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MILLORES MEDIAMBIENTALS: Millorar la qualitat de l’aire que 

respirem els ciutadans, reduint les emissions locals de 

contaminants i els globals. 

 

MILLORES ENERGÈTIQUES: Integrar la producció elèctrica 

renovable, l’autoconsum,  i reduir la dependència dels 

combustibles derivats del petroli. 

 

MILLORES ECONÒMIQUES: Optimitza la infraestructura 

elèctrica, crear “smart grids” i el V2X. 
 

AVUI ENS TROBEM DAVANT UN GRAN REPTE 

JA NO ÉS QÜESTIÓ D’OPCIÓ:  

 

HAUREM DE SER NECESSÀRIAMENT 

ELÈCTRICS!! 



PERÒ, JA NO ÉS NOMÉS UN MOTIU 
RELACIONAT AMB EL MEDI AMBIENT, NI 
ECONÒMIC NI ENERGÈTIC...  ÉS DE SALUT  

Noruega: prohibició venta de vehicles gasolina i gasoil al 2025 

Alemanya: Prohibició de ventes al 2030 

París: ha iniciat les restriccions de vehicles dièsel 

Londres: taxa de congestió I ara zones de ultra baixes emissions 

250 ciutats europees amb zones d’ atmosfera protegida 



40% del consum total d’energia primària 

82% d’aquest consum als carrers i carreteres 

CONSUMS ENERGÈTICS DEL SECTOR TRANSPORT 



CONSUM D’ENERGIA FINAL A CATALUNYA  

PER FONTS I PER SECTORS, 2014 

+ 

+ 

El transport per carretera és el sector més consumidor 
d’energia  



GASOS ESCAPAMENT DE LA COMBUSTIÓ 

CONTAMINACIÓ LOCAL I QUALITAT DE L’AIRE  

Motor Gasolina Motor Dièsel 



CONSEQÜÈNCIES DE LA CONTAMINACIÓ DE L'AIRE 

• CO2: diòxid de carboni: Escalfament global. 

• SO2 - diòxid de sofre: afecta al sistema respiratori, als ulls, malalts 

de cor i càncer. Pluja àcida  i Smog 

• NOx - òxids de nitrogen: responsables de la capa cafè-rogenca en 

àrees urbanes. Problemes de percepció olfactiva, molèsties 

respiratòries, dolors respiratoris aguts i edema pulmonar. 

• CO - monòxid de carboni: Limita i destorba el transport d'oxigen. 

• O3 – ozó: A nivell de terra produeix malestar als ulls, mucositats, i 

pulmons. Depressió del sistema immunològic i efectes sistèmics en 

òrgans tous com el fetge. Danys en la vegetació.  

• PM10 – partícules menors:  Penetrar directa als pulmons. Factor 

important de risc ambiental en casos de mortalitat per càncer 

pulmonar i malalties cardio-pulmonars. 



PREOCUPA LA CONTAMINACIÓ PERSISTENT 

DEL TRANSPORT URBÀ I INTERURBÀ PER NO2 
 

Mapa de les emissions anuals de NO2 del 
transport terrestre eixos viaris en la zona de 
protecció especial de l’ambient  atmosfèric 



BADALONA NO2 ORIGEN C-31 
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UN NOU MODEL ENERGÈTIC EN UN MÓN CANVIANT   

El triangle de l’energia? 

Dependència energètica UE-28 
 2004: 50,2%  2014: 53,5% 



SOM PROU CONSCIENTS DEL REPTE AL QUE 

VOLEM FER FRONT ? 
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• Horitzó 2020: objectius 20-20-20 de la UE (ja aprovats en el 

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

 

• Horitzó 2030: Paquet directives “Energia Neta per a tots els 

ciutadans europeus “ 

• 27% de consum d’energies renovables en consum “brut” 

d’energia final i 50% de l’energia elèctrica provinent 

d’energies renovables. 

• 27% de millora de l’eficiència energètica. 

• Reducció del 40% de les emissions de GEH. 

 

     Horitzó 2050: Model basat al 100% en energies renovables. 

OBJECTIUS DEL NOU MODEL ENERGÈTIC 

ENERGIA NETA PER A TOTS ELS CIUTADANS DE 

DE LA UNIÓ EUROPEA 



Al 2017, els vehicles elèctrics (VE) són vehicles que estan a 

l'avantguarda tecnològica i les marques tradicionals competeixen 

amb marques exclusives elèctriques en una nova situació del 

mercat. 

 

Els vehicles i les bateries van millorant les prestacions en aquest 

escenari temporal, els vehicles més habituals ja poden assolir 

autonomies de 250km i les bateries que equipen ja són de 30-

40kWh. 

 

Les bateries, la seva fabricació, i la millora de la densitat 

energètica esdevindrà la clau. 

ELS CANVIS TECNOLÒGICS 



ITÀLIA ALEMANYA FRANÇA ESPANYA NORUEGA 
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Correlació infraestructura pública & 

vehicles: 

PERCENTATGE DE VEHICLES ELÈCTRICS MATRICULATS 

RESPECTE ELS CONVENCIONALS 2016 

On la 

infraestructura de 

recàrrega pública 

és millor 

El nombre d’usuaris 

que trien l’opció 

elèctrica és més 

elevada. 

