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1er CONTAMINACIÓ LOCAL: conseqüències a nivell local i climàtic

La contaminació del test i les condicions reals de conducció

Greus problemes de salut a causa de la respiració dels gasos d’escapament, 
PM10, NOx, SOx

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 CatalunyaDistribució a Europa



3er INTEGRACIÓ DE LES RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA MOBILITAT
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Infografia: 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 se’n van matricular quasi la meitat.

Ha estat diferent a la prevista fa 5 anys.



Les matriculacions per província

TURIMES ELECTRICS

BEV+PHEV+REEV MARÇ 2016 %  ACUMULAT 2016 % MARÇ 2015 % ACUMULAT 2015 %

BARCELONA 130                         85% 259                          88% 43                              86% 79                            87%

GIRONA 11                            7% 16                            5% 2                                 4% 4                              4%

LLEIDA 4                              3% 9                              3% -                              0% 1                              1%

TARRAGONA 8                              5% 11                            4% 5                                 10% 7                              8%

TOTAL CATALUNYA 153                         29% 295                          31% 50                              27% 91                            29%

TOTAL ESPANYA 522                         962                          185                            312                         

CONVENCIONALS ELECTRICS % CONVENCIONALS  ELECTRICS %

BARCELONA 13.428                   130                          0,968% 160.006                 259                            0,162%

GIRONA 1.601                      11                            0,687% 20.413                   16                              0,078%

LLEIDA 748                         4                               0,535% 9.027                      9                                 0,100%

TARRAGONA 1.502                      8                               0,533% 18.876                   11                              0,058%

TOTAL CATALUNYA 17.279                   153                          0,885% 208.322                 295                            0,142%

TOTAL ESPANYA 123.968                 522                          0,421% 1.360.241             962                            0,071%

MARÇ 2016  ACUMULAT 2016 

Els ajuts MOVEA han fet triplicar les xifres del 1T2015, si es 
mantingues aquest ritme es duplicaria la xifra d’unitats matriculades 
de 2015 i s’assolirien les 1.200

Un mes de Març on l’opció elèctrica arriba a gairebé el 9 per 1000, la 
mateixa relació que la híbrida de 2015.

Les matriculacions per província

CICLOMOTORS i MOTOCICLETES  MARÇ 2016 %  ACUMULAT 2016 % MARÇ 2015 % ACUMULAT 2015 %

BARCELONA 83                            97% 196                          85% 26                              59% 40                            91%

GIRONA 3                              3% 29                            13% 2                                 5% 2                              5%

LLEIDA -                           0% 2                              1% -                              0% -                           0%

TARRAGONA -                           0% 3                              1% 1                                 2% 2                              5%

TOTAL CATALUNYA 86                            35,4% 230                          49% 29                              44                            

TOTAL ESPANYA 243                         467                          

electriques-convencional 2,516%

TURISMES HIBRIDS

HEV MARÇ 2016 %  ACUMULAT 2016 % MARÇ 2015 % ACUMULAT 2015 %

BARCELONA 350                         79% 978                          77% 107                            91% 245                         86%

GIRONA 48                            11% 128                          10% 3                                 3% 20                            7%

LLEIDA 14                            3% 44                            3% 6                                 5% 19                            7%

TARRAGONA 32                            7% 114                          9% 1                                 1% 2                              1%

TOTAL CATALUNYA 444                         21% 1.264                      20% 117                            22% 286                         19%

TOTAL ESPANYA 2.088                      6.199                      535                            1.490                      

hibrid-convencional 0,607%

Els híbrids han recuperat un bon nivell de mercat, 1.264 (1611, 2015) tot i 
que la relació respecte els convencionals ha disminuit fins el 6 per 
1.000 (9, 2015)

El potencial de la motocicleta ha despertat, així les 230 unitats 
representen el 49% de les matriculacions a tot l’estat, i suposen un 25 
per 1.000, quan l’any passat era un 4.



TURISMES GN MARÇ 2016 %  ACUMULAT 2016 %

BARCELONA 27                            82% 76                            89%

GIRONA 1                              3% 2                              2%

LLEIDA 5                              15% 6                              7%

TARRAGONA -                           0% 1                              1%

TOTAL CATALUNYA 33                            56% 85                            29%

TOTAL ESPANYA 59                            298                          

GNV-convencional 0,041%

TURISMES GLP MARÇ 2016 %  ACUMULAT 2016 %

BARCELONA 28                            72% 52                            81%

GIRONA 4                              10% 4                              6%

LLEIDA 5                              13% 6                              9%

TARRAGONA 2                              5% 2                              3%

TOTAL CATALUNYA 39                            20% 64                            19%

TOTAL ESPANYA 191                         331                          

GLP-convencional 0,031%

Les matriculacions per província

Les altres alternatives també van sumant i són opcions a considerar 
si les necessitats de mobilitat  no es poden assolir mitjançant  l’opció
elèctrica.

Infografia: L’evolució del parc de vehicles
La tendència està seguint el patró dels països capdavanters, on es 
dupliquen o tripliquen les unitats matriculades anualment

El 1T2016 ha estat un molt bon inici pel sector de l’automòbil, i s’estan 
complint les previsions d’evolució de les alternatives  eficients.

