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1 Antecedents 

La Diputació de Barcelona és una institució de l'estat espanyol que forma part de l'administració local i 
està dotada de certes competències administratives per al govern i administració de la província de 
Barcelona. 

La mobilitat en el territori de la província de Barcelona és una de les seves competències, actualment, 
esta realitzant un progres cap a una mobilitat neta i sostenible. Per tal d’assolir aquest objectiu col·labora 
amb diferents comarques i municipis promovent la mobilitat elèctrica.  

La Diputació de Barcelona adjudica a Evectra una guia executiva pels diferents municipis que 
constitueixen la comarca del Berguedà, així com, un estudi de certs aspectes específics del consell 
comarcal. 

 

2 Estat de l’art  

2.1 Parc automobilístic   

2.1.1 Europa i la resta del món  

En 2016, i segons dades tant del Global EV Outlook com de EAFO, el Observatori Europeu de 

Combustibles Alternatius (European Alternative Fuels Observatory), el parc automobilístic elèctric mundial 

ha crescut un 60%, sobrepassant els 2 milions de vehicles, dels quals 1.250.000 són purament elèctrics, 

superant amb escreix la demanda de tipologies híbrides. A nivell global, Xina i Estats Units lideren les 

ventes. 

 

Figura 1.-Evolució global del parc elèctric. Font: Global EV Outlook 2017 

 

Figura 2.- Ventes vehicle elèctric/híbrid entre 2010-2016. Font: Global EV Outlook 2017 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Barcelona
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A Europa, segons dades de EAFO el parc automobilístic elèctric circulant ha crescut un 21%, amb 

500.000 vehicles elèctrics, en gran part gràcies a les mesures mediambientals dels estats. Aquest 

creixement europeu es liderat per Noruega, Holanda, Suècia i Alemanya, el qual es degut a la expansió 

de la infraestructura com en l’ajuda de compra que proporcionen aquests països als seus ciutadans.  Per 

lo tant, hi ha una correlació directa entra la extensió de la xarxa de punts de recarrega, els plans 

d’incentivació i el volum de mercat per aquest tipus de vehicle. En aquest sentit, la ciutat de Rotterdam 

s’ha compromès ha instal·lar 4.000 nous punts de recarrega per a finals de 2018.  

Dels països Europeus França lidera la llista de vehicles purament elèctrics (BEV), mentre el Regne Unit 

encapçala als híbrids endollables (PHEV). En canvi, Noruega es qui assumeix un nombre major de 

matriculacions totals (BEV+PHEV). Pel que fa a Espanya es situa en desena posició. 

 

Figura 3.- Ventes vehicle BEV i PHEV a Europa 2016. Font: Mobilitat Elèctrica 

Cal destacar algunes iniciatives aplicades pels principals països del territori de la Unió Europea per 

impulsar la implementació del vehicle elèctric. 

Regne Unit: 

1. Pel 2030 el 60% d’automòbils nous han de ser elèctrics. 

2. S’atorgaran 100 milions de lliures (aproximadament 112 milions d’euros) en subsidis per ajudar a 

la compra de vehicles elèctrics particulars. 

 

Alemanya: 

 

1. Increment a les subvencions a la investigació i desenvolupament per arribar a 1 milió de vehicles 

elèctrics al 2020 i als 6 milions al 2030, però sense ajudes directes per la compra del vehicle 

elèctric. 

Tot i això, Alemanya mantén subsidis fiscals en la compra de cotxes dièsel alentint l’expansió elèctrica. 

França: 

1. Subvenció a la compra de vehicles amb emissions inferiors a 60 g/km. La finalitat es arribar a un 

volum de mercat del 27% per l’any 2025. 
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2. 300 milions d’euros en ajudes publiques a la compra de vehicles elèctrics. Es tracta d’un marc 

estable que permet per 6.300 euros l’adquisició d’un vehicle elèctric, e incentiva amb 3.700 euros 

més el desballestament de models dièsel amb 10 o més anys d’antiguitat. 

3. Programa Autolib a París: primer sistema de carsharing elèctric de França, estrenat en 2011, el 

qual desplega una xarxa de 4.000 punts de recàrrega complementaris. 

4. Col·laboració de fabricants i distribuïdores elèctriques per realitzar probes amb vehicles híbrids 

endollables.  

De la figura 5 s’observa que, la mobilitat es troba en un punt on el mercat del vehicle elèctric s’està 

consolidant a un bon ritme, tenint en compte les dificultats de reconversió de la industria tradicional i altres 

barreres. No obstant, es condició necessària la implementació d’una infraestructura de recàrrega capaç 

de prestar servei al parc automobilístic elèctric. Segons les prediccions de AVERE (Associació Europea 

per la Electromobilitat), al 2040 el vehicle elèctric superarà al de combustió tradicional (ICE) en ventes.  

 

Figura 4.- Perspectives de creixement del parc elèctric sobre el tradicional. Font: Bloomberg New Energy Finance. 

2.1.2 Situació a Espanya 

Actualment a Espanya s’estima un parc de vehicles elèctrics aproximat de 36.200 unitats, dades AEDIVE.  

Segons dades de la DGT, dels 1.241.540 vehicles matriculats al 2017, 4.164 han sigut turismes i 

comercials purament elèctrics; és a dir, un 0,34% del total. Observar taula 1, per tal d’obtenir una idea 

global de la tipologia de vehicles matriculats a Espanya durant el 2017. 

Categoria de Vehicle Matriculacions (Gener-Desembre) 2017 Percentatge (%) 

Dièsel Pur 599.312 48,27 

Dièsel Híbrid 111 0,01 

Gasolina Pur 574.688 46,29 

Gasolina Híbrid 55343 4,46 

GLP 3.686 0,30 

GNC 1.182 0,10 

BEV 4.164 0,34 

EREV 186 0,01 

PHEV 2.868 0,23 

TOTAL 1.241.540 100,00 

Taula 1.-Matriculacions per tipologia de vehicles al 2017. Font: DGT i AEDIVE 
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Realitzant un enfocament més directe al vehicle purament elèctric al vehicle híbrid endollable, en la figura 

5  es pot apreciar  un gran augment en tant per cent de venta en els últims anys dels BEV i PHEV a  

Espanya. Concretament s’observen dos canvis dràstics dos factors remarcables, els primers anys de 

venta del cotxe elèctric, pràcticament la venta era destinada al cotxe elèctricament pur. En canvi, en els 

darrers anys l’augment de l’híbrid endollable ha sigut predominant arribant a assolir aproximadament el 

mateix nombre de ventes que BEV. Tot i això, també cal remarcar un gran augment pel que fa referència 

al cotxe elèctric pur. L’altre factor important es l’augment que es produeix de l’any 2016 al 2017 apuntant 

a una tendència més sòlida.  

 

Figura 5.- Percentatge venta vehicle BEV i PHEV a Espanya (2008-2018). Font: European Alternative Fuel Observatory 

(EAFO) 

 

Per obtenir, una idea en nombres absoluts de la venta dels cotxes elèctrics (BEV i PHEV) es pot observar 

la figura 6. Cal remarcar que no s’ha afegit l’any 2018, a causa de que al tractar-se de xifres absolutes 

resultaria  enganyós.  

 

Figura 6.- Unitats venudes vehicle BEC i PHEV a Espanya (2009-2017). Font: European Alternative Fuel Observatory 

(EAFO) 

 

A Espanya al 2017, segons dades de EAFO s’han matriculat 3.920 vehicles elèctrics purs, liderant aquest 

mercat apareixen el Renault Zoe amb 1.327 unitats, seguit del Nissan Leaf amb 530 unitats i el BMW i3 

amb 497 unitats.  
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Figura 7.- Els 5 EV més venuts a Espanya. Font: European Alternative Fuel Observatory (EAFO) 

Pel que fa referència a vehicles híbrids endollables, segons dades de EAFO, a l’any 2017 s’han matriculat 

3.528 vehicles, els models més venuts varen ser: Mitsubishi Outlander PHEV amb 719 unitats, el BMW 

225 xe Active Tourer amb 309 unitats i el Merces GLC350e amb 304 unitats.  

 

 

Figura 8.- Els 5 PHEV més venuts a Espanya. Font: European Alternative Fuel Observatory (EAFO) 

 

2.1.3 Situació a Catalunya 

A Catalunya, les xifres de matriculacions de vehicles elèctrics (BEV), vehicles elèctrics híbrids endollables 

(PHEV) i vehicles elèctrics amb Range Extender (REEV) pels anys 2014, 2015 i 2016 són els següents, 

observar taula 2. 

Any Tipus de vehicle BEV HEV PHEV+REEV Total 

2015 
 

Ciclomotor i moto 612 6 9 627 

Turismes 601 4.336 261 5.198 

 
2016 

 

Ciclomotor i moto 772 1 0 773 

Turismes 699 10.278 396 11.373 

 
2017 

Ciclomotor i moto 3.013 7 9 3.029 

Turismes 1.325 23.768 596 25.689 

Taula 2.- Matriculacions vehicles elèctrics (2014-2016) a Catalunya. Font: Aedive i DGT 
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Per tal d’obtenir una idea mes clara de la situació actual del mercat a Catalunya, s’ha realitzat un gràfic 

amb el percentatge depenent de la tipologia de combustible.  

 

Figura 9.- Percentatge nombre de vehicles matriculats a l'any 2017 a Catalunya segons tipologia combustible.       
Font: DGT. 

 

 

2.2 Infraestructura de recàrrega  

2.2.1 Modes de recàrrega  

Es poden diferenciar diverses estacions de recàrrega, segons la potència de recàrrega, el nombre de 

serveis que ofereixen (nº de càrregues simultànies), vehicles autoritzats a endollar-se i segons els modes 

i tipus de connexió que ofereixen. 
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Figura 10.- Tipologia recàrrega del vehicle elèctric. Font: ICAEN 
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Existeixen una gran varietat de tipologia de “EVSE” (Electric Vehicle Supply Equipment), és a dir, de 

carregador per al vehicle elèctric. La primera classificació que és realitza es en 4 modes: 

Tipus Descripció Mode de recàrrega Il·lustració 

Mode 1 
Pressa tipus Shucko, 
sense comunicacions 
entre EV i carregador. 

Mode de recàrrega  
normal  

Mode 2 

Pressa tipus Shucko 
amb funcions Pilot al 
cable ( permet 
confirmar la correcta 
connexió del EV) 

Mode de recàrrega 
normal  

Mode 3 

Pressa tipus 
Mennekes  amb 
comunicacions 
integrades. El punt de 
recàrrega inclou 
control i proteccions 

Mode de recàrrega 
normal i semi-ràpida 

 

Mode 4 
Sistema que inclou 
converso a corrent 
continu. 

Mode de recàrrega 
ràoida  

Figura 11.- Classificació dels "EVSE" segons el mode de recàrrega. 

 

2.2.2 Tipologia carregadors  

S’ha prosseguit mostrant les diferents tipologies de connectors, així com al mode que pertanyen.  

Tipologia de connectors 

   
 

 

Mode 3 Mode 3 Mode 3 Mode 4 Mode 4 

SAE J1772 Mennekes SCAME Chademo Combo 
Figura 12.-Tipologia dels diferents connectors 

Seguidament, s’ha considerat oportú representar la compatibilitat entre carregadors: 

 

Tipologia connector Compatabilitat amb altres connectors  

CHAdeMO SAE J1772 CCS “EEUU” 

CCS “Europa Mennekes Tesla Europa (usant adaptador 

Mennekes  CCS “Europa”  

SAE J1772 CHAdeMO CCS “EEUU” 

Tesla Europa  CCS “Europa” usant adaptador  
Taula 3.-Compatibilitat entre connectors 
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Finalment, s’ha representat la tipologia de connector que fa servir cadascuna de les marques per tal de 

realitzar una recàrrega en el mode 4, és a dir, una recàrrega ràpida. 

 

Figura 13.-Tipologia de connector utilitzat per cada marca. Font: IREC 

 

2.2.3 El món i Europa 

En el 2016 segons dades de la IEA (International Energy Agency) s’estima un total de 2,3 milions de 

punts de recàrrega per al vehicle elèctric. El desenvolupament del rati de punts de recàrrega públics ha 

sigut lleugerament superior al creixement del vehicle elèctric en l’últim any.  S’ha prosseguit mostrant 

l’evolució dels punts de recàrrega instal·lats. 

