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DIFONDRE ELS AVANTATGES I BENEFICIS DE 
LA MOBILITAT ELÈCTRICA

� EFECTE SAFAREIG





Consum d’energia final a Catalunya 
per fonts i per sectors, 2014

+

+

El transport per carretera, és el consum energètic més elevat 



TRANSPORT, SECTOR CAPTIU DEL 
PETROLI (DADES 2014, EUROSTAT)

Un dels reptes que es plantegen és la reducció d’aquesta
dependència energètica, que ens fa vulnerables com a país
davant les fluctuacions dels mercats internacionals.
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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



El Govern va aprovar al gener 2017 el 
Pacte Nacional per a la Transició 

Energètica de Catalunya

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

• Document consensuat amb els 
agents econòmics i socials.

• S’ha presentat als grups polítics i 
al Parlament (març 2017) per a la 
seva aprovació.



Transició... cap a on?

Cap a un model energètic en el que 
els recursos renovables satisfacin 
el 100% de la demanda energètica?

Cap a un model energètic neutre en 
emissions de gasos d’efecte 

hivernacle?

PACTE NACIONAL PER A LA 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA



LES PALANQUES DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Desplegament de 
l’autoconsum 
fotovoltaic i la 
generació elèctrica 
distribuïda

Fer de Catalunya un 
país atractiu per al 
vehicle elèctric

Fer de Catalunya un 
país atractiu per a la 
implantació de les 
energies renovables



Vehicle elèctric

Generació 
distribuïda

Emmagatzematge
Autoconsum 

fotovoltaic en edificis



EVOLUCIÓ DE LES BATERIES ELÈCTRIQUES



EVOLUCIÓ DE LES BATERIES ELÈCTRIQUES



Any km kWh kW km/h kWh/100km Tipus bateria Cotxe Preu €

1899 30 100 Pb-àcid Le Jamais contente

1911 129 32 Ni-Fe Anderson Electric Car

1950 80 35 Pb-àcid Tama EV

1999 180 26,4 Ni-MH GM EV1

2010 175 24 145 13,72 Io-Liti LEAF_1

2015 250 30 13,2 Io-Liti ZOE

2015 150 34,2 85 12,7 Io-Liti e- GOLF_1 37.000 €

EVOLUCIÓ DELS VEHICLES ELÈCTRICS

2015 150 34,2 85 12,7 Io-Liti e- GOLF_1 37.000 €

2016 280 28 88 160 Io-Liti Hyundai IONIQ 34.000 €

2016 250 30 80 144 14 Io-Liti LEAF_2 30.000 €

2017 300 33 Io-Liti BWM i3 35.500 €

2017 613 100 250 Io-Liti TESLA S P100D 134.500 €

2017 400 41 65 Io-Liti ZOE 30.000 €

2017 200 35,8 85 Io-Liti e- GOLF_2 37.000 €

2018 400 60 150 15,7 Io-Liti Opel Ampera 35.000 €

2018 400 60 Io-Liti TESLA_3 30.000 €



PIRVEC

Contaminació Gestió energètica
Autoconsum

Diversificació energètica 
Renovables

Eficiència energètica



EL PERQUÈ DEL PLA PIRVEC

PIRVEC

ACCELERAR

ORIENTAREFICIÈNCIA

L’administració 
pública ha d’utilitzar 

els fons públics per 
fer avançar el sector 

privat i la societat cap 
a un model més PIRVEC

FACILITAR

MODEL 
NEGOCI

SALUT

a un model més 
eficient i saludable en 

el menor temps 
possible i fins que 

sigui econòmicament 
sostenible.



Punt X.X. OBJECTIUS PIRVEC.
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Punt X.X. OBJECTIUS PIRVEC.

-20-

20



Punt X.X. OBJECTIUS PIRVEC.

ESTACIONS 
RÀPIDES 

Potència >50kW
Cost i manteniment elevat

Recàrrega en casos puntuals
Vies de transport d’alta velocitat
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PUNTS DE RECÀRREGA NORMAL  / VÍNCULAT
Potència 3,5kW - 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, ... 

Vies de transport d’alta velocitat



COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

Infografies:

• Tipus de punts de recàrrega

• Tipus de vehicles elèctrics

• Com instal·lar un punt de recàrrega

• Esquemes d’instal·lació de punts de 

recàrrega

• Mobilitat eficient (matriculacions)
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• Recomanacions per instal·lacions en 

aparcaments comunitaris

Quadern pràctic:

• Instal·lació d’infraestructura de 

recàrrega del vehicle elèctric

Calculadora: quin vehicle em convé?