1264 2951T2016: 230 64 85



El RANKING de PAÏSOS capdavanters en 
VEHICLES ELÈCTRICS 2013-2015

La Catalunya actual es trobaria en el top 10 de l’any 2013, cal recuperar el 
terreny, en aquests països la contribució de les motos és residual, allà usen la bici 
☺

1059 endolls en 288 estacions amb 744 places simultànies 

XARXA DE RECÀRREGA PÚBLICA ACTUAL, Infografia



XARXA DE RECÀRREGA PÚBLICA ACTUAL, GOOGLE MAPS

1059 endolls en 288 estacions amb 744 places simultànies 

1.Infografia dades
2.La calculadora
3.Escollir l’EdR VE
4.Conducció Eficient
5.Oportunitat



Quin vehicle és l’adient?

HEV PHEV BEV+REEV

GNC-GNL GLP

L’oferta de vehicles (0)

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 (1)

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

L’oferta de vehicles (2)



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

L’oferta de vehicles (3)

La comparativa econòmica: cada mobilitat ha de fer el seu balanç



La comparativa econòmica: cada mobilitat ha de fer el seu balanç

Anàlisi tipologia de recorreguts
Cal fer un anàlisi previ dels recorreguts que es realitzen de forma diària
Si els trajectes de més de 150km/dia són habituals
Si entre aquests recorreguts, hi ha la possibilitat de fer una recàrrega 
ràpida per fer-ne 150km més, o amb una recàrrega a mig dia a l’hora de 
dinar és suficient per finalitzar la jornada.
Taxistes de Barcelona realitzen dos i tres recàrregues ràpides en serveis a 
l’aeroport.

Anàlisi preus per quilòmetre
Agafar l’excel i introduir totes les variables i despeses al llarg del període 
d'anàlisi.
Preu de venda matriculació 0%, subvencions, IVTM, descomptes en 
peatges i estacionament regulat, manteniments, i els preus de l’energia 
considerant els consums per cada 100km.

Resultats comparatius al llarg de la vida útil del vehicle

• Costos calculats en base a un vehicle del segment C (tipus SEAT Leon). 

• Subvencions considerades a la compra del vehicle: pla PIVE més MOVELE. També

incloses les bonificacions impost matriculació i circulació de Barcelona. No s'inclouen 

zona blava gratuïta a Barcelona per BEV. 

• Preus de l'energia mitjans entre 2012 a 2014.

• Llei d'impostos especials any 92, article 50 epígraf 1.6 per GLP i 1.9 per Gas Natural.

• Cost energia elèctrica només s'ha considerat el terme d'energia (0,139438 TUR sense 

discriminació). El terme de potència s'ha de considerar com un cost fix. Per una 

potència entre 10 kW i 15 kW té un cost de 44,45 €/kW any.

GT Flotes LIVE 2015 CONSIDERACIONS PRÈVIES



La comparativa econòmica: cada mobilitat ha de fer el seu balanç

La comparativa econòmica: cada mobilitat ha de fer el seu balanç



La comparativa econòmica: cada mobilitat ha de fer el seu balanç



El repte del 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 que puguin haver aquestes 
percepcions 
Les administracions hem de recolzar 
l’adquisició, la discriminació positiva, 
la xarxa de recàrrega, i dinamitzar el 
sector.
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IDONEITAT TIPOLOGIA EdRR, EdRsR, PdRV

L’ou o la gallina? 

IDONEITAT DE TIPOLOGIA-UBICACIÓ

Elaborat per:



IDONEITAT DE TIPOLOGIA-VELOCITAT 

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



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.

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 



L’elecció de l’estació de recàrrega més adient

Normal, schuko-Mennekes, Wac 3.3kW, aparcaments i 
parkings, allà on un vehicle turisme s’hi pot estar diverses 
hores, 1h=30km

Semiràpid, schuko-Mennekes, Wac 7.5kW, via pública, zones 
de càrrega i descàrrega, 1h=70km

Ràpid, ChadeMo, CCSCombo2 i Mennekes, Wdc 50kW i Wac 
43kW, via pública, vies interurbanes, 30mín=200km

Capacitat de la bateria 20 kWh, autonomia 200 km

Alternatives interessants: 
Equip de 20kWdc
Equip de 50kWdc amb 20kW contractats 

En via pública ús per motocicletes 
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Cursos dirigits a conductors de vehicle turisme i a conductors de 
vehicle industrial, lleuger i pesant.

Són un mitjà de baix cost (70€) 3-4h i gran eficàcia per a aconseguir 
un estalvi energètic, ambiental i econòmic del sector del transport

S’assoleixen estalvis de fins el vehicles lleugers 25%.

Cursos de conducció eficient

Cursos de conducció eficient

Introducció

Recorregut sense cap intervenció de l’instructor

Classe teòrica de tècniques de conducció eficent

Recorregut aplicant les tècniques

Valoració dels resultats



� Arrancar el motor sense trepitjar l’accelerador;

� Benzina - Iniciar la marxa immediatament després d’arrancar per no 
ralentitzar el calentament del motor.