 

Figura 14.-Evolució dels punts de recàrrega (EVSE) del 2010-2015. Font: EV Outlook 2016 

 

A continuació es mostra la distribució de  les diferents tipologies dels punts de recàrrega arreu del món en 

l’any 2016.  
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Figura 15.-Distribució percentual per països dels punts de recàrrega privats al 2016. 
Font: Global Outlook 2017 

  

Figura 16.-Distribució percentual per països dels punts de recàrrega públics de recàrrega lenta al 2016. 
Font: Global Outlook 20017 

 

 

Figura 17.-Distribució percentual per països dels punts de recàrrega públics de recàrrega ràpida al 2016.  
Font: Global Outlook 2017 

 

 

Seguidament s’ha prosseguit mostrant una taula resum on s’exposa les diferents mesures usades per 

alguns països per donar suport econòmic al desenvolupament dels punts de recàrrega. 
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 INVERSIÓ DIRECTA AVANTATGES FISCALS Densitat 
punts de 
recàrrega  
(PdR/1milió 
habitants) 

Densitat 
punts de 
recàrrega 
(PdR/1milió 
habitants) 

 
Punts de 
recàrrega 
públic 

Punts de 
recàrrega 
privats 

Punts de 
recàrrega 
públic 

Punts de 
recàrrega 
privats 

Canada     612 98 

Xina     265 42 

Dinamarca     1.732 309 

França     970 159 

Alemanya     664 67 

India     5 0,3 

Itàlia      129 29 

Japó     1.171 174 

Holanda     6.280 1.084 

Noruega     15.143 1.372 

Portugal     302 114 

Corea del Sud     113 26 

Espanya     161 35 

Suècia     1.674 175 

Regne Unit     933 155 

EEUU     1.340 97 

 

 

 

Taula 4.- Resum dels mecanismes polítiques de suport al desenvolupament dels punts de recàrrega per països. 
Font: Global Outlook 2016. 

2.2.4 Espanya 

En l’actualitat, la xarxa de punts de recàrrega a Espanya està centrada en dos punts, Madrid i Catalunya, 
tal com s’observa en la següent imatge. 
 

 

Figura 18.- Distribució dels punts de recàrrega a Espanya. Font:EM 

LLEGENDA: 
Sense política                                                  Política generalitzada        
Política específica                                           Política nacional 
 

 

        

 

Elèctric   

Gas comprimit      
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Cal remarcar que a nivell nacional hi ha un projecte desenvolupant-se, “Projecte CIRVE”. Els punts claus 

del projecte són: 

 Objectiu: Fomentar l’ús de vehicles elèctrics entre España, Portugal i França.  

 

 Data:  Juliol de 2016 - Desembre de 2020 

 

 Pressupost: 3.523.232 €, dels quals el 50% han sigut subvencionats per la Unió Europea.  

 

 Desplegaments de punts: S’ha elaborat un estudi per desplegar 58 punts de recàrrega ràpida 

multiestàndard als corredors ibèrics de la UE. 

 

Finalment es mostra la distribució final dels punts de recàrrega  ràpida proposats pel projecte CIRVE per 

tal de garantir aquesta interconnexió.   

 

 

Figura 19.- Distribució punts de recàrrega ràpida prevista pel projecte CIRVE (2016-2020). 

 

2.2.5 Catalunya 

En el 2017 la xarxa pública de punts de recàrrega per a tecnologies alternatives a Catalunya consta de: 

Mode de recàrrega  Tipologia de l’endoll 
Potència de 
recàrrega 

Nombre d’endolls 
a Catalunya 

Càrrega superràpida  Tesla 120 kW 35 

Càrrega ràpida CCS, CHAdeMO, Mennekes Entre 22 i 44 kW 155 

Càrrega semiràpida  Mennekes Entre 11 i 22 kW 89 

Càrrega normal  SAE J1772, Shucko < 11 kW 1.055 

TOTAL   1.334 
Taula 5.-Xarxa pública de punts de recàrrega a Catalunya a Desembre de 2017. Font: ICAEN 
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Figura 20.- Xarxa de punts de recàrrega a Catalunya a Desembre de 2017. Font: ICAEN 

Aquesta xarxa de carregadors es complementa amb les mesures de l’AMB, que preveu 10 carregadors 

trio estàndard en l’any 2017 i amb el pla PIRVEC de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) que preveu fins 

a 100 punts de recàrrega rapida a Catalunya per l’any 2019. 

Tal com s’ha comentat en el paràgraf anterior l’institut Català de l’Energia (ICAEN) mitjançant el pla 

PIRVEC preveu la implantació dels següents suficients punts de recàrrega ràpida a Catalunya per l’any 

2019 per tal de poder circular arreu de Catalunya mitjançant el vehicle elèctric. Tal com s’observa en la 

figura mostrada a continuació. 

 

Figura 21. Previsió objectiu estacions de recàrrega a Catalunya 2019. 

2.3 Normativa legislativa 

2.3.1 Pla Movalt Infraestructures   

El Pla MOVALT ha sorgit a partir de la modificació del Pla d'Impuls a la Mobilitat amb Vehicles d'Energies 

Alternatives (MOVEA). El qual era una mesura que formava part de l'Estratègia d'Impuls del Vehicle amb 

Energies Alternatives (VEA) a Espanya 2014-2020, dissenyat i posat en marxa pel Ministeri d'Indústria, 

Energia i Turisme, en col·laboració amb altres entitats i ministeris, amb el objecte d'unificar els diferents 

programes i plans dirigits a donar suport a l'adquisició dels vehicles més eficients que s'han desenvolupat 

fins al moment. 
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L’objectiu del Pla pretén incentivar l'adquisició a Espanya de vehicles amb energies alternatives als 

combustibles tradicionals, i la concessió d'ajudes per a la implantació de punts de recàrrega per a 

vehicles elèctrics en zones d'accés públic, fomentant amb això la sostenibilitat en el sector del transport, 

la disminució de les emissions de CO2 i altres contaminants, la mitigació del canvi climàtic i la millora de 

qualitat de l'aire del país, així com la diversificació de les fonts energètiques en el transport i la 

consegüent reducció de la dependència energètica del petroli 

El Pla VEA (continuació del Pla MOVALT), està previst que entrarà en vigor durant l’últim trimestre de 

l’any 2018, aquest retràs es causat a l’endarreriment de l’aprovació dels pressuposts generals per part de 

l’Estat. El nou Pla VEA disposa d’una partida de 66,6 milions d’euros en concepte d’ajudes la mobilitat 

energèticament eficient i sostenible.  

50 milions € : Destinats a la compra de vehicles etiquetats com eficients per la DGT. 

 

16,6 milions €: Destinats a infraestructures gestionats per Industria. Repartits segons:  

 80.000 € : Societats, entitats públiques empresarials, fundacions i la resta 

d’entitats del sector públic estatal. 

 80.000 €: A comunitats autònomes. 

 1,1 milions €: Entitats locals. 

 8,84 milions €: A empreses privades.  

 6,5 milions €: Famílies i institucions sense ànim de lucre.  

A falta de la publicació oficial en el bolletí oficial de l’Estat del Pla VEA es considera que les subvencions 

en infraestructura s’aplicaran en les que s’aplicaven en el pla MOVALT, són les detallades a continuació: 

 Punt de recàrrega convencional:  

Potència igual o superior a 7kW, e inferior a 15 kW. 

 Punt de recàrrega semi rapida (en corrent alterna o contínua):  

Potència igual o superior a 15 kW, i inferior a 40 kW. En corrent alterna, 

dotació mínima d’un connector AC Tipo 2 (Menekes) i en corrent contínua 

dotació mínima del CCS (Combo) segons el estàndard IEC 61296. 

 Punt de recàrrega ràpida: 

Potència igual o superior a 40 kW e inferior a 100 kW. Podrà esta cobert amb 

connector CCS o CHAdeMO, sent de única obligació el CCS. 

 Punt de recàrrega ultra ràpida: 

Potència igual o superior a 100 kW. Podrà esta cobert amb connector CCS o 

CHAdeMO, sent de única obligació el CCS. 

Costos subvencionables: 

 La obra civil, el cablejat i la instal·lació des del quadre elèctric final del que deriva el 

circuit fins al punt de connexió al vehicle. 

 No es considera subvencionable la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran 

de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors 

de recàrrega), generalment sota règim de lloguer. 
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2.3.2 Pla Estratègic per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per a Vehicle 

Elèctric  

El Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 

2016-2019 (PIRVEC) promogut per l’ICAEN té com a principal objectiu el prioritzar a els punts de 

recàrrega vinculats per a la recàrrega nocturna i els punts de recàrrega semi-ràpida (xarxes urbanes i 

centres d’oci). A més es vol garantir una xarxa de recàrrega ràpida en els principals eixos viaris, 

interoperable amb els grans corredors europeus. Aquest desenvolupament s'ha d'acompanyar de les 

millores tècniques i legals per fer-la viable per als operadors i accessible i còmoda per als usuaris.  

La xarxa a desenvolupar fins l’any 2019 i les dotacions econòmiques són: 

- instal·lar 21.000 nous punts de recàrrega vinculada (<7,5 kW) als 4.000 ja existents. La dotació 

és de 2,6 milions d’euros. 

- Instal·lar 360 nous punts de recàrrega semi-ràpida (7,5 kW – 22 kW) als 40 ja existents. La 

dotació és de 2,3 milions d’euros. 

- Instal·lar 81 nous punts de recàrrega ràpida (50 kW) als 19 ja existents. La dotació és de 0,8 

milions d’euros. 

L’ajut per a punts de recàrrega ràpida (50 kW) cobreix el 100% dels costos d’instal·lació, fins a un màxim 

de 40.000 €.  

En el cas d’instal·lació d’estacions de recàrrega semi-ràpida (potència major o igual a 20 kW), els ajusts 

inicials atorgats són del 100% del cost d’implantació, amb un màxim de 15.000 € o 5.000 € quan l’estació 

treballi amb corrent continu o altern, respectivament.  

Desafortunadament, a data de Juliol del 2018 ha sorgit una actualització d’aquest pla, que determina 

que durant l’any 2018, no hi haurà ajudes per la instal·lació d’estacions de recàrrega semi-ràpida.  

No hi ha ajudes per a equips de recàrrega vinculats 

A més, es discuteixen altres aspectes derivats de la implantació de la infraestructura de recàrrega en 

punts d’accés públic (punts de recàrrega ràpida i semi-ràpida): 

- Model d’implantació dels equips per a optimitzar la cobertura en el territori. 

- Forma de pagament del servei: targeta de crèdit o amb aplicació mòbil. 

- Connectivitat i visor de l’estat de tots els punts de recàrrega. 

2.3.3 “Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores.”  

En el Capítol II “Movilidad Sostenible”  s’exposa una “Disposición derogatoria única” que expressa la 

derogació explícita de : 

 El Real Decret 647/2011, de 9 de Maig, per el que es regula la activitat de gestor de càrregues del 

sistema per la realització de serveis de recarga energètica.  

Una de les conseqüències d’aquesta derogació és la habilitació d’entiats públiques per tal de poder 

administrar de manera autonòma la energia dels punts de recàrrega instal·lats.  
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2.3.4 Normativa ITC-BT52 – Instal·lacions amb fins especials: Infraestructura recarrega 

de vehicles elèctrics  

El seu àmbit d’aplicació és: 
 
1. En edificis o estacionaments de nova contracció. 

 

a. En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat horitzontal, 

s’haurà d’executar una conducció principal per zones comunitàries de manera que possibiliti la 

realització de derivacions fins les estacions de recàrrega ubicades en les places d’aparcament.  

b. En aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d’empresa, o els 

d’oficines, pel seu propi personal o associats o dipòsits municipals de vehicles. Les 

instal·lacions necessàries per subministrar una estació de recarrega per cada 40 places. 

c. En aparcaments o estacionaments públics permanents. Les instal·lacions necessàries per 

subministrar una estació de recarrega per cada 40 places.  

Un edifici o estacionament serà de nova construcció quan el projecte constructiu se presenti a la 

Administració pública competent per la seva tramitació en data posterior a 12 de Desembre del 2014. 

Les dotacions mínimes a executar en els casos b i c inclouran les estacions de recarrega i les 

instal·lacions necessàries per la seva alimentació.    

2. En la via pública, s’hauran d’efectuar les instal·lacions necessàries per donar subministrament 

a les estacions de recarrega ubicades en les places destinades a vehicles elèctrics que estiguin 

previstes en els Plans de Mobilitat Sostenible supramunicipal o municipal.  

No és aplicable a sistemes de recarrega per inducció, ni a les instal·lacions per la recarrega de bateries 

que produeixin despreniments de gasos durant la seva recarrega. 

2.3.5 Lleis amb una incidència indirecta amb el Vehicle elèctric 

Llei  de  protecció  contra  la  contaminació  acústica  (catalana).   

La  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, consagra entre d’altres, el 

dret a tenir un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i el dret a la protecció de la 

salut, el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. 

Igualment estableix que: correspon als ajuntaments elaborar i aprovar ordenances reguladores de la 

contaminació per sorolls i vibracions... 

Llei del soroll (estatal).  

D’acord amb la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, els ajuntaments tenen la potestat de prevenir, 

vigilar i reduir la contaminació acústica, amb la finalitat d’evitar danys a la salut, als bens i al medi  

ambient,  i  que  per  fer-ho,  poden  aprovar  normativa  sobre  soroll  i/o adaptar  les  normatives  

existents  en  aquesta  matèria  i  en  matèria  de planejament urbanístic a les previsions de la Llei 

37/2003. 