Audiovisual:

• e-casa

• Pla PIRVEC



EVOLUCIÓ DE LES MATRICULACIONS DE VEHICLES 
ELÈCTRICS / EFICIENTS

Entre 2015 i 2016 es va duplicar el nombre de matriculacions de 
vehicles elèctrics, i va  quadruplicar el nombre de vehicles híbrids.
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EL PUNT DE RECÀRREGA VINCULAT ÉS LA CLAU PER FER MÉS EFICIENT E L
SISTEMA ELÈCTRIC

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.





ESQUEMA

ESQUEMA

ITC-BT-52



ESQUEMA

ESQUEMAESQUEMA





L’autoconsum com a millor opció 

Els panells solars converteixen l’energia del sol en energia elèctrica.
Aquesta energia es pot emmagatzemar en bateries, en el cotxe elèctric (BEV) o 
enviant-la a la xarxa quan les bateries estiguin plenes.
Les bateries proveeixen d’energia el vehicle o la casa.
L’energia consumida a la llar prové de fonts d’energies renovables.
Quan la bateria de casa està buida, el vehicle elèctric pot proveir d’energia a la llar.
Si totes les bateries estan buides, la xarxa proveirà d’energia al VE i a la llar.

EVS 29 Montreal



FORMACIÓ PLA PIRVEC

Col·laboració entre ICAEN i el Gremi d’instal·ladors de Catalunya AGIC-FERCA per 
impulsar la formació i les bones pràctiques dels instal·ladors en els projectes de 
punts de recàrrega vinculats domèstics en habitatges unifamiliars i sobretot en 
aparcaments comunitaris.
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MAPA ESTACIONS DE RECÀRREGA RÀPIDA 

Estacions de 
recàrrega ràpida
actuals i previsió  
març 2018
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PUNT X.X. MAPA ESTACIONS DE RECÀRREGA 
SEMIRÀPIDA 

Estacions de recàrrega 
semiràpida actuals i 
previsió  març 2018
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VISOR D’ESTACIONS DE RECÀRREGA 
RÀPIDA EN TEMPS REAL. 

VISOR 

APP_1

APP_2
GESTOR 
EDRR_3

Interessats sol·liciten 
informació estat EdRR
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VISOR 
ICAEN

GESTOR 
EDRR_2

GESTOR 
EDRR_1

Des de centres de 
control cedeixen 
informació estat EdRR



VISOR D’ESTACIONS DE RECÀRREGA 
RÀPIDA EN TEMPS REAL. 
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Agregador d’informació en temps real de l’estat de totes les estacions de 
recàrrega publiques de Catalunya � Enllaç visor
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VISOR ICAEN

• Cos petició: “Token + Array” 

• Informació renovada cada 2,5 minuts

• Estacions ràpida i semiràpides amb ajuts ICAEN. 

Opcional per la resta d’estacions.Opcional per la resta d’estacions.

• Possibilitat per tothom d’usar les dades en “Dades 

Obertes”

• Estructura petició en JSON serà la següent:

https://xarxarecarrega.icaen.gencat.cat/ICAEN/



{
"pdr":{"token":"token",

"puntsRecarrega": [ {
"id": "1",
"nom": "NOM",
"endoll": "1",
"tipus_endoll": {"tipus":"CHAdeMO (DC)",

"potencia_max":"50"},
"id_estat": "0",
"estat": "lliure",
"temps_recarrega": "0",
"consum": "0","consum": "0",
"bateria": "",
"ultrarapid": "0",
"error_comunicacio": "0",
"latitud": "41.1436746",
"longitud": "1.1292764",
"nom_carrer": "",
"nom_ciutat": "Reus",
"id_id_usuari": "1"

},{...}]}
}
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LLEI DE CANVI CLIMÀTICLLEI DE CANVI CLIMÀTIC
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OBLIGACIONS DE LA LLEI DE CANVI CLIMÀTIC 
I PACTE NACIONAL TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
EN MOBILITAT ELÈCTRICA

Article 24. Transport i mobilitat
• Garantir que les infraestructures elèctriques tinguin suficient capacitat per a

atendre la demanda addicional d'electricitat de la transició cap al vehicle elèctric.

• El departament competent en matèria d'energia ha d'incorporar com a objectius
al pla de desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a
Catalunya que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica el 2030 i
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Catalunya que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica el 2030 i
que el 30% de renovació del parc de vehicles sigui elèctric el 2025.

• Promoure les mesures necessàries perquè els vehicles motoritzats nous no siguin
de combustió interna fòssil a partir del 2030 i perquè el sector de l'automoció
passi d'un model exclusiu de cavalls fiscals a un d'emissions contaminants.

Article 27. Urbanisme i habitatge
• El Govern i les administracions locals han de promoure la reserva de punts de

càrrega de vehicles elèctrics en els centres de treball i edificis públics.



Disposició transitòria quarta. 

• La instal·lació i implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics està
sotmesa al règim de declaració responsable.