 



PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

PIRVEC 
Palanca 
Catalitzador 
Accelerador 
Facilitador 



No és possible desplaçar-se per Catalunya en vehicle elèctric 

El major repte que avui té el cotxe elèctric no són les bateries 

ni el preu, sinó disposar de la infraestructura necessària per 

carregar les bateries elèctriques en un món de benzineres 

SITUACIÓ A CATALUNYA GENER 2015 



El 14 de juny de 2016 s’aprova per Acord del Govern el Pla d’acció 

per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per als 

vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC) 2016-2019 i es crea la 

Taula per al desplegament de la Infraestructura de recàrrega per als 

vehicles elèctrics (TIRVEC). 

PLA ESTRATÈGIC PER AL DESPLEGAMENT 
D’INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER A 
VEHICLES ELÈCTRICS A CATALUNYA (PIRVEC) 



 

 

El Pla pretén facilitar la cooperació entre els diversos agents públics i 

privats, així com desenvolupar els objectius i les eines per assolir: 

 

100 estacions de recàrrega ràpida a la xarxa viària  

400 estacions de recàrrega semi-ràpida en centres generadors de mobilitat i en 
espais públics municipals 

25.000 punts de recàrrega vinculada als estacionaments habituals dels vehicles 
Modificacions normatives i implantació d’un sistema interoperable entre els 
gestors de recàrrega 

 

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Pla, es crea la Taula per al 

desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics 

(TIRVEC), que és constitueix com un espai de participació i consulta en 

l’àmbit de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric, impulsada per 

l’Institut Català d’Energia, que n’assumeix també la secretaria tècnica. 

 

LES DIRECTRIUS DEL PLA  

5.8M€ 



PREVISIÓ OBJECTIU CATALUNYA 2019 

Es podrà circular arreu de Catalunya en vehicle elèctric 



PIRVEC 

Contaminació 

Diversificació energètica  
Renovables 

Gestió energètica 
Autoconsum 

Eficiència energètica 



La recàrrega nocturna ajuda a gestionar la corba de demanda, i en 

un futur poden formar part d’una “smartgrid” on aportin energia al 

sistema en hores punta o en hores on es més cara. 

Un vehicle elèctric es pot recarregar amb una potència de 3.3kW. En 

molts casos no caldrà augmentar la potència de l’habitatge. 

EL PUNT DE RECÀRREGA VINCULAT ÉS LA 

CLAU PER FER MÉS EFICIENT EL SISTEMA 

ELÈCTRIC 



ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LA XARXA DE 

RECÀRREGA  
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PUNTS DE RECÀRREGA NORMAL  / VÍNCULAT 
Potència entre 3,5kW i 7,5 kW 

Allà on resta estacionat el vehicle 
Normalment no significa increment de la potència contractada  

ESTACIONS SEMIRÀPIDA 
Potència  ≈ 22kW 

Cost i manteniment moderat 
Allargar recorreguts.  Centres generadors de  

mobilitat: centres comercials, sanitaris, ...  

ESTACIONS  
RÀPIDES  

Potències >50kW 
Cost i manteniment elevat 

Recàrrega en casos puntuals 
Vies de transport d’alta velocitat 



LA XARXA RÀPIDA A CATALUNYA   

POQUES, ESTRATÈGIQUES I 

GRANS (>200KW) 



EVOLUCIÓ MATRICULACIONS 



EdRR Estacions de Recàrrega Ràpida 

EdRsR Estacions de Recàrrega semiRàpida 

PdRV Punt de Recàrrega Vinculat 

EL TEMPS DE RECÀRREGA I  

LA PRESTACIÓ DE LA XARXA 



SUBVENCIONS PER INSTAL·LAR ESTACIONS 

DE RECÀRREGA 

RESOLUCIÓ EMC/270/2017 

Data publicació convocatòria: 15 de febrer de 2017 
Import: 864.750 € 
 
Estratègia per assolir desenvolupament de la mobilitat elèctrica: 
 
1. Xarxa d’estacions de recàrrega ràpida (potència 50 kW)  514.750 € 
2. Xarxa d’estacions de recàrrega semiràpida (potència de 22 kW)  200.000€ 
3. Punts de recàrrega vinculats  150.000 € 

BASES 

CONVOCATÒRIA 



LA INTEROPERABILITAT 



PIRVEC 2016_2019 

Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 
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ESQUEMA 

ESQUEMA 



ESQUEMA 

ESQUEMA 





EXPERIÈNCIA EN VEHICLE ELÈCTRIC: 

En el marc dels actes de la Setmana de l’Energia estem organitzant 

uns cursos d’experiència en vehicle elèctric adreçat a personal de 

l’administració per conèixer de primera mà els avantatges d’aquest 

tipus de vehicles. 

PLA ESTRATÈGIC PER AL DESPLEGAMENT 
D’INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER A 
VEHICLES ELÈCTRICS A CATALUNYA (PIRVEC) 





GRÀCIES 
@energiacat   

#energianeta   

icaen.gencat.cat/vehicleelectric   

pirvec.icaen@gencat.cat 

Podeu trobar la informació completa al DOGC, Resolucions 

EMC/2973/2016 de 23 de desembre de 2016, a la 

convocatòria d’ajuts i també al web d’ICAEN 

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20161230_not_basesSubvencionsXarxaRecarrega