Llei de la qualitat de l’aire.  

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera té per objecte la 

prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica. Estableix que les entitats locals podran 
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adoptar mesures de restricció total o parcial del trànsit, incloent-hi restriccions als vehicles més 

contaminants, a certes matrícules, a certes hores o a certes zones, entre altres. 

Llei d’hisendes locals.  

El RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

estableix que les Entitats locals tenen la potestat d’incloure consideracions mediambientals per regular 

bonificacions sobre la quota d’alguns dels impostos municipals, inclòs l’Impost sobre  Vehicles  de  

Tracció  Mecànica  (IVTM)  (article  95)  i  l’Impost  sobre Activitats Econòmiques (article 88). 

Modificació de la Llei de propietat horitzontal.  

La Llei 19/2009, de 23 de novembre de mesures de foment i agilització processal del lloguer i de 

l’eficiència energètica dels edificis, en el seu article 3, modifica la Llei 49/1960 de 21 de juliol de Propietat 

Horitzontal. Aquesta modificació està orientada a facilitar que aquells veïns que habiten en comunitats de 

propietaris puguin instal·lar  punts   de   recàrrega   en   la   seva   plaça   d’aparcament   dins   de 

l’aparcament de l’edifici, facilitant l’adopció d’acords per a la realització d’obres i la instal·lació d’equips o 

sistemes que tinguin per finalitat millorar l’eficiència energètica de l’edifici. 

 

3 Objectiu del document 

L’objectiu d’aquest document es la redacció d’un pla estratègic de mobilitat elèctrica per la comarca del 

Berguedà, a més a més, també es pretén fer d’aquest estudi un referent per als municipis de la comarca.  

Aquest pla estratègic de mobilitat elèctrica presenta diferents propostes d’actuació per tal d’impulsar la 

mobilitat elèctrica. Cada mesura esmentada té el seu àmbit d’actuació, la implementació del conjunt de 

les mesures suma facilitats a la utilització del vehicle elèctric.  

El pla estratègic de mobilitat elèctrica constarà dels següents eixos: 

 Vehicle elèctric. 

 Infraestructura de recàrrega. 

 Transport públic. 

 Promoció econòmica. 

 Eines d’incentivació i difusió. 

Així com, tots els eixos nombrats seran monitoritzats per un pla estratègic de seguiment per tal de 

comprovar i actualitzar cadascun dels paràmetres comentats ens els diferents aspectes.  

 

4 Estat actual de la mobilitat elèctrica a la comarca del Berguedà 

Els antecedents i l’actual estat de la comarca del Berguedà és una informació prèvia al projecte de 

Redacció d’un pla estratègic de Mobilitat Elèctrica. Per tal de mostrar les dos vessants més importants, 

s’ha analitzat l’actualitat del parc automobilístic elèctric i l’estat de la infraestructura actual de la comarca.  
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4.1 Parc automobilístic elèctric a la comarca del Berguedà  

Primerament s’ha realitzat un anàlisi del parc automobilístic total en la comarca del Berguedà, el qual s’ha 

comparat amb el parc automobilístic a Catalunya, s’observa en la següent taula.  

Tipologia de vehicle Berguedà Catalunya 

Turismes 21.555 3.436.271 

Motocicletes 3.632 782.564 

Vehicles industrials 7.802 797.084 

Altres 1.637 155.673 

Total 34.626 5.171.592 
Taula 6.-Parc automobilístic a la comarca de Berguedà enfront al de Catalunya. Font IDESCAT, 2016 

 

Per tal d’estimar el nombre de vehicles elèctrics en la comarca del Berguedà s’ha relacionat el 

percentatge de vehicles elèctrics en la comunitat de Catalunya,  per tal de poder aplicar el mateix 

percentatge en la comarca del Berguedà. Cal tenir present que s’analitzaran genèricament les següents 

tipologies de vehicles: Turismes, Motocicletes i furgonetes. 

CATALUNYA 

Tipologia de 
vehicle 

Total  BEV BEV (%) HEV HEV (%) PHEV PHEV (%) 

Turismes 3.474.535 2.123 0,06% 34.990 1,01% 1.038 0,03% 

Motocicletes 
i similars 

1.076.177 4420 0,41% 1 0,00% 2 0,00% 

Furgonetes i 
similars 

234.981 700 0,30% 6 0,00% 7 0,00% 

Taula 7.-Percentatge vehicle elèctric a Catalunya. Font: DGT 2018 

Seguidament s’aplica el percentatge obtingut en la comunitat de Catalunya i s’obté el nombre de vehicle 

elèctric en la comarca del Berguedà.  

BERGUEDÀ 

Tipologia de 
vehicle 

Total  BEV BEV (%) HEV HEV (%) PHEV PHEV (%) 

Turismes 21.555 13 0,06% 218 1,01% 6 0,03% 

Motocicletes 
i similars 

3.632 15 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 

Furgonetes i 
similars 

7.802 23 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 

Taula 8.-Estimació percentatge vehicle elèctric a la comarca de Berguedà 

 

4.2 Infraestructura elèctrica actual 

A continuació, s’analitza la infraestructura de recàrrega elèctrica en la comarca del Berguedà, la 

informació s’obtindrà a partir del visor de l’ICAEN:  

Visor ICAEN: En aquest Visor es troba informació en temps real de les estacions de recàrrega per a 

vehicles elèctrics d’accés públic, subvencionades per l’ICAEN. El visor és una eina més, desenvolupada 
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per l’ICAEN dins el pla estratègic PIRVEC, per fer de Catalunya un país atractiu per la mobilitat elèctrica 

en el menor temps possible. 

Seguidament es mostra una imatge de la comarca del Berguedà on apareixen els punts de recàrrega 

d’accés públic que es poden visualitzar a través del visor de l’ICAEN.  

 

Figura 22.- Ubicació de les estacions de recàrrega en la comarca del Berguedà a través del Visor de l'ICAEN. 

S’observa que solament apareixen dos punts de recàrrega en tota la comarca del Berguedà. A més a 

més, els punts de recàrrega estan focalitzats en el municipi de Berga, capital de Comarca.  

A continuació es mostra una ampliació de la figura anterior, per tal de mostrar la situació i tipologia exacta 

dels punts situats en el municipi de Berga.  

 
Figura 23.-Ubicació de les estacions de recàrrega en el municipi de Berga a través del Visor de l'ICAEN. 

 

De la figura anterior s’observa que el municipi de Berga disposa de dos estacions de recàrrega 

subvencionades per l’ICAEN: 

 

 Estació 1: 2 connectors Mennekes de 22 kW cadascun. 

 Estació 2: 2 connectors Mennekes de 22 kW cadascun. 

A causa de la poca informació obtinguda a través del visor de l’ICAEN s’ha realitzat una recerca més 

complerta sobre la infraestructura de recarrega de la que disposa la comarca del Berguedà, entre 

diferents plataformes privades. És important remarcar que en aquestes plataformes es mostren tant els 

punts de recàrrega públics com els privats. A continuació, es mostra una imatge a través d’un visor de 

punts de recàrrega en la comarca del Berguedà: 
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Figura 24.-Ubicació de les estacions de recàrrega en la comarca del Berguedà a través del visor de la plataforma Electromaps. 

De la figura anterior s’observa que en la comarca del Berguedà hi ha instal·lats una quantitat considerable 

d’estacions de recàrrega. El motiu d’això es que aquest visor mostra totes les estacions de recàrrega 

(públiques i privades), com per exemple: 

 Pàrquings: Gironella. 

 Càmpings: Àrea de Bagà  

 Servei hoteler: Àrea de Bagà. 

 Supermercats: Berga ciutat.  

Però també indica els punts de recàrrega d’ús públic que no apareixen en el visor l’ICAEN com són el cas 

de: 

 Àvia: Punt de recàrrega semi-ràpida Mennekes de 11 kW. 

 Vilada: Punt de recàrrega semi-ràpida Mennekes de 22 kW. 

4.3 Mesures implementades en territoris veïns a la comarca del Berguedà 

Seguidament es mostra una imatge de la comarca del Berguedà i dels territoris propers, per tal de 

determinar les mesures implantades en la resta de territoris adjacents.  

 

Figura 25.- Ubicació de les estacions de recàrrega en els municipis veïns de la comarca del Berguedà, Visor de l'ICAEN. 
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De la figura anterior s’obtenen tres mostres representatives sobre la infraestructura de recarrega 

instal·lada en territoris veïns a la comarca del Berguedà: 

 Sud de la comarca del Berguedà: Navàs : 

 1 Mennekes de 22 kW 

 

 Nord de la comarca del Berguedà: Puigcerdà:  

1 CCS 

1 CHAdeMO 

1 CCS Combo 

 

 Est de la comarca del Berguedà: Olot: 

1 CCS 

1 CHAdeMO 

1 CCS Combo 

Igual que en la casuística anterior, apartat “4.2”, el visor de l’ICAEN no mostra tots els punts de recàrrega 

públics en el territori. Per tant, s’ha tornat a realitzar una recerca més complerta sobre la infraestructura 

de recarrega de la que disposa la comarca del Berguedà entre diferents plataformes privades. 

Seguidament es mostra una captura d’un visor de punts de recàrrega per tal de mostrar de manera 

representativa totes les estacions de recàrrega públiques/privades en la comarca del Berguedà i els 

territoris pròxims.   

 

Figura 26.- Ubicació de les estacions de recàrrega en els territoris veïns de la comarca del Berguedà, Visor ElectroMaps 
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Tal i com s’observa, apareixen un nombre considerable de punts de recàrrega en aquest territori, però la 

majoria són de caràcter privat, concretament propietat d’empreses del sector terciari (supermercats, 

hotels, càmpings...)  

Més endavant en aquest document es comentarà les grans possibilitats que ofereix una bona 

comunicació entre les empreses privades i l’administració pública.  

 

5 Estratègies d’actuació 

El pla estratègic de mobilitat elèctrica en la comarca del Berguedà està basat en 5 eixos d’actuació que 

engloben la totalitat de la mobilitat sostenible. Els 5 eixos són els següents: 

 Eix 1.- Vehicle elèctric 

 Eix 2.- Infraestructura de recàrrega 

 Eix 3.- Transports públic 

 Eix 4.- Promoció econòmica 

 Eix 5.- Eines d’incentivació i difusió.  

Els diferents eixos d’actuació estan constituïts per diverses seves línies d’acció.  

5.1 Eix 1.- Vehicle elèctric  

El primer eix en el que s’ha treballat és el Vehicle elèctric. En aquest eix s’ha mostrat la gran varietat de 

vehicles elèctrics que existeixen en el mercat, així com, quins vehicles en propietat del consell comarcal 

son propicis a la renovació per un vehicle elèctric. Esta basat en dues línies d’acció. 

 Renovació de la flota del consell comarcal del Berguedà  

 Renovació de la flota de gestió de residus comercials del consell comarcal del Berguedà. 

5.1.1 Renovació de la flota del consell comarcal del Berguedà 

La utilització de l‘energia elèctrica per al transport és un bon instrument per aconseguir els objectius d‘una 

mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, garantint alhora el concepte de ciutat saludable, 

atès que presenta les següents avantatges:  

 Disminueix la contaminació atmosfèrica local.  

 Redueix l‘emissió de gasos d‘efecte hivernacle global.  

 Disminueix la contaminació acústica.  

 Facilita l‘autosuficiència energètica i diversifica els recursos energètics.  

 Garanteix la transició cap a l‘ús d‘energies renovables en el transport.  

 Les tecnologies associades són més netes i generen nous mercats de treball.  

 Configura ciutats més resilients menys vulnerables amb serveis més robustos. 

 

 

 

 

 



 
Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica a la comarca del Berguedà                            29 
 

 
 

5.1.1.1 Caracterització de la flota del consell Comarcal del Berguedà  

 
Primerament, s’ha mostrat una imatge de la flota actual del consell comarcal del Berguedà.  

Tipologia 
vehicle 

Marca Model Data matriculació 

Turisme Nissan Terrano II 10/2001 

Pick-Up Nissan Navarra Pick Up 07/2007 

Nissan Navarra Pick Up 05/2018 

Furgoneta  Volkswagen Transporter 06/2002 

 
Taula 9.-Flota municipal actual del Consell Comarcal del Berguedà. 

 

La renovació dels vehicles d’una flota municipal està basada en dos criteris:  

 Amortització vehicles: Es considera que una motocicleta queda amortitzada en 2 anys. Per la 

resta de vehicles es consideren 5 anys per a l’amortització. 

 Ús habitual dels vehicles: Es considera que per a les motocicletes un ús recomanat són més de 

5.000 km/any i per la resta més de 10.000 km/any. Aquest factor serveix per analitzar el 

sobredimensionament d’una flota de vehicles.  