� Diesel - Esperar uns segons avanç de començar la marxa, assegura 
que l’oli arribi en condicions adients a la zona de lubrificació.

� Canviar a la 2ª marxa als 2 segons ó 6 metres aproximadament.

� Progressió en les marxes: Interval de revolucions de canvi: 

� Entre 2.000 i 2.500 rpm - benzina

� Entre 1.500 i 2.000 rpm - diesel

� Major utilització de las marxes llargues (4ª i 5ª marxa).

Tècniques de conducció eficient

� Mantenir la velocitat de circulació el més uniforme possible (cercar la 
fluïdesa evitant realitzar frenades i accelerades innecessàries que suposin 
un augment de consum i de l'estrès)

� Moderar la velocitat en la 5ª marxa (a major velocitat el consum creix al 
quadrat de la velocitat)

� Desacceleracions: 

� Aixecar el peu de l’accelerador i deixar rodar el vehicle per inèrcia 
amb la marxa engranada en aquest instant

� Frenar de forma suau i anticipadament amb el pedal de fre

� Reduir de marxa el més tard possible i per sota de les 1500 
revolucions

Tècniques de conducció eficient



� Sempre que sigui possible, aturar el cotxe sense 
reduir prèviament de marxa

� Per a parades prolongades (superiors a 60 
segons), és recomanable aturar el motor.

Tècniques de conducció eficient
¡ Circulant a més 
de 20 km/h, amb 
una marxa 
engranada i 
sense trepitjar el 
pedal de 
l’accelerador, el 
consum de 
carburant és 

NUL

� L’estalvi de la conducció eficient per a un ciutadà mig, amb recorreguts de 
15.000 km l’any,  pot suposar una reducció del consum del 20% fet que 
suposa:

� Estalvi de 240 litres anual de carburant per vehicle

� Estalvi de més de 230 € anuals

� Reducció de 580 Kg de CO2 per vehicle 

� Si tots els ciutadans de Catalunya apostessin per la utilització de la 
conducció eficient, l’estalvi pel país suposaria (parc de vehicles turisme 3,3 
M):

� Estalvi de 792 M de litres de carburant anuals 

� Estalvi de més del 3% de l’energia primària del país

� Estalvi de 759 M € anuals (al preu de la benzina d’avui 1.2€/l)

� Reducció de 2 M t de CO2  anuals a Catalunya

Que aconseguiríem si tots els catalans féssim 
conducció eficient?



� Any 2005: 
L’ICAEN comença a organitzar cursos de conducció eficient.

� Any 2007/2008:  
1.000 cursos de CE a ciutadans (conveni amb la Federació d’Autoescoles de Catalunya).
2.000 cursos de CE a professionals (conveni amb la Federació d’Autoescoles de Catalunya).
117 cursos de CE vehicle industrial (concurs públic, RACC)

� Any 2008/2009:
500 cursos de CE turisme per professors (convocatòria de subvencions, Ass Provincials AE).
3.500 cursos de CE turisme adreçats a ciutadans i col·lectius (convocatòria de subvencions, Ass 
Provincials AE).
872 cursos de CE vehicle industrial (convocatòria de subvencions, Ass Provincials AE i centres 
formadors del transport).
200 cursos de CE instructor de VE (APROTRANS).

� Any 2009/2010: 
1.500 cursos de CE turisme per a col·lectius (RACC).

6.170* cursos de CE turisme (convocatòria de subvencions, AEs).
1.500* cursos de CE vehicle industrial.

� Any 2011:
5.000 cursos de CE turisme (concurs públic).
1.400 per a industrial (concurs públic).

900 cursos de CE examinadors i cossos especials (ass. provincials d’AE)

45

Cursos de conducció eficient

� Any 2013:
Realització de 1.000 cursos per vehicle turisme i vehicle industrial lleuger

Millorar l’efiència de l’ús intensiu en àmbit urbà, taxis i flotes de transport lleuger.
Donar suport a les empreses per a aconseguir el Distintiu de qualitat ambiental

� Any 2014:
Realització de 350 cursos per vehicle industrial lleuger

� Any 2015:
Realització de 450 cursos per vehicle turisme lleuger

Cursos de conducció eficient

Des de l’any 2005 s’han format més de 12.000 
conductors de vehicle turisme i 4.500 de vehicle 
industrial en conducció eficient a Catalunya.
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L’Electromobilitat i l’optimització de l’energia en el transport, és una gran 
oportunitat per millorar la nostra mobilitat i una oportunitat empresarial 
pel país



Moltes gràcies
miquel.angel.escobar@gencat.cat

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 2015.

• 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

Introducció i convicció



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



IVTM reduït, gratuïtat de peatges

• Els municipis mitjançant les ordenances, poden bonificar fins el 75% 
l’impost IVTM, essent una despesa anual.

Jornades a les 4 diputacions .

LLD, GIR, BAR, TGN

• 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 (Garraf) i el Túnel de Vallvidrera.

• Està 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€/2h0€/2h