• Si s'instal·la un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics dins l'àmbit d'una
activitat que ja té llicència municipal, no cal cap nova llicència, només la

OBLIGACIONS DE LA LLEI DE CANVI 
CLIMÀTIC I PACTE NACIONAL TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA EN MOBILITAT ELÈCTRICA
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activitat que ja té llicència municipal, no cal cap nova llicència, només la
comunicació preceptiva del canvi no substancial a l'ajuntament.

• Les instal·lacions que prestin el servei de càrrega ràpida i semiràpida que hagin
obtingut ajuts públics han de poder ésser desbloquejades per qualsevol usuari de
vehicle elèctric sense que calgui la intervenció de terceres persones i sense que
calgui donar-se d'alta prèviament del servei.

S’estableix un termini de sis mesos per l’adaptació d’aquestes instal·lacions.



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

1. La instal·lació i l'activitat d'implantació de punts de recàrrega per a vehicles 

elèctrics està sotmesa al règim de declaració responsable.

2. Si s'instal·la un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics dins l'àmbit d'una 

activitat que ja té llicència municipal, no cal cap nova llicència, però s'ha de fer 

la comunicació preceptiva del canvi no substancial a l'ajuntament.

3. Les instal·lacions que prestin el servei de càrrega ràpida i semiràpida que hagin 

obtingut ajuts públics han de poder ésser desbloquejades per qualsevol usuari 

de vehicle elèctric sense que calgui la intervenció de terceres persones.

4. Les instal·lacions que prestin el servei de càrrega ràpida i semiràpida que hagin 

obtingut ajuts públics estan obligades a donar accés a tots els usuaris de vehicle 

elèctric sense que calgui donar-se d'alta prèviament del servei.

5. Els propietaris de les instal·lacions a què fan referència els apartats 3 i 4 les han 

d'adaptar al que estableixen els dits apartats en el termini de sis mesos a 

comptar de la data de publicació d'aquesta llei.



Disposició final Sisena.

• D'acord amb l'article 19, el departament competent en matèria d'energia ha de
desenvolupar, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta
llei:

OBLIGACIONS DE LA LLEI DE CANVI 
CLIMÀTIC I PACTE NACIONAL TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA EN MOBILITAT ELÈCTRICA
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o El desenvolupament i impuls d'una estratègia catalana d'infraestructures
de recàrrega de vehicle elèctric que permeti desplegar punts de recàrrega
vinculats als habitatges i llocs de feina i aprofundir en la formació dels
instal·ladors, dels administradors de finques i dels promotors d'edificis.

o La planificació i el desplegament de la xarxa ràpida estratègica per a
garantir la cobertura de subministrament en desplaçaments interurbans
amb distàncies màximes de 150 quilòmetres o les que es determinin a
mesura que avanci la tecnologia d’emmagatzematge elèctric.
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ALIANÇA DE MUNICIPIS I ALIANÇA DE MUNICIPIS I 
INTEROPERABILITATINTEROPERABILITAT
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INTEROPERABILITATINTEROPERABILITAT



ALIANÇA DE MUNICIPIS. 

EVOLUCIÓ DE L’ACCESIBILITAT DELS USUARIS A LES ESTACIONS RECÀRREGA

2015 2019

2017
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Targeta: LIVE, Reus, 
Girona, IBIL, Lleida

Única targeta 
interoperable

Aplicacions mòbils 
accés universal



ALIANÇA MUNICIPIS I INTEROPERABILITAT. 

ALIANÇA DE MUNICIPIS AMB ESTACIONS RECÀRREGA

Cal facilitar l’accés de tots els usuaris de vehicles elèctrics a totes les
estacions de recàrrega públiques.

L’objectiu a mig termini és accedir a totes les estacions de recàrrega
mitjançant un telèfon intel·ligent. Mentre s’adapten les estacions de
recàrrega actuals s’ha creat una aliança de municipis gestors de targetes
d’identificació per compartir la informació necessària per permetre que
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d’identificació per compartir la informació necessària per permetre que
amb qualsevol de les targetes existents actuals es pugui garantir l’accés.

MEMBRES DE L’ALIANÇA (8):
• Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Ajuntament de Barcelona,

Reus, Lleida, Girona, Cambrils, Cabrera de Mar i Amposta.

PROBABLES FUTURS MEMBRES:
• Barcelona Serveis Municipals (BSM), Ajuntament Sant Fruitós de

Bages, Electromaps, municipis sol·licitants d’ajuts el 2017.



ALIANÇA MUNICIPIS I INTEROPERABILITAT. 

PROPERS PASSOS ALIANÇA MUNICIPIS
• Cobrar:

• per aparcar ??
• per energia ??