En aquest projecte solament s’ha considerat l’amortització del vehicle, ja que al tractar-se d’una flota tan 

reduïda no s’ha considerat un sobredimensionament de la flota.  

A continuació es mostra una taula amb els vehicles propicis a ser renovats.  

Tipologia 
vehicle 

Marca Model Data matriculació Renovació 

Turisme Nissan Terrano II 10/2001 Si 

Pick-Up 
Nissan Navarra Pick Up 07/2007 Si 

Nissan Navarra Pick Up 05/2018 No 

Furgoneta Volkswagen Transporter 06/2002 Si 
Taula 10.-Flota municipal a renovar del Consell Comarcal del Berguedà. 

5.1.1.2 Proposta de renovació de la flota del Consell Comarcal del Berguedà 

 
Seguidament es mostra la proposta de renovació:  
 

Tipologia 
vehicle 

Marca Model Data matriculació 
Any 

renovació 

Turisme Nissan Terrano II 10/2001 2019 

Pick-Up Nissan Navarra Pick Up 07/2007 - 

Furgoneta Volkswagen Transporter 06/2002 2019 

Taula 11.-Proposta de renovació de la flota del Consell Comarcal del Berguedà. 

Finalment es mostra les propostes de vehicle elèctric/híbrid suggerides per la renovació dels vehicles 
actuals de la flota del consell comarcal.  
 
 
 
 



 
Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica a la comarca del Berguedà                            30 
 

 
 

Renovació Nissan Terrano II  
 
Per la renovació del turisme Nissan Terrano II s’han proposat el següents vehicle: 
 

Marca Model 
Capacitat 

bateria 

Potència 
motor 

elèctric  
1  

Potència 
motor 

elèctric  
2 

Potència 
motor 
tèrmic 

Preu 
aproximat 

(€) 

Associació 
catalana de 
municipis 

(€) 

Imatge 

Mitshubishi Outlander  
12 kWh 
(54 km) 

60 kW             
( 82CV ) 

60 kW             
( 82CV ) 

89 kW 
(121 
CV) 

37.000 - 

 

Hyundai 
Kona 
Electric 

64 kWh 
100 kW 

(136 
CV) 

- - 41.500 - 

 
Taula 12.- Propostes de renovació del turisme Nissan Terrano II 

 
 
Renovació Nissan Navarra  
 
Actualment no hi ha en el mercat cap vehicle que compleixi les mateixes condicions que el Nissan 
Navarra, però s’ha proposat dos vehicles que apareixeran en el mercat a curt termini: 
 

 Pick-up de Tesla. 
 Pick-up Workhorse model W-15. 

 
 
Renovació Volkswagen Transporter  
 
Actualment no hi ha en el mercat cap vehicle que compleixi les mateixes condicions que el Volkswagen 
Transporter, però s’ha proposat el següent vehicle que compleix un condicions similars.  
 

Marca Model Capacitat 
bateria 

Potència Preu 
aproximat (€) 

Associació catalana 
de municipis (€) 

Imatge 

Nissan 
e-
NV200 

40 kWh  
(280 km) 

80 kW 
(108 CV) 

34.000 25.478,35 

 
Taula 13.- Proposta de renovació del la furgoneta Volkswagen Transporter 

 

5.1.1.3 Estalvi de CO2  causat  per l’electrificació de la flota del consell comarcal 

 
En aquest apartat s’estudia el impacte, beneficiós per l’atmosfera, de la renovació dels vehicles actuals de 

combustió de la flota del consell comarcal de Berguedà per vehicles elèctrics.  

Les estimacions1 que s’han realitzat per aquest estudi són les següents: 

 Estimació de la energia  de consum: 

Cotxe elèctric: 13 kWh/100 km. 

Cotxe gasoil: 45 kWh/100 km. 

                                                           
1 Les estimacions realitzades són factors aplicats per la Diputació de Barcelona en els seus estudis.  
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 Factor emissió CO2 : 

Electricitat 2015: 0,000481 tC02/km. 

Electricitat 2017: 0,00043 tC02/km. 

Electricitat verda: 0 tCO2/km. 

Gasoil A: 0,000267 tCO2/km. 

 

 Distància recorreguda anualment: 

Cotxe elèctric: 30.000 km/any. 

Cotxe gasoil: 30.000 km/any. 

A continuació, es mostren els resultats de l’estudi: 

 Emissions 2005 (tCO2/km) Emissions 2017 (tCO2/km) tCO2 / anuals 

Cotxe elèctric 0,006253 0,005590 1,6770 

Cotxe gasoil A 0,012015 0,012015 3,6045 

Diferència 0,005762 0,006425 1,9275 
Taula 14.-Comparativa emissions cotxe elèctric i cotxe de gasoil A 

Considerant l’ús de solament energia neta per recarregar el vehicle elèctric.  

 Emissions 2005 (tCO2/km) Emissions 2017 (tCO2/km) tCO2 / anuals 

Cotxe elèctric 0,000000 0,000000 0,0000 

Cotxe gasoil A 0,012015 0,012015 3,6045 

Diferència 0,012015 0,012015 3,6045 
Taula 15.- Comparativa cotxe elèctric (energia neta) i cotxe de gasoil A 

En el cas del consell comarcal es recomana la electrificació de dos vehicles per l’any 2019.  Cal recordar 

que actualment no existeix un vehicle elèctric de condicions similars a la pick-up Nissan Navarra, per tant, 

no es considera la seva renovació en aquest estudi.  

S’ha considerat que el consum dels dos vehicles elèctrics proposats a renovar és el mateix, és a dir, 

ambdós vehicles a renovar (Nissan Terrano II i Volkswagen Transporter) estan caracteritzats amb un 

consum de 13 kWh/100km. Finalment, es mostra l’impacte ambiental que suposaria la renovació de la 

flota del consell comarcal de Berguedà. 

 Emissions 2017 (tCO2/km) tCO2 / anuals 

Flota elèctrica  0,01118 3,354 

Flota actual 0,02403 7,209 

Diferència 0,01285 3,855 

 

Realitzant el càlcul considerant que el cotxe elèctric es recarregat mitjançant energia neta els resultats 

obtinguts per la flota del consell comarcal són els següents: 

 Emissions 2017 (tCO2/km) tCO2 / anuals 

Flota elèctrica  0,00000 0,000 

Flota actual 0,02403 7,209 

Diferència 0,02403 7,209 
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5.1.1.4 Llistat de vehicles elèctrics en el mercat   

 
A continuació es mostren les característiques dels vehicles elèctrics més competitius en el mercat, així 
com el seu preu de venta al públic i el preu que ofereix l’associació catalana de municipis per al seus 
membres. S’han afegit tipologies de vehicles que el consell comarcal no disposa, però, que poden resultar 
d’interès pels municipis de la comarca del Berguedà. 
 
Turismes elèctrics  

Marca Model 
Capacitat 

bateria 
Potència 

Preu 
aproximat 

(€) 

Associació 
catalana de 
municipis 

(€) 

Imatge 

Nissan Leaf  30 kWh 109 CV - 22.990,00 

 

KIA Soul EV 30 kWh 111 CV - 25.286,21 

 

Renault 
ZOE 
(Q9)* 

41 kWh 
(370 km) 

68 kW 
(92 CV) 

35.000 - 

 

Citroën  C-Zero 
14,50 
kWh 

(150 km) 

49 kW 
(67 CV) 

20.500  - 

 

Hyundai  Ioniq EV 
28 kWh 

(280 km) 
88 kW 

(120 CV) 
30.000 - 

 

Nissan  LEAF 
40 kWh 

(378 km) 
112 kW 

(150 CV) 
33.000 - 

 

Volkswagen e-UP 
18,70 
kWh 

(150 km) 

40 kW 
(54 CV) 

28.000 - 

 

Peugeot iON 
16 kWh 

(150 km) 
(67 CV) 21.000 - 

 
Taula 16.- Benchmarking turismes elèctrics 
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Motocicletes 

Marca Model 
Capacitat 

bateria 
Potència 

  

Preu 
aproximat 

(€) 

Associació 
catalana 

de 
municipis 

(€) 

Imatge 

BMW 
C 
Evolution  

8 kWh 
11 kW 

(48 CV) 
14.500 12.305,00 

 

Zero 
FX 
ZF6.5 

6,5 kWh - - 10.035,00 

 

Scutum 
Silence 
S02 

4 kWh - - 4.104,00 

 

Rieju Mius 1,92 kWh 
3 kW 
(4CV) 

3.750 - 

 

Vectrix  VX-2 2,8 kWh 
4 kW 

(5,5 CV) 
4.200 - 

 

Emocycles 
Tornado 
4.0 

1,92 kWh 
4 kW (5 

CV)  
3.000 - 

 

LEMev  Stream 4 kWh 
5kW (7 

CV) 
6.000 - 

 
Taula 17.- Benchmarking motocicletes elèctriques 
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Furgonetes elèctriques 

Marca Model 
Capacitat 

bateria 
Potència 

 

Preu 
aproximat 

(€) 

Associació 
catalana de 
municipis (€) 

Imatge 

Citroën 
Berlingo 
Electric 

22,50 
kWh 

(170 km) 

67 kW 
(90 CV) 

29.000 - 

 

Nissan 
e-
NV200 

40 kWh  
(280 km) 

80 kW 
(108 CV) 

34.000 25.478,35 

 

Peugeot  
Partner 
Electric 

22,50 
kWh 

(170 km) 

49 kW 
(67 CV) 

28.000 - 

 

Renault  
Kangoo 
ZE 

33,00 
kWh 

(270 km) 

44 kW 
(60 CV) 

25.500 - 

 
Taula 18.- Benchmarking furgonetes elèctriques 

 
 
Turismes tot-terreny/SUV 

Marca Model 
Capacitat 

bateria 

Potència 
motor 

elèctric  
1  

Potència 
motor 

elèctric  
2 

Potència 
motor 
tèrmic 

Preu 
aproximat 

(€) 

Associació 
catalana de 
municipis 

(€) 

Imatge 

Mitshubishi Outlander  
12 kWh 
(54 km) 

60 kW             
( 82CV ) 

60 kW             
( 82CV ) 

89 kW 
(121 
CV) 

37.000 - 

 

KIA Niro 
8,9 kWh 
(55 km) 

60,5 kW 
(81 CV) 

- 104 kW 28.500 16.905 

 

Toyota RAV4 1,59 kWh 
105 kW 

(143 
CV) 

50 kW  
(68 CV) 

112 kW 
(152 
CV) 

34.000 
791,08 
(lloguer 

mensual) 
 

Hyundai 
Kona 
Electric 

64 kWh 
100 kW 

(136 
CV) 

- - 41.500 - 

 
Taula 19.-Benchmarking tot-terrenys/SUV elèctrics/híbrids 
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Bicicletes elèctriques 

 

Marca Model 
Capacitat 

bateria 

Potència 
motor 

elèctric 

Preu 
aproximat 

(€) 

Associació catalana 
de municipis (€) 

Imatge 

Torrot 
City 

Surfer 

 
50 km 

 
250 W - 799,00 

 

Kymco Q-Lite 
360Wh 

 
250 W 2.300 - 

 

Ecobike Basic 
360 Wh 

 
250 W 1.500 - 

 

BMW 
Cruise 
E-bike 

400Wh 250 W 3.000 - 

 
Taula 20.- Benchmarking bicicletes elèctriques. 

5.1.2 Renovació de la flota de gestió residus comercials del consell comarcal de 

Berguedà 

Seguidament, s’analitzarà la flota de gestió de residus comercials del consell comarcal del Berguedà. 

S’ha considerat convenient analitzar aquest apartat individualment a causa de tractar-se d’una casuística 

completament diferent a la renovació de la flota genèrica del consell comarcal. 

Primerament s’ha considerat oportú mostrar la flota actual.  

 

Taula 21.-Flota de gestió de residus del consell comarca de Berguedà 
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Cal tenir present que certs municipis comparteixen els seus vehicles, per tal de realitzar un primer anàlisi 

global s’ha considerat oportú classificar els municipis en diferents grups en de la seva situació geogràfica 

en la comarca del Berguedà.  

 Berga  

 l’Alt Berguedà  

Gòsol, Saldes, Vallcebre, La Nou de Berguedà, Fígols, La Pobla de Lillet, Castellar de N’Hug, 

Guardiola de Berguedà, Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Gisclareny i Cercs. 

 Berguedà Centre  

Avià, Vilada, Borredà, Sant Jaume de Frontanyà, Castell de l’Areny, La Quar, Capolat,  

 Sud Berguedà 

Casserres, Gironella, Puig-reig, Olvan, Viver i Serrateix, Santa Maria de Merlès, Sagàs i La Quar. 

L’espunyola, Montclar i Montmajor 

El nombre de vehicles compartits pels municipis que composen els grups: Berga, Alt Berguedà i 

Berguedà Centre són els següents: 

 6 vehicles compactadors de 12m3. 

