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MOTIVACIÓ



1. Motivació

Medi Ambient

Salut Publica:
Reducció emissions locals

Impacte Global (Canvi Climàtic): 
Reducció emissions CO2

Contaminació Acústica: 
Nivells de soroll del transit mínims

“La contaminació de l’aire produïda per la mobilitat causa més 
mortalitat que la produïda per accidents de transit” OMS 2014

1. Motivació
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Energia:

Dependència dels recursos finits 
d’origen fòssil: 
Grau molt alt de dependència 
energètica

Millora de la gestió i 
emmagatzematge del sistema 
elèctric:
- Afavorir Energies renovables
- Optimització infraestructures 
elèctriques
- Resiliència

“El transport consumeix a Espanya un 65% de la demanda de Petroli, es a dir, 
pràcticament 1 Milió de barrils de petroli al dia”,  Eurostat Març 2015

“Un Vehicle Electric podria subministrar energia suficient per alimentar una vivenda 
amb consums estàndard durant més de 2 dies” LIVE, Gener 2015



1. Motivació
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“El sector de la automoción en Cataluña supone unos 14.000 millones de euros (7% del PIB 
aproximadamente) y da empleo a más de 100.000 personas”

““El sector de la automoción cambiará en los próximos  5 años lo mismo que en los 
últimos 50 años”

Transformació
Industrial:

Innovació i competitivitat industrial
Promoció economia verda

Llocs de treball qualificats: 
Generació de llocs de treball amb alt 
valor afegit

Canvi en la cadena de valor: 
Nous serveis i actors associats a la 
Mobilitat

2. Presentació Plataforma LIVE

ADMINISTRACIÓ PUBLICA 
EXCEL·LENT
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TECNOLOGIA DISRUPTIVA I 
INCIPIENT

INTERÈS COMÚ I  D’AGENTS 
PÚBLICS I PRIVATS

NECESSITAT DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
ACTORS DE TOTA LA CADENA DE VALOR

PLATFORMA PUBLIC-PRIVADA 
(PPP)

EMPRESA I INDUSTRIA 
VERDA COMPETITIVA

USUARIS INFORMATS I 
PARTICIPATIUS



2. Presentació Plataforma LIVE
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Qué és LIVE?

La Plataforma LIVE és una plataforma públic–privada oberta a totes aquelles entitats relacionades 
amb la mobilitat elèctrica i sostenible amb l'objectiu compartit de desenvolupar projectes, 
polítiques estratègiques, nous models de negoci i crear xarxa de coneixement.

Objectius

1. Impulsar projectes estratègics de 
mobilitat sostenible a Barcelona, 
Àrea Metropolitana i Catalunya.

2. Nexe entre les diferents iniciatives 
públiques.

3. Suport al sector privat per la 
promoció de l’economia verda, 
generació de feina i nous models de 
negoci.

oMembres Directors

oMembres Col·laboradors

Actividad entorno de LIVE (impactos directos e indi rectos)



3. Indicadors del sector
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Més de 1.000 punts de recàrrega a Catalunya dels quals 42 són 
punts de recàrrega ràpida i 17 punts de GNV

4.360 Vehicles Elèctrics i 2.898 de GNV matriculats a Catalunya

Inversió de més de 300 milions d’euros des de l’any 2013

Polítiques públicques avançades per incentivar la mobilitat 
sostenible

Aposta per la sostenibilitat del transport públic (taxi, elèctric, 
e-bus, bus GNV, Bicing elèctric

Més de 50 projectes estratègis i 200 empreses treballant pel 
sector

3. Projecte Mobilitat Elèctrica Barcelona

Incentius públics:

Reducció del 75% de l’impost de circulació (IVTM) per vehicles elèctrics.

Ajuts a la instal·lación de punts de recarga en edificis de vivenda a Barcelona

Tarifa regulada d’aparcament en àreas blaves i verdes de 0€ per a residents en municipis 
como Barcelona i Sant Cugat.

Ampliació del temps de càrrega i descàrrega per vehicles DUM elèctrics

Places de càrrega i descàrrega i parades de taxi específiques per vehicles elèctrics



3. Projecte Mobilitat Elèctrica Barcelona

Infraestructura de recàrrega

Posta en marxa del centre de control de PdR

Desplegament 15 punts de recàrrega ràpida Trio (25 finals de 2016)

8 PdR semi-ràpida Taxi- Distribución Urb. de Mercaderies. 

Més de 300 punts de recàrrega ràpida (aposta per recàrrega de motos elèctriques i aparcaments 
soterranis)

3. Projecte Mobilitat Elèctrica Barcelona

Infraestructura de recàrrega



3. Projecte Mobilitat Elèctrica Barcelona

Flotes:

Instrucció interna d’ambientalització de flotes (més de 400 vehicles elèctrics de flota pública)

22 Taxis 100% elèctrics

´Flota d’autobusos més sostenible d’Europa (électrics, híbrids, GNV)

3. Projecte Mobilitat Elèctrica Barcelona

Comunicación y transformación industrial
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Facts & Figures from BCN
1.The first world city in terms of public fast charge network / km2 

(15 (21) Fast Charge Stations across 100 square km)

2. The third EU City with more e-Taxis (22 eTaxis)

3. The 7th world city in terms of EV/inhabitant (+2500 EVs) – EV City Casebook

4. The European City with the most clean bus fleet

3. Projecte Mobilitat Elèctrica Barcelona

Nom del municipi Codi del municipi - INE de 6 dígits (podeu trobar-ho a http://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=9)Nom i cognoms 
de la persona de 
contacte

