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Girona, 28 abril de 2016

Mobilitat elèctrica i sostenible: 
aspectes ambientals

Impacte ambiental de la 

mobilitat

Brum, 
brum !!!

GASOS EFECTE HIVERNACLE: CO 2



El repte del canvi climàtic

� El transport terrestre és el responsable del 20% de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. 

� El transport és el responsable de més del 40% del consum energètic a 
Catalunya.

� El petroli és la font majoritària de l’energia en el transport, mentre que altres 
sectors han diversificat.

El repte del soroll

� El soroll és un contaminant susceptible 
d'afectar la salut de les persones i la seva 
qualitat de vida; ja que, a més de tenir 
incidència sobre la salut, també influencia la 
comunicació i el comportament.

� Els efectes sobre la salut poden ser, entre d'altres:
- Disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva
- Manifestacions de sensacions de molèstia
- Nerviosisme
- Irritabilitat
- Interferències en el son que produeixen: cansament, disminució
del rendiment, disminució de la concentració en el treball, 
alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, del 
sistema neurovegetatiu, etc.



El repte de la contaminació

atmosfèrica local

Inventari d’emissions de contaminants 

a la zona de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric

El repte de la contaminació

atmosfèrica local



El repte de la contaminació

atmosfèrica local

�Està comprovada la seva afecció sobre la salut de les persones

�OMS afirma que la contaminació atmosfèrica urbana eleva el risc de 
patir càncer. 

�La CE estima que la contaminació atmosfèrica causa més de 400.000 
morts prematures cada any.

Actualment, la contaminació de l’aire 
ambient ( NO 2, PM10 i O3) és el principal 

problema ambiental de les aglomeracions 
urbanes europees (ex-Comissari europeu  

de medi ambient, J. Poto čnik)

L’afectació a la salut



Pla d’actuació per a la millora 

de la qualitat de l’aire

Objectius:

�Millorar la salut de les persones i la qualitat de vida a les ciutats.

�Promoure una indústria + moderna, + neta i + competitiva.

�Dotar-nos d’un sistema de mobilitat eficient.

�Abast a tot Catalunya

�Impulsa els combustibles nets i el vehicle elèctric

Europa com a referent

� Estratègia 2020

Europa 2020 és l'estratègia de creixement de la UE 
per a la pròxima dècada: una economia intel·ligent, 
sostenible i integradora.

� Compra Pública Verda (Green Public Procurement)

Les administracions públiques tenen potencial d’incidir en 
el mercat de productes i serveis, i per tant la Contractació
pública esdevé, no tant sols un instrument d’execució sinó
també un instrument d’actuació política que permet 
promoure la innovació, la minimització dels impactes 
ambientals i les iniciatives de caràcter ètico-social. 



Compra verda a Catalunya

� Acord de Govern - Octubre 2005. Creació de la Comissió de Seguiment de 
l’Ambientalització de la Contractació Pública.

� Acord de Govern - Desembre 2009. Mesures en matèria de contractació
pública.

� L’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). Eix Impuls  a Economia Verda
Gestionar i impulsar mesures per fomentar l’ambientalització de la

contractació pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

� Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l’ aire horitzó 2015 
Promou la diversificació energètica de les flotes de vehicles, la promoció de l'adquisició de 

vehicles de baixes emissions i energèticament eficients i l'elaboració de recomanacions 
d'ambientalització de la contractació de vehicles per part dels Departaments, empreses 
públiques i ens locals.

� Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012 -2020
Potenciar i fomentar l'aplicació de criteris ambientals en la compra pública, incentivant 
d'aquesta manera la competitivitat i l’oportunitat de negoci de les empreses                    

que ofereixin productes o serveis ecoeficients.

Compra verda a Catalunya

– Guia interactiva de publicacions ambientalment correctes (2008)
– Guia d’ambientalització de menjadors col·lectius * (2009)

– Guia d’esdeveniments  ambientalment correctes * (2011)
– Guia de la contractació del tèxtil i roba de treball (2011)
– Guia solvència tècnica i gestió ambiental * (2010)

– Guia compra verda vehicles (2015, per administració)
– Guia per l’adquisició de vehicles (2013, per empresa i públic general)
– Guia per l’ambientalització dels contractes de manteniment 

d’instal·lacions d’edificis (2014)

GUIES PER L’AMBIENTALITZACIÓ

* Contempla en algún aspecte els vehicles de baixes  emissions



Compra verda de vehicles

Per adquirir vehicles de baixes emissions, avui en dia tenim diverses opcions 
tecnològiques: elèctrics, híbrids, tèrmics, i dins d’aquest darrers varietat de 
combustibles (GNC, GLP, biocombustibles a més de benzina i gasoil). 
Durant l’elecció del tipus de vehicle, segons l’ús a que es destinarà el 
vehicle, cal considerar diferents variables o condicionants:

� La naturalesa dels desplaçaments a que es destina (curt, mig o llarg 
recorregut, regular o puntual, etc.). 