 2 vehicles compactadors de 18m3  

 2 vehicles satèl·lits 3m3 (permís de conduir B) 

Per altra banda els vehicles compartits pels municipis en el grup de Sud Berguedà són: 

 2 vehicles compactadors de 12m3. 

 1 vehicle compactador de 18m3  

També s’ha considerat oportú mostrar  la previsió d’equips per a recollides complementàries al residu 

municipal.  

 

Taula 22.-Previsió d'equips per a recollides complementàries al residu municipal 

A continuació es mostra una taula amb la previsió del consum de combustible per cada municipi. 

S’ha representat de la següent manera: 

 Municipis que comparteixen els vehicles adjudicats a : 

       Berga 

       Alt Berguedà 

       Centre Berguedà 

Municipis que comparteixen els vehicles adjudicats a : 
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Sud de 
BerguedàLoc

alització 

Municipi 
Tipologia 
vehicle 

Cost 
combustible (€) 

Ʃ consum 
vehicle 12m3 

(€) 

Ʃ consum 
vehicle 18m3 

(€) 

Ʃ consum 
Vehicle satèl·lit (€) 

BERGA Berga 

Vehicle 18m3 14.560,00 

80.080,00 23.920,00 23.920,00 

Vehicle 12m3 16.640,00 

Vehicle 12 m3 14.560,00 

Vehicle 12 m3 14.560,00 

Vehicle Satèl·lit 14.560,00 

Vehicle 18 m3 9.360,00 

Vehicle 12 m3 12.480,00 

Vehicle 12 m3 10.920,00 

Vehicle 12 m3 10.920,00 

Vehicle Satèl·lit 9.360,00 

ALT BERGUEDA 

Gòsol 

Vehicle 12 m3 17.450,00 17.450,00 

  

Saldes 
  

Vallcebre 
  

La nou de berguedà 
  

Fígols 
  

La pobla de lillet 
Vehicle 12 m3 23.660,00 23.660,00   

Castellar de n'Hug 
  

Guardiola de berguedà Vehicle 12 m3 23.660,00 23.660,00 
  

Bagà Vehicle 18 m3 27.040,00 
 

27.040,00 
 

Sant julià de 
Cerdanyola Vehicle Satèl·lit 20.280,00   20.280,00 

Gisclareny 
  

Cercs Vehicle 12 m3 23.660,00 23.660,00 
  

BERGUEDA 
CENTRE 

Avià  Vehicle 12 m3 23.660,00 23.660,00 
  

Vilada 

Vehicle 12 m3 10.470,00 10.470,00 

  

Borredà 
  

Sant Jaume de 
Frontanya   

Castell de l'areny 
  

SUD BERGUEDA 

La Quar 

Vehicle 12 m3 15.288,00 15.288,00 

  

Olvan 
  

Sagàs  
  

Santa maria de Merlès 
  

BERGUEDA 
CENTRE 

Casteller del riu 

Vehicle 12 m3 17.450,00 17.450,00 

  

Capolat 
  

L'espunyola  
  

Montclar 
  

Montmajor 
  

Viver i serrateix 
  

SUD BERGUEDA 

Casserres Vehicle 18 m3 27.040,00 
 

27.040,00 
 

Gironella Vehicle 12 m3 23.660,00 23.660,00 
  

Puig-reig Vehicle 12 m3 23.660,00 23.660,00 
  

 

Taula 23.-Valoració econòmica a causa del consum de combustible 
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Un cop s’ha finalitzat la representació de la flota de gestió de residus de la comarca del Berguedà, s’ha 

determinat: 

 Compartir vehicles entre municipis implica un augment considerable del consum. 

 Els vehicles usats a excepció del Satèl·lit són d’un volum molt elevat. 

En base aquesta caracterització s’han obtingut les següent conclusions: 

 L’autonomia requerida per tal de realitzar un servei compartit entre municipis no és assolible per 

vehicles elèctrics de gestió de residus. 

 El fet de tractar-se de vehicles de gestió de residus tan pesats implica que no existeixi un vehicle 

elèctric, que no estigui en fase de probes, capaç d’oferir el mateix servei del realitzat actualment.  

Com a conclusió final s’aconsella continuar amb la flota actual, ja que el sistema implementat permet la 

realització del servei de gestió de residus a un gran nombre de municipis amb una flota força reduïda.  

 

5.1.2.1 Benchmarking de vehicles elèctrics específics per la gestió de residus comercials 

 
Tot i la recomanació anterior, s’ha considerat oportú proporcionar un llistat amb vehicles elèctrics 

empleats en la gestió de residus comercials. Es pot donar el cas que en alguna casuística específica es 

pugui realitzar la substitució i/o incorporació d’un vehicle convencional per un vehicle elèctric.    

 

Marca Model Capacitat bateria 
Capacitat 
contenidor 

Preu 
aproximat 

(€) 

Associació 
catalana de 
municipis (€) 

Imatge 

Alké 
ATX 
AR 

 
- 
 

(120 / 240 / 
360) litres 

- - 

 

GouPil 
G4 

electric 
7,2/12 kWh 
85/135 km 

200 litres - - 

 

GouPil 
G5 

electric 
11,5/19,2 kWh 

121/201 km 
200 litres - - 

 

DFSK K01HE 
15,0 kWh 
120 km 

900 kg - - 

 
Taula 24.- Benchmarking vehicles gestió de residus. 
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5.2 Eix 2.- Infraestructura de recàrrega 

A continuació s’ha treballat en l’eix de “Infraestructura de recàrrega”. Aquest eix s’ha basat en la 

caracterització del territori de la comarca del Berguedà, així com en les diferents tipologies de recarrega. 

A més a més, s’ha proposat una estratègia d’implementació de la infraestructura de recàrrega i s’ha 

remarcat la importància de la monitorització de la infraestructura de recàrrega. Les línies d’acció d’aquest 

eix són les següents: 

 Caracterització del territori. 

 Classificació de la infraestructura de recàrrega. 

 Estratègia implementació de la infraestructura de recàrrega. 

 Zones regulades d’aparcament. 

 Monitorització de la infraestructura de recàrrega. 

5.2.1 Caracterització del territori  

El Berguedà és una comarca de Catalunya. És la més septentrional de les comarques de la província de 

Barcelona (amb l'excepció del municipi de Gósol, adscrit a la de Lleida). Està situat a l'interior 

de Catalunya i participa tant dels relleus enlairats del Prepirineu i del Pirineu com dels relleus planers del 

nord de la Depressió Central. En la següent figura s’observa la situació de la comarca en la comunitat 

autònoma de Catalunya.  

 

Figura 27.- Situació de la comarca del Berguedà en la comunitat autònoma de Catalunya. Font: IDESCAT 

Les característiques principals de la comarca del Berguedà són les següents (dades IDESCAT 2017): 

 Superfície: 1.185,25 km2  

 Població: 39.013 hab. 

 Densitat de població: 32,9 hab./ km2 

A continuació, s’ha considerat oportú mostrar la repartició d’aquesta densitat de població en el territori de 

la comarca. Observar la següent figura.  

 

Figura 28.-Densitat de la població en els municipis de la comarca Berguedà 2017.Font: IDESCAT 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3sol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Lleida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prepirineu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pirineu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Depressi%C3%B3_Central
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Tal i com s’observa de la figura anterior la densitat de la població està focalitzada en l’eix tranversal de la 

comarca. Seguidament, es mostra un recull de la evolució de població ens els diferents municipis que 

composen la comarca del Berguedà.  

MUNICIPI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Avià 2.144 2.206 2.223 2.245 2.259 2.289 2.258 2.225 2.257 2.249 

Berga 17.072 17.160 17.161 17.018 16.845 16.609 16.456 16.238 16.175 16.115 

Bagà 2.321 2.362 2.361 2.372 2.396 2.299 2.225 2.188 2.162 2.149 

Borredà 609 614 604 595 594 580 540 503 495 480 

Capolat 76 77 82 85 90 87 88 92 93 99 

Casserres 1.634 1.590 1.583 1.595 1.578 1.594 1.569 1.541 1.528 1.557 

Castell de l'Areny 78 75 75 70 73 72 75 73 69 69 

Castellar de n'Hug 208 198 187 169 175 166 159 159 157 159 

Castellar del Riu 147 154 163 174 174 170 171 175 176 166 

Cercs 1.324 1.334 1.326 1.303 1.306 1.272 1.246 1.209 1.183 1.166 

Espunyola, L' 269 260 262 268 255 265 259 252 247 240 

Fígols 47 48 54 52 46 45 43 43 40 42 

Gironella 5.016 5.052 5.067 5.083 5.063 4.940 4.987 4.925 4.829 4.808 

Gisclareny 34 34 33 31 31 29 25 27 29 27 

Gósol 233 219 225 230 221 217 216 226 228 222 

Guardiola de Berguedà 982 1.007 1.024 1.027 998 978 937 930 897 904 

Montclar 117 112 112 112 115 120 117 120 119 121 

Montmajor 472 487 483 475 473 463 476 476 471 459 

Nou de Berguedà, La 156 159 155 147 153 150 150 153 151 157 

Olvan 905 903 902 908 892 889 876 856 855 844 

Pobla de Lillet, La 1.338 1.312 1.303 1.295 1.249 1.192 1.155 1.139 1.110 1.097 

Puig-reig 4.326 4.403 4.333 4.347 4.301 4.264 4.207 4.167 4.123 4.086 

Quar, La 60 61 59 66 62 61 57 52 54 57 

Sagàs 138 134 141 140 144 155 149 157 152 155 

Saldes 344 348 340 324 313 298 283 288 276 275 

Sant Jaume de Frontanyà 29 29 24 19 28 25 24 26 27 30 

Sant Julià de Cerdanyola 257 273 267 263 257 248 239 242 251 242 

Santa Maria de Merlès 156 163 162 171 173 175 177 185 178 190 

Vallcebre 269 264 268 269 274 264 258 255 254 251 

Vilada 534 520 516 509 486 462 443 427 430 424 

Viver i Serrateix 193 186 188 178 178 177 174 168 162 173 

Taula 25.- Població en els diferents municipis de la comarca del Berguedà en el període 2008-2017 

5.2.2 Classificació de la infraestructura de recàrrega 

S’ha considerat necessari realitzar una classificació de les diferents tipologies de recàrrega actuals. 

Aquesta classificació esta basada en funció de la potència empleada per la recàrrega del vehicle elèctric.  

5.2.2.1 Tipus de recàrrega 

 
En funció de la potència de recàrrega les tipologies de recàrrega poden ser classificades en tres gran 

grups: 

 Recàrrega lenta o estàndard (L) 

Pensada per a ser realitzada en llocs on el vehicle s’estaciona durant períodes llargs de temps: 

aparcaments de domicilis, oficines... Temps de recàrrega complet de 6 a 8 hores.  
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 Recàrrega semi-ràpida (SR) 

Pensada per a aparcaments en que el vehicle s’estaciona durant un període de temps breu i que 

serveix per a fer recàrregues de complement: aparcaments de centres comercials, equipaments 

esportius, via pública....Proporciona aproximadament un 80% de recàrrega entre 1 i 4 hores. 

 Recàrrega ràpida (R) 

Pensada per a recàrregues d’emergència. Recàrrega completa en 15-30 minuts 

A continuació es presenta un resum de les principals característiques de cada una de les tipologies de 

recàrrega a nivell tècnic.  

 

Figura 29.-Tipologia i característiques dels equips de recàrrega 

 

A continuació es mostra l’impacte econòmic de les diferents tipologies de punts de recàrrega. 

 

5.2.2.2 Impacte econòmic de les diferents tipologies de punts de recàrrega  

 
Els costos anuals associats a un equip de recàrrega són els que es mostren en la següent taula. 

  Cost Instal·lació 
(equip+obra civil) 

Cost 
subministrament 
energètic anual 

Cost manteniment 
anual 

Equip recàrrega 50 kW (R) 50.000 € 8.000 € 3.500 € 

Equip recàrrega 22+3,6 kW (SR) 13.000 €* 2.000 € 1.500 € 

Equip recàrrega 7,2+3,6 kW (L) 13.000 €* 550 € 1.500 € 

Taula 26.- Costos associats en funció de la tipologia de l'equip de recàrrega 

*Cal remarcar que els equips de recàrrega semi-ràpida (7,2-22 kW) i de recàrrega lenta (<7,2 kW) són els 

mateixos i disposen de la mateixa tecnologia. La diferència es troba en la potència a contractar en la fase 

d’explotació. 
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Les ajudes actuals del pla PIRVEC de l’ICAEN per a equips de recàrrega són: 

- Ràpida (potència 50 kW) cobreix el 100% dels costos d’instal·lació, fins a un màxim de 40.000 €.  

Per altra banda, les ajudes del Pla Movalt* són: 

- El 60 % de la inversió per la infraestructura per entitats públiques de les infraestructures objecte 

d’aquest programa comentats en l’apartat 2.3 d’aquest projecte. 