Núm. de 
telèfon directe

Adreça de correu electrònic

BONIFI
CACIÓ 
DE 
L'IMPO
ST DE 
VEHICL
ES DE 

Percentat
ge 
bonificat 
vehicle 
elèctric 
pur (%):

Percentat
ge 
bonificat 
vehicle 
elèctric 
endollable 
(%):

Percentatg
e bonificat 
vehicle 
híbrid (%):

ntatg
e 
bonifi
cat 
vehicl
e 
propul

tge 
bonificat 
vehicle 
propulsat 
amb 
GLP 
(%):

bonificacio
ns 
disponible
s per a 
vehicles 
de baixes 
emissions

passos per a la 
tramitació de la 
vostra 
bonificació 
(adjuntar enllaç 
si ho teniu 
descrit a la 

Teniu 
bonificació de 
l'Impost 
d'Activitats 
Econòmiques 
(IAE)?

AGRAMUNT 250030 BERNAT SOLÉ BARRIL 973390058 serveistecnics@agramunt.cat SI 75 75 75 0 0 NO www.agramunt.c
at

Bonificacions
: S’estableix 

AGULLANA 170010 ROSA SAFONT 
QUINTANA

972535206 ajuntament@agullana.cat NO

Aitona 250387 Cristian Cimadevilla Magrí973794010 secretaria@ajuntamentaitona.cat NOAJUNTAMENT DE LA TORRE DE 
L'ESPANYOL 431520 RICARD SOLE 

ROCAMORA
977405815 rikisole@gmail.com NO

Albinyana 430022 JOSEP GOMIS NIN 977687818 sec.albinyana@altanet.org NO

ALCOLETGE 250122 M.JESÚS BALLABRIGA 973196011 ajuntament@alcoletge.cat NO

Alfara de Carles 430081 Joan Royo Puvill 977455005 jroyo@alfaracarles.cat NO
Alfarràs 250138 Carlos Romero Cullerés 650941765

tecnicesports@ajuntamentalfarras.c
at NO

Alpens 80044 Lluís Bosoms Icart 938578075 alpens@diba.cat NO
Sabadell 81878 Jaume Enciso 937453314 jenciso@ajsabadell.cat SI 75 75 75 50 50 Adjuntem enllaç 

al text de 
NO

Avinyonet de Puigventós 170123 Martí Lluansí sastre 972547070 ajuntament@avinyonetdepuigventos.
cat

SI 60 60 25 Segons 
ordenança 

No

BARBENS 250411 José Luis Plaza Tolosa 973580460 ajuntament@barbens.ddl.net NO

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 431628 Maria LLedó Wolkowicz 977823313 mlledo@vandellos-hospitalet.cat NO
Santa Coloma de Farners 171779 Jordi Sànchez Cabra 972840808 jsanchez@scf.cat SI 50 50 50 0 0 Una bonificació del 50% pels vehicles híbrids i elèctrics.no

BELLMUNT DEL PRIORAT 430234 Josep Mª Torné i Secall 630917100 aj.bellmunt@altanet.org NO

1. Encuesta a municipios

ICAEN y AMB lanzan encuesta sobre incentivos a vehículos eficientes a todos los municipios de 
Catalunya

Respuesta de 206 municipios con unos 50 inputs por municipio

4. Eina de support a municipis



4. Eina de support a municipis
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2. Elaboración de díptico a enviar a todos los municipios � Enero

3. Elaboración de aplicatiu web de consulta  para entidades públicas (aquí)

4. Convocatoria jornadas de divulgación/formació amb Diputacions

Promoció bones pràctiques a municipis

5. Properes accions de support de la Plataforma (en definició)



4. Eina de support a municipis: recomanacions fisca ls

o BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

• Bonificar el 75% de la als vehicles elèctrics

• Bonificar el 50% de la quota per als vehicles híbrids i els que funcionin amb gas 
natural comprimit (GNC) o liquat (GNL), gasos liquats del petroli (GLP), biogàs o 
bioetanol.

• Promoure les bonificacions dins un marc temporal definit per poder-les modificar en 
el futur

o BONIFICACIÓ DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

• Bonificació del 10% de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) a les empreses que 
realitzin o disposin d’un Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) i que en demostrin la 
seva aplicació.

• Es recomana que l’import d’aquesta bonificació no pugui ser superior, per exemple, a 
un 50% del cost dels serveis acreditats en l’exercici anterior.

19

4. Eina de support a municipis: aparcaments

o BONIFICACIÓ EN L’ESTACIONAMENT I OPERACIÓ

• Facilitar les operatives i els horaris a aquelles empreses de distribució de mercaderies 
o similars que realitzin les seves tasques amb un flota de vehicles de “0 emissions 
locals”.

• Bonificació del 100% del pagament de l’aparcament en zona regulada, per als vehicles 
elèctrics amb una restricció de 2 hores tant per a residents com per a no residents. 

• Bonificació del 50% del pagament de l’aparcament en zona regulada per als turismes 
que funcionin amb tecnologies alternatives GNC, GNL, GLP, biogàs o bioetanol.

o RESERVA DE PLACES AVANTATJADES
• Reservar les places més properes a l’entrada principal d’edificis oficialsi altres 

(estacions d’autobusos o de tren) als vehicles eficients o de baixes emissions.

• Incentivar entre les empreses privades de serveis (centres comercials, d’oci o 
esportius) la reserva de les places més properes a l’entrada principal.
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www.livebarcelona.cat  

 
info@livebarcelona.cat 

facebook.com/ projectlivebarcelona.cat 

twitter.com/ liveprojectbarcelona 

youtube.com/ c/ LIVEBarcelonaProject 