� Les característiques de l’entorn on es faran els desplaçaments (urbà o 
no, si es transita per zones de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric)  

� La disponibilitat de tenir punts de recàrrega pels vehicles elèctrics i/o 
tenir accés a estacions de subministraments de combustibles 
alternatius en els recorreguts habituals

Compra verda de vehicles

Entorn principal
Zona 

protecció
ZPE

Possibilitat 
d’endollar (in 

situ/fora)

Disponibilitat de 
comb. 

alternatius

Tipus de vehicle 
recomanat (veure glossari)

Urbà i/o 
trajectes curts

Si Si / Si n.a. Vehicle elèctric

Urbà i/o event. 
trajectes llargs

Si Millor sí, però 
indiferent

n.a. Vehicle elèctric 
d’autonomia estesa

Urbà / Mixt Si Si / indiferent n.a. Vehicle híbrid endollables 
(plug-in)

Urbà / Mixt Si No / No n.a. Vehicle híbrid no 
endollable

Urbà / Mixt Si No / No Sí Vehicle de gas (GNC o 
GLP segons disponibilitat) 

Sobretot urbà Si No / No No / Sí Vehicle de gasolina o flexi-
fuel

Mixt o sobre tot 
interurbà

No No / No No / Sí Vehicle de gasoil o 
biodiesel

n.a. = no aplica



Compra verda de vehicles

OBJECTE D’ADQUISICIÓ

Adquisició de [definir el vehicle tèrmic] amb baixos nivells d’emissions i consums.

CRITERIS AMBIENTALS BÀSICS

Complir amb els nivells d’emissions de gasos contaminants de l’estàndard Euro 5 .

Tenir emissions màximes de CO2 de [veure els valors de referència] g/km �

Tenir un consum màxim de combustible [veure els valors de referència] l/100km �

ALTRES CRITERIS AMBIENTALS A CONSIDERAR

Presentar nivells d’emissions de gasos contaminants més baixos per: NOx, HC (NMHC), PM. 

Presentar emissions de CO2 (gCO2/km) més baixes.

Presentar consums de combustible més baixos.

Estar equipats amb:
• indicador de canvi de marxes, 
• sistema automàtic de monitoreig de la pressió de les rodes, 
• dispositiu Star&Stop, o
• catalitzadors o filtres afegits a l’equipament de sèrie.

� � � � Turismes tèrmics i híbrids no endollables

Compra verda de vehicles

� DTES: 28 cotxes dièsel
6 cotxes híbrids
3 cotxes elèctrics 

� Respecte a la darrera licitació: 
� Reducció d’un 21% de les 
emissions de CO2.  
� Estalvi energètic d’un 17% 



Distintiu de flotes

� Minimitzar els impactes ambientals i promoure el 
desenvolupament sostenible més enllà del 
compliment de la normativa vigent.

� Contribuir a la reducció de les emissions de 
contaminants de ciutat (PM10, NOx) provinents 
del transport. 

� Contribuir a la reducció de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle provinents del 

transport i incrementar la competitivitat reduint 
els costos energètics.

� Promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat 
ambiental en la planificació, projecció i gestió de 
la mobilitat, especialment en entorns urbans.

Qui pot sol·licitar el Distintiu?

Distintiu de flotes

Tipus de vehicles: M1, M2, M3, N1, N2 i N3, d’acord amb la Directiva 
2001/116/CE de la Comissió, 20 de Desembre.

Subcategoria Tipus de flota Tipus de sol·licitant
1

Turismes 
Autònom

2 Empresa
3 Furgonetes 

i camions lleugers
Autònom 

4 Empresa
5

Camions pesants
Autònom 

6 Empresa
7 Transport col·lectiu Empresa
8 Serveis especials Empresa

8 subcategories segons el tipus de vehicle i el tipus de sol·licitant:

Subcategoria Tipus de flota Tipus de sol·licitant

9 Ciclomotors i motos elèctriques Empresa

10 Bicicletes, tricicles i quadricicles Empresa

NOVETAT

NOVETAT



Els criteris s’estructuren en 6 apartats, i 
s’estableixen tant criteris bàsics, d’obligat 

compliment, com criteris opcionals

1. Gestió de la flota 

2. Conducció eficient

3. Manteniment

4. Antiguitat dels vehicles

5. Vehicles de baixes emissions * 

6. Altres accions de compromís ambiental

*  Vehicles de baixes emissions tal i com estableix el distintiu són aquells vehicles que 
emprin com a font d’energia electricitat, GLP, gas natural o hidrogen o vehicles híbrids, i 
també vehicles de gasoil o biodièsel i híbrids amb aquests combustibles que compleixen 
amb una determinada tecnologia Euro, un màxim de consum de combustible i un màxim 
d’emissions de CO2.