*No s’han considerat les ajudes del Pla Movalt a causa de que actualment el pressupost disponible per 

aquest pla d’ajuda està esgotat. En tot cas, un cop es publiqui el nou pla de subvencions de recàrrega del 

vehicle elèctric (Pla VEA), caldrà avaluar la magnitud d’aquestes ajudes. 

A continuació es mostren el valors econòmics dels diferents punts de recàrrega considerant que s’han 

obtingut les subvencions vigents que ofereix l’estat.  

  Cost Instal·lació 
(equip+obra civil) 

Cost 
subministrament 
energètic anual 

Cost manteniment 
anual 

Equip recàrrega 50 kW (R) 10.000 € 8.000 € 3.500 € 

Equip recàrrega 22+3,6 kW (SR) 13.000 € 2.000 € 1.500 € 

Equip recàrrega 7,2+3,6 kW (L) 13.000 € 550 € 1.500 € 

 

Taula 27.- Costos associats després d'aplicar les ajudes de l'ICAEN. 

Realitzant un resum esquemàtic del mostrat en la taula: 

 La inversió inicial de tots els equips de recàrrega és força similar.  

 El cost de subministrament energètic anual dels equips de recàrrega ràpida és un factor 

econòmic important. 

 El cost de manteniment anual dels equips de recàrrega ràpida es superior al doble de la 

resta d’equips.  

Com a conclusió, s’obté que és important realitzar un anàlisi a llarg termini per tal de comparar les tres 
tipologies de recàrrega existents. Analitzar solament la inversió inicial és un estudi massa superficial. 
 

5.2.3 Estratègia implementació de la infraestructura de recàrrega 

A continuació es proposa una estratègia d’implementació de la infraestructura de recàrrega per tal de 
cobrir les necessitats de la mobilitat elèctrica. Aquesta línia d’acció estarà basada en: 
 

 Criteri en la distribució de la infraestructura de recàrrega. 
 Infraestructura en el municipi de Berga. 
 Infraestructura en l’eix transversal de la comarca del Berguedà. 
 Infraestructura en l’eix horitzontal de la comarca del Berguedà. 
 Infraestructura de recàrrega en els municipis. 
 Representació dels radis d’acció dels punts de recàrrega plantejats. 
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5.2.3.1 Criteri en la distribució de la infraestructura de recàrrega 

 
Per tal de realitzar una bona cobertura de la mobilitat elèctrica en la comarca del Berguedà, s’han 

considerat tres factors com a primordials.  

 Factor demogràfic: 

o Població en el municipi proper a la ubicació proposada per al punt de recàrrega. 

Exposada en l’apartat anterior en aquest projecte.  

 

 Accessibilitat al punt de recàrrega:  

o Els punts de recarrega seran ubicats en les carreteres principals de la comarca del 

Berguedà:  la C-16, la C-26 i la C-62. 

 

 Radi d’acció* d’un punt de recàrrega en funció de la seva tipologia: 

o Radi de cobertura punt de recàrrega ràpida: 40km 

o Radi de cobertura d’un punt de recàrrega semi-ràpida: 10 km 

o Radi de cobertura d’un punt de recàrrega lenta: 5km 

*El radi d’acció és la distància màxima d’atracció de vehicle elèctrics. Aquesta distància s’ha estimat a 

partir de la infraestructura de recàrrega actual en el Berguedà i l’estimació del parc elèctric.  

Basant el projecte en aquests tres factors, s’ha considerat oportú classificar les localitzacions dels punts 

de recàrrega en tres àrees claus en la comarca del Berguedà.   

 

 Municipi de Berga 

 Eix transversal de la comarca del Berguedà. 

 Eix horitzontal de la comarca del Berguedà.  

 

Cal tenir present que, aquest estudi es tracta d’un pla d’àmbit genèric on s’estipula les pautes i les 

ubicacions més propícies en la comarca del Berguedà per la instal·lació de punts de recàrrega. Per tal de 

poder dimensionar el nombre de punts de recàrrega s’ha de realitzar un estudi més complert basat en una 

estimació del consum elèctric causat en la comarca del Berguedà per la mobilitat elèctrica.  

 

5.2.3.2 Infraestructura en el municipi de Berga 

 
El municipi de Berga és el centre demogràfic i territorial de la comarca del Berguedà. El 41,03% de la 

població de la comarca habita en aquest municipi. A més a més, està situat en el centre geogràfic de la 

comarca. Al tractar-se del centre geogràfic de la comarca del Berguedà les tres carreteres principals es 

creuen en aquest municipi. Cal tenir present que Berga actualment disposa de dos punts de recàrrega 

semi-ràpida, però estan situats en l’interior del municipi.  

Proposta en el municipi de Berga 
 

 1x Punt de recàrrega ràpida (50kW) en un punt de fàcil accessibilitat des de la carretera C-16 i 

C-26. 

Tal com s’ha comentat anteriorment aquest punt de recàrrega formarà un radi d’acció de 20 km. Això no 

impossibilita la instal·lació de punts de recàrrega de tipologies diferents en el seu radi per tal 

complementar el servei de recàrrega. 
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5.2.3.3 Infraestructura en l’eix tranversal de la comarca del Berguedà 

 
Tal i com s’observa en la figura anterior, l’eix transversal compren la major part de la població de la 

comarca, a més a més, està constituït per dos carreteres de gran importància la C-16 Eix del Llobregat i 

la C-62 que comunica Gironella i Vic. També cal remarcar que, l’eix transversal de la comarca del 

Berguedà es característic pel seu elevat flux de vehicles, concretament en les èpoques d’esquí.  

Per tant, es pot concloure que la infraestructura de recàrrega en aquesta zona tindrà un gran impacte 

social.  S’ha considerat la instal·lació de punts de recàrrega semi-ràpida per tal d’ajudar a cobrir la 

demanda energètica al punt de recàrrega ràpida instal·lat a Berga.  

Proposta en l’eix tranversal de la comarca del Berguedà 

Els municipis destacats per l’ampliació de la infraestructura de recàrrega són els següents: 

 1x Punt de recàrrega semi-ràpida (22kW)  a Cercs: 1.1666 habitants. 

 1x Punt de recàrrega semi-ràpida (22kW)  a Bagà: 2.149 habitants. 

 1x Punt de recàrrega semi-ràpida (22kW)  a Gironella: 4.808 habitants. 

 1x Punt de recàrrega semi-ràpida (22kW)  a Puig-Reig: 4.086 habitants. 

Excepcionalment, també s’ha considerat interessat l’estudi de: 

  1x Punt de recàrrega semi-ràpida (22kW)  a la colònia Cal Rosal. 

Proposició realitzada a causa de l’encreuament de carreteres en aquesta zona.  

5.2.3.4 Infraestructura en l’eix horitzontal de la comarca del Berguedà: 

 
Seguidament  es comenta la casuística de l’eix horitzontal de la comarca del Berguedà. Demogràficament 

manca d’importància a causa de que els municipis ubicats en aquest eix són de població reduïda. Tot i 

això, s’ha considerat important  proposa una ampliació d’infraestructura per tal de donar suport al punt de 

recàrrega ràpida proposat a Berga. Per aquest motiu s’ha considerat la instal·lació de punts de recàrrega 

semi-ràpida. 

 

Proposta en l’eix horitzontal  de la comarca del Berguedà 

 1x Punt de recàrrega semi-ràpida (22kW)  a Espunyola: 240 habitants  

 1x Punt de recàrrega semi-ràpida (22kW)  a Borredà: 480 habitants 

 

S’han elegit aquests dos municipis per la seva connectivitat en la comarca, tal com s’ha comentat en 

aquest eix la demografia no és el factor primordial. Els municipis elegits estan situats en el recorregut de 

la carretera C-26, Ripoll-Berga-Solsona. Concretament Espunyola està situat a l’Oest de la capital de 

comarca Berga i Borredà està situat en el seu Est.  

 

5.2.3.5 Infraestructura de recàrrega en els municipis 

 

Finalment s’analitza la tipologia de recàrrega a proposar en la resta de municipis de la comarca del 

Berguedà. A causa de la demografia de la zona i de la infraestructura de recàrrega ja proposada en la 

comarca es proposa una tipologia de recàrrega lenta (3,6 kW) per tal de cobrir les necessitats en l’interior 

dels municipis.  
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No s’ha realitzat una llista dels municipis més propicis a la instal·lació d’un punt de recàrrega lenta a 

causa de que aquesta tipologia de recarrega no esta enfocada en cobrir una demanda energètica 

d’emergència o de pas com són els punts de semi-ràpida o ràpida.  

 

La infraestructura de recàrrega lenta està dissenyada per tal de donar subministrament energètic a baix 

cost per recàrregues de llarga durada (6-8)h. A continuació es cita un nombre d’exemples on la recàrrega 

lenta és altament recomanable. 

 

 Recàrrega de flotes municipals elèctriques. 

 Recàrrega de flotes d’empreses privades. 

 Recàrrega de motocicletes elèctriques  

 Recàrrega de vehicles en aparcaments destinats a estacionaments de llarga durada.  

 Recàrrega propera a establiments del sector terciari (hotels, masies,...).  

 

A causa de la casuística en la comarca del Berguedà s’ha considerat oportú remarcar la importància de  

punts de recàrrega lenta en zones d’alta afluència de turistes de llarga estància (un cap de setmana). 

Gràcies a aquests punts de recarrega se li ofereix al turista una recarrega completa del vehicle a un cost 

baix.  
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5.2.3.6 Representació dels radis d’acció dels punts de recàrrega plantejats 

 
Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, un cop establerts els municipis propicis a la instal·lació de 

punts de recàrrega  s’ha realitzat una exemplificació del radi d’acció d’aquests punts.  

 

 
Figura 30.-Radi d'actuació dels punts de recàrrega ubicats en la comarca del Berguedà 

 
   

Radi cobertura dels punts de  

semi-ràpida existents 

Radi cobertura dels punts de  
semi-ràpida proposats 

Radi cobertura del punt de 
recàrrega ràpida proposat  
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5.2.4 Zones regulades d’aparcament 

Les zones regulades d’aparcament són un element bàsic en la recàrrega del vehicle elèctric, és de vital 

importància disposar de certs aparcament públics específics per la recàrrega del vehicle elèctric.  

A continuació es citen directius per tal de crear mesures orientades a la regulació de les zones regulades 

d’aparcament.   

Directriu 1: Objecte 

L’Ajuntament habilitarà un seguit de places d’estacionament dotades d’estació de recàrrega per promoure 

la creació d’una infraestructura mínima de recàrrega en llocs amb importància estratègica dins del seu 

terme urbà. 

L’objectiu de l’habilitació de places d’estacionament dotades d’estació de recàrrega és oferir als usuaris 

de vehicles de motor elèctric la possibilitat d’accedir a la recàrrega elèctrica a diferents punts de la ciutat. 

Directriu 2: Nombre i estructura per a la recàrrega del VE en edificis o estacionaments de nova 

construcció 

L’exigència de dotar d’infraestructura de recàrrega a tots els habitatges, edificis i aparcaments d’ús privat 

obligarà a l’adaptació d’aquesta norma a mesura que s’aprovi la legislació competent en aquesta matèria 

a nivell supramunicipal. Tant pel que fa a les rehabilitacions com a les noves construccions. 

En edificis o estacionaments de nova construcció caldrà incloure la instal·lació elèctrica específica per a la 

recàrrega de vehicles elèctrics, d’acord amb el que segueix, com a dotacions mínimes: 

a) Els nous habitatges unifamiliars, que sol·licitin llicència d’edificació a partir de la publicació 

d’aquesta ordenança, caldrà que incloguin en les seves instal·lacions, com a mínim, un circuit 

específic de 16A destinat a la recàrrega del vehicle elèctric. L’acompliment d’aquesta norma 

caldrà que figuri en el projecte d’edificació necessari per sol·licitar la llicència d’obres. 

b) Els aparcaments o estacionament col·lectius en règim de propietat horitzontal disposaran   d’una    

canalització principal per zones comunitàries que permetin la instal·lació de derivacions 

individuals a les places. 

c) En aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d’empresa, pel seu 

personal o associats, les canalitzacions necessàries per subministrar una estació de recàrrega 

per cada 40 places 

d) En  aparcaments o estacionaments públics, les canalitzacions necessàries per subministrar a 

una estació de càrrega per cada 40 places. Si l’aparcament o estacionament és inferior a 40 

places però superior a 20, caldrà disposar, com a mínim, d’una estació de recàrrega. 