• Compartir informació amb altres plataformes
• Futur targetes RFID, NFC, ...
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Futur targetes RFID, NFC, ...
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AJUTS ECONÒMICS PIRVEC 2018AJUTS ECONÒMICS PIRVEC 2018
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MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE GOVERN 
PLURIENNAL DEL PLA PIRVEC

A. Amb l’experiència del 2017 i l’evolució del sector s’ha constatat que la
prioritat del pla estratègic PIRVEC ha de ser el desenvolupament d’una
xarxa de recàrrega ràpida per garantir la mobilitat dels vehicles elèctrics
per tot el territori.

B. En segon lloc cal promoure la mobilitat elèctrica en els usuaris
professionals i particulars i per això cal que al mercat hi hagi disponibilitat
de més diversitat de models de vehicles i a un preu competitiu
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de més diversitat de models de vehicles i a un preu competitiu

PER AQUESTS MOTIU, EL PLA ESTRATÈGIC PIRVEC:

1. El 2018 donarà prioritat a la xarxa ràpida de recàrrega, movent pressupost
de recàrrega vinculada del 2018 i avançant el pressupost d’estacions de
recàrrega ràpida del 2019 i,

2. El 2019 focalitzarà el pressupost en els punts de recàrrega vinculats.



MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE GOVERN 
PLURIENNAL DEL PIRVEC

Any Capítol 4 Capítol 7 Import
2016 15.000,00 € 368.250,00 € 383.250,00 €
2017 30.000,00 € 864.750,00 € 894.750,00 €
2018 15.000,00 € 1.441.250,00 € 1.456.250,00 €
2019 0,00 € 3.090.750,00 € 3.090.750,00 €

TOTAL 60.000,00 € 5.765.000,00 € 5.825.000,00 €

14 de juny de 2016 el Govern va autoritzar un import total de 5.825.000,00€, per 
executar les mesures del PIRVEC:
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TOTAL 60.000,00 € 5.765.000,00 € 5.825.000,00 €

Any Total resultant
Capítol 4 Capítol 7

2016 15.000,00 0,00
2017 30.000,00 864.750,00
2018 15.000,00 2.727.650,00
2019 0,00 2.172.600,00

TOTAL 60.000,00 5.765.000,00

Modificació del pluriennal del pla estratègic PIRVEC aprovat l’1 d’agost de 2017 



EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PIRVEC. 

2017 - PRESSUPOST TOTAL 864.750 € � sol·licitat real 3.080.000 €
• Estacions recàrrega ràpida 514.750€ � 13 estacions, 9 ubicacions
• Estacions recàrrega semiràpida 200.000€ � 39 estacions, 16 ubicacions
• Punts recàrrega vinculada 150.000€ � 58 punts, 89.274€ atorgats

2018 - PRESSUPOST TOTAL 1.809.500 € (SENSE MODIFICACIÓ PLURIENNAL)
• Estacions recàrrega ràpida 761.250€ � 19 estacions ≈ 10 ubicacions
• Estacions recàrrega semiràpida 500.000€ � 90 estacions ≈ 40 ubicacions
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• Estacions recàrrega semiràpida 500.000€ � 90 estacions ≈ 40 ubicacions
• Punts recàrrega vinculada 548.250€ � 210 punts

2018 - PRESSUPOST TOTAL 2.742.650 € (AMB MODIFICACIÓ PLURIENNAL)
• Estacions recàrrega ràpida 2.227.650€ � 55 estacions ≈ 25 ubicacions
• Estacions recàrrega semiràpida 500.000€ � 90 estacions ≈ 40 ubicacions
• Punts recàrrega vinculada 0€ � ajuts focalitzats pel 2019
• Actualització estacions recàrrega ràpida i semiràpida existents per accés 

amb mòbils i sistemes de pagament. (en elaboració)



EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PIRVEC. 

1. QUIN PRESSUPOST HI HAURÀ GENER 2018

1. BASES REGULADORES 2016

• CONVOCATÒRIA LIMITADA

2. BASES REGULADORES 2018 

• CONVOCATÒRIA EXTENSA

2. AJUDES DESTINADES A:
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2. AJUDES DESTINADES A:

• ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

• EMPRESES PRIVADES

3. QUANTIA DELS AJUTS

• INCOMPATIBILITAT AMB AJUTS IDAE

• REDUIR L’IMPORT DE 40.000 PER AMPLIAR XARXA



PLAN MOVALT - IDAE

Objeto de las ayudas: Las ayudas 
de la presente convocatoria se 
dirigen por tanto, a incentivar la 
adquisición de vehículos 
eléctricos, de gas licuado del 
petróleo (GLP/Autogás), de gas 
natural comprimido (GNC) y 
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natural comprimido (GNC) y 
licuado (GNL), vehículos que se 
propulsen con pila de 
combustible y motocicletas 
eléctricas.



PLAN MOVALT - IDAE
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Gràcies

#EnergiaNeta #CleanEnergy


