ I MANTENIMENT 

• 30.000€ Equip EdRR TRIO 50kW. 

• 12.000€ cost instal•lació i posada en 

funcionament. 

• Operació anual, terme potència i 

energia 8.000€/EdRR (amb 3-4 

recàrregues al dia) 

• Manteniment 3.500€/EdRR i any 

• 8.000€ Equip EdRS. 

• 3.500€ cost instal•lació i posada en 

funcionament. 

• Operació anual, terme potència i energia 

1.500€ (7.5kW amb 2 càrregues al dia) o 

4.000€ (22kW amb 2 càrregues al dia) 

• Manteniment 1.500€/EdRS i any 

EdRR: estacions de 
recàrrega ràpida 

EdRS: estacions de 
recàrrega semiràpida 



 Els ajuts els gestiona el interessat, des del portal de tràmits de la 
Generalitat, i també s’hi pot arribar des de la nostra pàgina web. 

Bon moment pel canvi, recolzament econòmic per l’adquisició (0) 
Resolució ajuts EMO/1986/2015, línia AME 
 



Bon moment pel canvi, recolzament econòmic per l’adquisició (1) 
Resolució ajuts EMO/1986/2015, línia AME 
 

• Èxit de convocatòria, tot i ser amb caràcter retroactiu, la totalitat dels 
ajuts van incentivar noves compres. 

• El nombre d’unitats subvencionades de octubre fins a desembre va ser 
equivalent a les matriculacions en tot el 2014. 

• El potencial de la moto elèctrica a Catalunya és enorme. 
• Creació del projecte de moto elèctrica, Torrot, Scutum, Volta i Rieju. 



Bon moment pel canvi, recolzament econòmic per l’adquisició (2) 
Resolució ajuts EMO/1986/2015, línia AME 
 

NMOTOS MODELS

20 SCUTUM S02-6kW

5 SCUTUM S02-6kW

1 ENERGY5000W ELECSI

4 SCUTUM S02

1 MSG/J/D JONWAY

1 CITY ELECSI

1 GOVECS GO!3.4

23 5 T1.4-S.14, 4 S2.4, 6 T3.4, 8 

S3.4 GOVECS

23 THECORE GOINGGREEN

10 SCUTUM S02-6kW

1 VOLTA BCN CD3

25 MIUS RIEJU

24 SCUTUM S02-4.5kW

1 VOLTA SPORT

1 GOVECS GO!3.4

Casos d’expedients on es realitza una Introducció i 
d’altres on hi ha convicció 

L’empresa privada va per davant, haurien de ser les administracions 



Bon moment pel canvi, recolzament econòmic per l’adquisició (3) 
 

El Pla MOVEA estatal  



Bon moment pel canvi, recolzament econòmic per l’adquisició (4) 
 

El Pla de Millora de Qualitat 
de l’aire 



Discriminació positiva, gratuïtat de peatges 

• Incorporació dels vehicles més nets en els carrils directes BUS-VAO-ECO 

 

 

 

 

 

• Pretén incentivar l’ús del VE per als “commuters” que utilitzen el vehicle per 
realitzar els desplaçaments obligats feina - llar amb una important despesa en 
peatge.  

 

• Estan inclosos els peatges més cars de Catalunya, com són el Pau Casals C-32 al 
Garraf i els Túnels de Vallvidrera. 

 

• Aquestes iniciatives estan emmarcada en les actuacions per a millorar la qualitat 
de l’aire a la zona metropolitana de Barcelona. 



 

Gratuïtat de peatges 



Gratuïtat a Barcelona de 2h zona blava i verda 

Amb la targeta de identificació de vehicle elèctric pots aparcar gratuïtament 
a les zones blaves i verdes durant dues hores. 

0€/2h 



LINEA EdRR EMO/1986/2015 
Àrees de mobilitat elèctrica 

Programa d’ajuts públics a EdRR 
(Recarrega 80% en 30mín)   
 

• Ajuts del 85% del cost elegible amb un 

màxim de 25.000 € per estació de recàrrega ; 

70% en vies de pagament de peatge. 

 

• Es subvenciona el cost de l'estació 50kWdc - 

43kWac, obra civil, senyalització i sistema de 

gestió. 

 

• Fins desembre del 2016 el cost per càrrega 

s'ofereixi gratuït . 

 

• El cost de la càrrega màxim a partir del 2017 

serà d'1,7 € / 20 kWh fins el 2019, gestionat 

mitjançant un gestor de recàrrega. 

12 Aj.BCN  

2 AMB 

1 IBIL 

Situació actual, 01/2016 

Area Barcelona 

Fora Àrea Barcelona 

3 IBIL, 2 TESLA 



23 ESTACIONS 

Abertis -7/16 

Aj.Barcelona -5 

Aj.Girona y Tarragona -2 

Reus -2, 

Aj.Lleida, S. Celoni, Amposta, 

S. Cugat y Cabrera - 1 

 

Facilitar desplaçaments entre capitals de província , augmentant 

 les possibilitats del VE. Subvenció equips TRIO 50kWdc - 43kWac 

• Doblar el nombre de EdRR 

a Catalunya passant de 20 

a 40 EdRR;  

• Ampliar la seva distribució, 

actualment centrada a 

l‘AMB. 

• A més, AMB aportarà 8 

nous equips addicionals. 

• L‘Àrea d’influència de 

Barcelona serà una de les 

zones més densament 

equipades d’Europa. 

LINEA EdRR EMO/1986/2015 
Corredor mediterrani  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ca&authuser=0&mid=z4xnIt9uT66s.kRvemCp1p0Sc


Pel 2016 estem treballant per repetir el recolzament a les EdRR i motocicletes i 
ciclomotors , i afegirem les EdRS, PdRV, i possiblement turismes. 
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L’Electromobilitat ha arribat per quedar-se, cal recolzar la seva 
 implantació de totes les administracions, tots hi guanyarem 



Moltes gràcies 
miquel.angel.escobar@gencat.cat 