 
Directiu 3: Dimensions de les places d’estacionament equipades per a la recàrrega del vehicle elèctric 

Les places d’aparcament dotades d’estació de recàrrega per el vehicle elèctric tindran les dimensions 

estipulades per la normativa vigent que regula la dotació de places d’estacionament públic tant en línia 

com en bateria. Les places tindran una longitud de 5,0 metres i una amplada de 2,5 metres en bateria i en 

el cas que sigui en línia tindran la mateixa amplada que l’aparcament existent. 
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Directiu 4: Senyalització de les places dotades en àrees de recàrrega 

La  senyalització  de  les  places  dotades  d’estació  de  recàrrega  hauran  de complir amb el que 

segueix: 

a) El  perímetre  de  la  plaça  estarà  clarament  delimitat  mitjançant senyalització horitzontal 

consistent en una línia continua o discontinua de color blanc. 

b) A l’interior de cada plaça, de forma centrada, es situarà el símbol de vehicle elèctric per a una 

millor visualització. 

c) Les places destinades a la  recàrrega del vehicle elèctric ubicades la via pública disposaran, a 

més, de senyalització vertical, amb la senyal d’aparcament acompanyada del símbol de vehicle 

elèctric i una placa informativa que indicarà com a mínim el que segueix: 

- Que es tracta exclusivament d’una plaça reservada per a la recàrrega del vehicle 

elèctric 

- L’horari  d’aparcament  dins  del  qual  estarà  activada  la  funció  de recàrrega 

- El temps màxim de permanència 

A continuació, es presenta a mode d’exemple, la senyalització horitzontal i vertical en les zones de 

recàrrega elèctrica emprada a Barcelona. 

 

 Senyalització d’àrees de recàrrega de turismes 

 

Figura 31.-Aparcament en línia 

 

 

Figura 32.- Aparcament en bateria 
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Figura 35.- La senyalització vertical es col·locarà a l’inici de la zona de recàrrega elèctrica a 60 cm de la vorada de 
la vorera 

 

 

 Senyalització d’àrees de recàrrega de serveis públics: taxis 

 

Figura 36.- Reserva taxi 

 

Figura 34.- Pictograma d’avís a col·locar 15 m 

abans de la estació de recàrrega de turismes 

 

Figura 33.- Pictograma per a turismes a 

col·locar en cada una de les places de la 

estació de recàrrega, D = 1,2 m 
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Figura 37.-Pictograma per a taxis a col·locar en cada una de les places de l’estació de recàrrega, D = 1,2 m 

 

 

Figura 38.-La senyalització vertical es col·locarà a l’inici de la zona de recàrrega elèctrica a 60 cm de la vorada de la 
vorera. 

  

 Senyalització d’àrees de recàrrega de motos 

 

 

 

 

 

Figura 39.- Aparcament de motos. Espai disponible per a dues motos o un quadricicle 

 

Figura 40.-Pictograma per a motos a col·locar en cada una de les places de l’estació de recàrrega, D = 0,9 m 
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Figura 41.- La senyalització vertical es col·locarà a l’inici de la zona de recàrrega elèctrica a 60 cm de la vorada de 
la vorera 

 Senyalització d’aparcament públics amb places de recàrrega elèctrica 

 

En la senyalització vertical de l’entrada dels aparcaments públics s’inclourà un pictograma indicant 

l’existència de places reservades per a vehicles elèctrics on es podrà realitzar la recàrrega. Es proposa 

una icona com la que es presenta a continuació: 

 

 

Figura 42.- Icona de recàrrega elèctrica a incloure en el cartell exterior dels aparcament públics 

 

Directiu 5: Accés al servei públic de recàrrega 

L’accés al servei de recàrrega públic, serà universal, qualsevol usuari ha de poder accedir a la recàrrega 

d’una forma senzilla. 

L’usuari haurà d’aparcar el vehicle en alguna de les places senyalitzades per a la recàrrega. L’usuari 

disposarà de dues formes per a accedir a la càrrega. 

Mitjançant una targeta RFID: L’usuari haurà d’omplir un formulari amb les seves dades i adjuntar la 

documentació del vehicle, un cop validades les dades, l’usuari rebrà la targeta de vehicle elèctric amb la 

qual podrà accedir a la infraestructura de recàrrega. Un mateix usuari pot disposar de diverses targetes, 

però cada vehicle només podrà disposar d’una única targeta. 

Mitjançant un codi QR: Per una altre banda, per a nous usuaris que no disposin de targeta de vehicle 
elèctric i necessitin realitzar una càrrega, la infraestructura de recàrrega, a través d’un aplicatiu web, 
permetrà, escanejant el Codi QR serigrafiat a l’equip de recàrrega, donar-se d’alta en aquell mateix 
moment i accedir a la càrrega. Per a finalitzar la càrrega haurà de tornar a escanejar el codi QR o si 
supera el temps màxim de càrrega l‘aplicatiu web donarà l’ordre a l’equip de recàrrega d’aturar la càrrega 
 

5.2.5 Monitorització de la infraestructura de recàrrega 

Control i operació dels equips de recàrrega 

La integració dels equips de recàrrega a la xarxa és fonamental per a la correcta gestió de la 

infraestructura. L’equip de recàrrega haurà d’estar connectat a una plataforma de gestió i monitorització 
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que permeti el telecontrol i telecomandament de manera que es pugui operar l’equip de forma remota i 

ofereixi una fàcil accessibilitat a l’usuari sense la intervenció de tercers. 

La plataforma de gestió, ha d’oferir una elevada accessibilitat a l’usuari final ja que ha de permetre l’accés 

a la càrrega a través de dues tecnologies diferents:  

1. Accés a través de targeta de RFID.  

2. Accés a través de smartphone. 

El sistema de gestió ha de disposar d’un fitxer Opendata que permeti la consulta de totes les recàrregues 

que s’han realitzat en un determinat equip. Aquesta informació ha de ser pública i estar disponible per a 

qualsevol usuari. 

La plataforma ha de permetre la diferenciació, entre com a mínim, tres nivells d’usuari: 

- Usuari administrador local: l’usuari que administra i gestiona la infraestructura de recàrrega i que 

dóna accés a nous usuaris i controla els equips de forma remota. 

- Usuari de càrrega: l’usuari que fa ús de la infraestructura per a la recàrrega.  

- Usuari públic: l’usuari que sense necessitat d’estar registrat a la plataforma pot tenir informació 

general de la xarxa i pot utilitzar-la sense cap restricció.  

Addicionalment, pot existir un quart nivell. L’usuari administrador general, que com a gestor principal de 

la plataforma, disposarà dels permisos per generar nous administradors locals i assignar uns equips i 

funcionalitats determinades.  

 

Accés a la infraestructura de recarrega 

1. Accés a través de targeta RFID.  

Per a l’accés a través de la targeta RFID, l’usuari a realitzar les següents accions: 

1. Apropar la targeta al lector RFID del punt de recàrrega. L’equip de recàrrega consultarà 

a la plataforma de telecontrol si aquesta targeta s’ha donat d’alta a la base de dades i 

per tant pot realitzar la càrrega. 

2. Seleccionar el tipus de connector. En el cas que es tracti d’un equip de recàrrega ràpida 

s’haurà de seleccionar el tipus de connector (Mennekes, Combo2 i ChaDeMO) en la 

pantalla de l’equip. 

3. Connecta el vehicle al punt de recàrrega. En aquest moment s’iniciarà la càrrega de 

forma automàtica. Un cop finalitzada o quan l’usuari decideixi finalitzar-la l’usuari haurà 

de tornar a mostrar la targeta al lector RFID, la càrrega es desactivarà i podrà 

desconnectar el seu vehicle. 

En cas d’implementar aquesta opció existeix la possibilitat d’integrar en la mateixa targeta RFID altres 

serveis relacionats amb el vehicle elèctric, com per exemple, la tarifació 0 euros a les zones regulades de 

la ciutat tal i com s’ha implantat a la ciutat de Barcelona. 

2. Accés a través de smartphone (codi QR). 

Per accedir a través del codi QR, l’usuari a realitzar les següents accions: 

1. Escanejar el codi QR del teu connector. Cada connector ha de tenir associat un codi. 
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2. Identificar-se en la plataforma amb el seu usuari i contrasenya. Si l’usuari no està registrat, la 

plataforma haurà de permetre registrar-se a través del telèfon mòbil en el mateix moment 

facilitant un nom d’usuari i contrasenya i poder fer ús de l’equip de càrrega. 

3. El connector seleccionat s’activarà i l’usuari haurà de connectar el vehicle al punt de recàrrega. 

S’iniciarà automàticament la càrrega. Un cop finalitzada o quan l’usuari decideixi finalitzar-la 

l’usuari haurà de tornar a escanejar el codi QR i el punt de recàrrega s’ha de desactivar i es 

podrà desendollar el vehicle. 

Gestió de l’usuari 

Un cop l’usuari s’ha identificat a la plataforma, en el seu perfil d’usuari privat podrà consultar el seu 

històric de recàrregues realitzades en la xarxa independentment del punt. Amb el consum realitzat tindrà 

un indicador del cost de l’energia. 

Així mateix, podrà consultar les seves dades personals, els equips de recàrrega on pot realitzar 

recàrregues i gestionar el seu perfil. 

Gestió de la infraestructura (Administrador) 

Existeixen dos nivells d’administrador: 

- Administrador local (ajuntaments, gestors de càrrega...) 

- Administrador general (propietari de la plataforma)  

L’administrador local ha de disposar de les següents funcionalitats: 

1. Visualitzador de punts de recàrrega 

Ha de permetre visualitzar en temps real l’estat de cadascun dels punts de recàrrega i els seus 

connectors indicant si estan lliures o ocupats. També indica l’adreça postal i la seva geolocalització. 

2. Gestió remota dels equips 

Sobre cadascun dels equips i dels connectors de la infraestructura de recarrega la plataforma ha de 

permetre realitzar les següents accions. 

- Obrir l’equip 

- Inicialitzar una carrega de forma remota 

- Aturar una càrrega 

L’usuari haurà de conèixer si un equip perd la comunicació en temps real. 

3. Històric de recàrregues i consums realitzats en la seva infraestructura 

Cadascun dels gestor locals haurà de disposar de la següent informació: 

- Hora d’inici de la carrega 

- Hora de finalització de càrrega 

- Energia consumida durant la càrrega 

- Endoll utilitzat 

- Energia total subministrada per l’endoll 

- Temps total d’ús de l’endoll 

- Usuari que ha realitzat la recàrrega 

- Preu de venda 
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El cost mensual del manteniment de la plataforma està al voltant dels 120 € + IVA per equip. Aquest 

manteniment cobreix les incidències que es puguin produir como ara pèrdua de comunicació de l’equip, 

des-configuració etc..  

4. Gestió del sistema de cobrament 

La plataforma haurà d’estar preparada per gestionar el cobrament de l’ús del punt d recàrrega per tal que 

l’usuari pugi fer el pagament mitjançant la plataforma.  

A més, la infraestructura de recarrega hauria de permetre conèixer les dades en temps reals dels equips 

de recàrrega per a que qualsevol aplicació externa pugui consultar-les i utilitzar-les. 

5. Manteniment preventiu i correctiu. 

S’haurà de fer càrrec del manteniment que es consideri necessari del punt de recàrrega. En l’apartat de 

Promoció econòmica es proposa un pla de manteniment.  

5.3 Eix 3.- Transport públic 

Seguidament s’ha treballat en l’eix de “Transport públic”. El transport públic és un pilar primordial en la 

mobilitat elèctrica tant per la reducció de CO2 com per el impacte social que comporta a la ciutadania.   

Aquest eix s’ha basat en les següents línies d’acció: 

 Transport públic urbà 

 Transport escolar 

5.3.1 Transport públic urbà 

Primerament s’analitza el transport públic de caire urbà el qual és més propici a la electrificació gràcies a 

requerir una autonomia inferior i a realitzar el seu trajecte a velocitat més reduïdes. Cal recordar que 

l’explotació del vehicle elèctric en zones urbanes és  molt més beneficiosa que en  trajectes interurbans.   

5.3.1.1 Autobús elèctric 

 
L’autobús es el transport públic més usat en municipis que no disposen d’una xarxa de metro. Per tant, es 

de vital importància la electrificació d’aquest mètode de transport públic a causa del gran impacte que 

provocarà en el consum, el medi ambient i en la societat. Tal com s’ha comentat anteriorment, al tractar-

se d’un transport públic amb unes línies establertes i un ús diari constant, permet la seva electrificació de 

manera molt precisa. Obtenint un gran nombre d’avantatges. 

Els avantatges principals de l’electrificació d’aquest transport són els següents: 

 Eliminació de les emissions de gasos perjudicials en el municipi.  

 Reducció del consum. Implicant un augment dels beneficis. 

 Sensibilització al ciutadà per promoure una mobilitat més sostenible. 

 Millora de la imatge pública. 

Tot i gosar d’un gran nombre d’avantatges, també comporta una certa quantitat de desavantatges: 

 Gran inversió inicial  

 Tecnologia precària envers a fortes pendents. 
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A causa de la gran inversió inicial requerida, actualment no es recomana la implementació de 

l’autobús elèctric en zones amb una baixa densitat de població com són els municipis de la comarca 

del Berguedà.   

