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Els ajuntaments tenen la responsabilitat de posar vehicles de la flota municipal nets 

d’emissions, per tal de donar exemple a la ciutadania. 

Els ajuntaments poden promoure el vehicle elèctric allà on puguin incidir: 

-Disminuir un 75% l’impost municipal per als vehicles elèctrics.  

-Reservar aparcaments per a vehicles elèctrics en llocs cèntrics i gratuïts (per l’usuari 

aquesta mesura l’ajuda a amortitzar el cost del vehicle) i permet fer-ne molta promoció. 

-Ajudar a la implantació de punts de recàrrega. 

Els vehicle elèctrics s’han de poder carregar a casa i els punts de recàrrega s’han d’utilitzar 

principalment per poder continuar trajectes. 

En l’àmbit familiar si es tenen dos vehicles, seria idoni que un d’aquests sigui elèctric. 

En una comunitat de veïns un particular pot posar un punt de recàrrega vinculat i si la 

comunitat de veïns es posa d’acord molt millor per a tothom per a compartir despeses, i també 

que els ajuts de les administracions solen ser majors. 

Encara és car comprar un vehicle elèctric (20.000 € min.), però hi ha altres opcions que 

abarateixen el seu cost com per exemple comprar-ne de km0. 

Considera que els ajuntaments ja no haurien de posar punts de recàrrega elèctrica lenta, 

perquè els vehicles ja es carreguen en els pàrquings particulars o al garatge municipal durant la 

nit. 

Els punts de recàrrega elèctrica semiràpida, considera que els ajuntaments tampoc n’haurien 

de posar perquè aquests punts haurien de ser iniciatives privades i situar-los en centres 

comercials,  polígons industrials, centres generadors de mobilitat,... 

Dels punts de recàrrega elèctrica semiràpida, poden ser amb corrent alterna o continua. Els de 

corrent alterna els desaconsella perquè solen ser punts de càrrega lenta pels vehicles que 

carreguen en corrent continua (la majoria) i per tant recomana els punts de recàrrega ràpida. 

Recomana posar punts de recàrrega ràpida en ciutats grans i turístiques i sobretot 

estratègicament ben situats que formin una bona xarxa pel territori. 

L’autonomia dels vehicles augmenta, els actuals ja tenen autonomies superiors als 300 km, per 

tant els cotxes es poden carregar perfectament a la nit, i no caldria carregar vehicles durant el 

dia a menys que es faci un trajecte de llarg recorregut. 