Els criteris s’estructuren en 6 apartats, i 
s’estableixen tant criteris bàsics, d’obligat 
compliment, com criteris opcionals

Distintiu de flotes

Beneficis

�Reducció de les emissions contaminants i l’impacte dels vehicles.

�Millora de la qualitat de l’aire i al salut pública.

� Posiciona les empreses de cara a futures exigències ambientals europees.

� Aporta un valor afegit a l’hora de contractar amb l’Administració.

� Posiciona la flota de cara a obtenir avantatges en matèria de mobilitat.

� Permet conèixer els consums dels vehicles de la flota i per tant tenir la 
informació necessària per decidir aplicar mesures si cal.

Distintiu de flotes



Distintiu de flotes

23 empreses de sectors diversos han obtingut el distintiu: 

Nº vehicles =  > 4,900

� Urbaser SA a Barcelona i Calafell (recollida de residus)

� Grup APSA de Girona (autoescola)

� Transports de Barcelona SA  (transport públic)

� Repsol Butano SA (flota comercial)

� Danone SA (flota comercial)

� Hermanos Alum SL (recollida de residus)

� IMET (taxis)

� FCC SA (recollida de residus)

� Autoritat Portuària de Tarragona (comercial, representació)

� Falck VL (ambulàncies)

Distintiu de flotes



Distintiu de flotes

� Direcció de Serveis DTES (inspecció i representació)

� Disfrimur SL (camions frigorífics)

� CLD (recollida de residus)

� Centre de formació viària Poble Sec (autoescola)

� Motoescuela SL (autoescola)

� Recollides de llet SL (distribució de productes làctics)

� Mesquitrans España SL (Danone SA (flota comercial)

� Asintel SL (telecomunicacions)

� Diputació de Barcelona (parc mòbil administració)

� Oliveras SL (transport col·lectiu)

� Mohn SL (transport col·lectiu)

� Rosanbus SL (transport col·lectiu)

Bonificacions als vehicles 

de baixes emissions

Requeriments segons tipus de combustible
�Vehicles elèctrics – 100% bonificació

Amb el 30% de bonificació:
�Vehicles de GLP, Gas natural i hidrogen
�Vehicles de gasoil i biodièsel : emissió de CO2 inferior a 
108 g/km.
�Vehicles de benzina, bioetanol i resta de combustibles: 
emissió de CO2 inferior a 120 g/km.

Uns 6.000 cotxes registrats, 450 elèctrics



Bonificacions als vehicles 

de baixes emissions

Vehicles ECO: Ús del carril BUS-VAO-ECO de la C-58

Bonificacions als vehicles 

de baixes emissions

Revisió de criteris
�Vehicles elèctrics purs (BEV), autonomia estesa (REEV), 
híbrids endollables >40 Km (PHEV) – 100% bonificació

Amb el 30% de bonificació:
�Vehicles híbrids no endollables i endollables <40 Km 
�Vehicles de GLP, Gas natural i hidrogen
�Vehicles de benzina Euro 5/6.

Turismes i furgonetes N1



Etiquetatge DGT

Vehículos L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 clasificados como vehículos eléctricos de 
batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico 
híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos 
de pila de combustible. 

Vehículos M1 y N1 clasificados como vehículos híbridos enchufables con 
autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados 
por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas 
licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta 
C.

Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados como híbridos enchufables con autonomía 
<40km, híbridos no enchufables (HEV), propulsados por gas natural comprimido 
(GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, 
deberán cumplir los criterios de la etiqueta C. 
Vehículos M1 y N1 clasificados como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel 
EURO 6/VI. 
Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados como gasolina Euro VI/6 o diésel Euro VI/6. 

Vehículos M1 y N1 clasificados como gasolina EURO 3/III o Diésel EURO 4/IV o 5/V. 
Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados como gasolina Euro IV/4 o V/5 o diésel Euro 
IV/4 o V/5.”

Campanyes de sensibilització

Campanya "Amb el vehicle aturat, apaguem 
el motor"

Altres campanyes