Autobús a la demanda 

Actualment, s’ha desenvolupat una variant del servei ofert per l’autobús públic, l’autobús a la demanda. 

Aquest servei esta bastat en la implementació de línies d’autobús d’un recorregut força reduït i amb una 

freqüència no gaire elevada. Gaudint d’una flexibilitat horària que els permet oferir un servei especial. 

La idea d’aquest servei, es la realització d’una ruta estàndard però ampliable, l’usuari té l’opció de 

demanar l’autobús a una parada que no formi part de la seva ruta estàndard, però que si formi part de la 

zona ampliable de la ruta.  

Al tractar-se de línies amb una distància recorreguda inferior a les rutes estàndards i una freqüència baixa 

són ideals per la implementació d’un autobús de caire elèctric.  

5.3.1.2 Bicicleta elèctrica 

 
La bicicleta elèctrica és un nou model de transport sostenible destacable. Això es a causa de la comoditat 

i flexibilitat que proporciona el desplaçament en bicicleta elèctrica provocant un gran ús per part dels 

ciutadans.  

A continuació, s’han enumerat un seguit d’avantatges de la bicicleta elèctrica: 

 Més econòmica que els cotxes i motocicletes de combustió.  

 Més econòmica que un vehicle elèctric. 

 Possible adaptació d’una bicicleta tradicional a elèctrica mitjançant un kit. 

 Zero contaminació. 

 Facilitat per recórrer més distàncies, i de més dificultats, com pujades.  

 Satisfacció de realitzar esport sense gran sacrifici físic.  

 

Finalment, s’ha considerat oportú comentar els aspectes legals d’aquest vehicle: 

 

 El motor no pot superar els 250 W de potència. 

 Velocitat màxima assolible de 25 km/h. 

 Pes màxim de 40 kg. 

 El motor s’ha d’activar amb el pedaleig i aturar automàticament quan es pari de pedalejar o 

s’accioni el fre. No s’accepta l’ús d’accelerador.* 

*S’ha de tenir present que el motor de la bicicleta elèctrica ajuda al pedaleig, no serveix com a única força 

de tracció. És una ajuda, en l’arrencada de moviment i per tal de facilitat el recorregut en terreny 

dificultosos tal com costes.  

La bicicleta elèctrica acostuma a tenir una gran acceptació en ciutats amb una alta densitat de població i 

amb una gran extensió de terreny, exemple d’aquestes ciutats seria Barcelona, Madrid entre d’altres.  

Fent referència a la comarca del Berguedà s’ha considerat que el municipi de Berga pot ser propíci per 

la implementació de la bicicleta elèctrica, s’ha considerat que en la resta de municipis la bicicleta 

elèctrica no obtindria l’acceptació esperada.   
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5.3.1.3 Electrificació dels taxis 

 
El servei de taxis representa una facció d’importància elevada en la mobilitat urbana i interurbana. 

Concretament en la casuística de la comarca del Berguedà on es va aprovar una millora per al servei de 

taxis a finals de Setembre de l’any 2016, permetent la interoperabilitat entre les diferents poblacions de la 

comarca. 

Cal tenir present que un factor principal per la electrificació dels taxis és una bona infraestructura de 

recàrrega en el territori per tal de facilitar la seva recàrrega. Actualment la infraestructura de recàrrega 

de la que disposa la comarca del Berguedà no es considera suficient  per tal de donar subministrament 

elèctric als taxis. Es considera necessari disposar d’infraestructura de recàrrega en les parades de taxis. 

A més a més, en el cas de la comarca del Berguedà on el servei del taxi permet la interoperabilitat entre 

les diferents població de la comarca, la electrificació d’aquest servei és força més dificultosa a causa de 

que totes les poblacions haurien de disposar de la infraestructura de recàrrega pertinent.  

5.3.1.4 Car-Sharing 

 
El Car-Sharing és un sistema que permet als usuaris accedir de manera individual a una flota de vehicles 

per al seu ús. El funcionament del car sharing resulta senzill, ja que permet llogar un cotxe per períodes 

de temps limitats, des de un minut fins al temps desitjat.   

Realitzada l’explicació genèrica del car-sharing, s’ha prosseguit en l’anàlisi d’aquesta opció de mobilitat 

en la casuística concreta de la comarca del Berguedà. Al tractar-se de grans extensions de terreny amb 

una baixa densitat de població no es poden aplicar models usats en ciutats grans, com Madrid.  Per 

aquest motiu s’ha considerat oportú mencionar la iniciativa de cotxe compartit de la cooperativa “Som 

Mobilitat”.  

Som Mobilitat  

Som Mobilitat ofereix un serveix i al mateix temps una solució per la mobilitat sostenible. Es tracta d’una 

comunitat cooperativa catalana que ofereix eines de mobilitat als seus socis posant a la seva disposició 

un servei de cotxe compartit de dos modalitats diferents: 

 Car-Sharing: Model explicat en el paràgraf anterior. 

 Compra i comparteix: Sistema on el vehicle es adquirit per un o varis socis pel seu ús compartit i 

compartit a altres socis.  

S’ha considerat important mencionar la segona modalitat que ofereix “Som Mobilitat”  ja que s’ajusta en 

gran mesura a la comarca del Berguedà. Les etapes per realitzar la segona modalitat són les següents: 

 Apoderen veïns/es i creen comunitats: 

A partir de la detecció de necessitats de mobilitat i de la voluntat de compartir recursos entre 

veïns/es posen en funcionament diversos serveis de mobilitat més sostenible als barris.  

 

 Enxarxar per compartir mobilitat  

La suma de comunitats de barri i de serveis de mobilitat elèctrica compartida en un municipi ens 

ajuda a crear serveis que complementen les polítiques locals de mobilitat.  

Actualment existeix un gran nombre de municipis que formen part de la iniciativa de cotxe compartit de la 

cooperativa “SomMobilitat” com: Amposta, Garrotxa, Mataró, Rubí, El Bruc, etc. A continuació 

s’exemplifica el cas de Rubí per mostrar un exemple de l’acord arribat. 
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 Acord de Rubí i SomMobilitat: 

o Difondre la mobilitat elèctrica compartida a organitzacions i a la ciutadania de Rubí. 

o Impulsar un model de mobilitat sostenible que contribueixi a reduir la contaminació i el 

volum de vehicles a la nostra ciutat.  

o Afavorir que les persones col·laborin en el marc de Som Mobilitat per construir junts 

alternatives de mobilitat elèctrica compartida que donin resposta a les necessitats 

concretes dels veïns i veïnes de Rubí.  

o La utilització del cotxe de la cooperativa implica deixar el vehicle en el mateix punt en el 

que s’ha agafat.  

 

5.3.2 Transport escolar  

El transport escolar en la comarca del Berguedà té una impacte important en el consum de combustibles 

fòssils (gasoil, gasolina...). A més a més, es tracta d’un servei amb un ús fix durant l’any escolar.  

Per aquests motius s’ha considerat la possibilitat d’electrificació del transport escolar com un pas 

important a realitzar per tal d’aconseguir una comarca més sostenible i de zero emissions.  

La electrificació del transport escolar implicaria els següents avantatges en la comarca del Berguedà: 

 Reducció de l’emissió de gasos contaminants com són el CO2, les NOx i les PM10. 

 Conscienciació de primera mà a les noves generacions sobre la possibilitat d’una mobilitat més 

eficient i neta.  

 Conscienciació de manera global a tota la població de la comarca del Berguedà. 

 Estalvi econòmic en la compra del combustible.  

Per altra bada, la electrificació del transport escolar també comporta certs desavantatges: 

 Una inversió inicial superior en la compra dels vehicles necessaris per la realització d’aquest 

servei.  

 Possibilitat de no  poder donar cobertura al servei per falta d’autonomia del vehicle elèctric.  

 Inversió econòmica en la infraestructura de recàrrega dels vehicles elèctrics.   

  

5.3.2.1 Caracterització dels vehicles usats en el transport escolar 

 
El transport escolar en la comarca del Berguedà realitza una ruta de recollida dels alumnes mixta 

(interurbana i urbana). A causa del seu recorregut l’autonomia elèctrica requeria és elevada. El servei es 

realitzat mitjançant l’ús de les següents tipologies de vehicles:  

 Furgonetes Vito d’alta capacitat: 6 passatgers 

 Autocar midi (8m de llargada): 30  passatgers 

 Autocar micro (6m de llargada): 20 passatgers  
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5.3.2.2 Rutes del transport escolar  

 
Les rutes del transport escolar facilitades pel consell comarcal són les següents: 

Ruta: Saldes – Escola Serrat Voltor 
 

Parada Municipi Distància [km] 

Saldes Saldes - 

Estació de servei de Saldes Saldes 1,4 

ESCOLA SERRAT VOLTOR VALLCEBRE 10,6  
Taula 28.-Recorregut de la ruta Saldes-Escola Serrat Voltor 

 
Ruta:  Montclar – Escola Gira-Sol 
 

Parada Municipi Distància [km] 

Pas de Montclar + Cal Piu Montclar/Espunyola - 

Cal Marsalet L’espunyola 6,5 

Cal Majoral L’espunyola 2,6 

Correà  L’espunyola 7,2 

ESCOLA GIRA-SOL MONTMAJOR 0,4 
Taula 29.-Recorregut de la ruta Montclar-Escola Gira-Sol 

Ruta:  La Nou de Berguedà – Escola Sant Salvador 
 

Parada Municipi Distància [km] 

La Nou de Berguedà La Nou de Berguedà - 

ESCOLA SANT SALVADOR CERCS 11,0 
Taula 30.-Recorregut de la ruta La Nou de Berguedà-Escola Sant Salvador 

 Ruta: Castellar de n’Hug – Escola Lillet a Güell 
 

Parada Municipi Distància [km] 

Castellar de n’Hug Castellar de n’Hug - 

La Farga de Sant Vicenç Castellar de n’Hug 5,7 

Clot del Moro Castellar de n’Hug 3,3 

ESCOLA LILLET A. GÜELL LA POBLA DE LILLET 3,2 
Taula 31.- Recorregut de la ruta Castellar de N'Hug-Escola Lillet a Güell 

Ruta: Hostal Sant Cristòfol – Escola d’Olvan 
 

Parada Municipi Distància [km] 

Cruïlla La Guardia – Puig-reig Sagàs - 

Els Casals Sagàs 3,8 

Hostal Sant Cristòfol Sagàs 4,4 

Sant Andreu de Sagàs Sagàs 5,6 

ESCOLA D’OLVAN OLVAN 7,9 
Taula 32.-Recorregut de la ruta Hostal Sant Cristòfol-Escola d'Olvan 

 Ruta: Castellar del Riu – Escoles Berga 
 

Parada Municipi Distància [km] 

Espinalbet Castellar del Riu - 

ESCOLA BERGA BERGA 6,7 
Taula 33.- Recorregut de la ruta Castellar del Riu-Escola Berga 
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Ruta: Viver I Serrateix – Escoles De Puig-Reig 
 

Parada Municipi Distància [km] 

Cal Vila Viver i Serrateix - 

Plaça de la Rectoria Viver i Serrateix - 

Trencant Casa Bechs Viver i Serrateix - 

ESCOLA ALFRED MATA Viver i Serrateix - 

ESCOLA SANT MARTÍ Viver i Serrateix - 
Taula 34.-Recorregut de la ruta Viver i Serrateix- Escoles de Puig-Reig 

 
Ruta: La Rodonella – Instituts Berga 
 

Parada Municipi Distància [km] 

La Rodonella   Cercs  - 

Sant Jordi  Cercs  1,9 

Cercs  Cercs  1,1 

INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ  BERGA  7,3 

SI SERRA DE NOET  BERGA  4,5 

PASSEIG DE LA PAU  BERGA  4,0 
 Taula 35.-Recorregut de la ruta La Rodonella-Instituts Berga  

Ruta: Borredà – Instituts Berga 
 

Parada Municipi Distància [km] 

Borredà Borredà - 

Vilada Vilada 7,7 

INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ  BERGA  11,0 

SI SERRA DE NOET  BERGA  4,5 

PASSEIG DE LA PAU  BERGA  4,0 
Taula 36.- Recorregut de la ruta Borredà-Instituts Berga 

Ruta: Gargallà – Instituts Berga 

Taula 37.-Recorregut de la ruta Gargallà-Instituts Berga 

 

 

 

 

 

Parada Municipi Distància [km] 

Gargallà  Montmajor - 

Montmajor  Montmajor 8,1 

Cal Majoral  L’Espunyola 4,5 

Cal Pio  L’Espunyola 2,9 

Avià (Cal Taulé)  Avià 6,2 

Barri de la Creu  Avià 1,5 

SI SERRA DE NOET  BERGA 1,7 

INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ  BERGA 4,9 

PASSEIG DE LA PAU  BERGA 1,7 
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Ruta: Graugés – Instituts Berga 

Taula 38.- Recorregut de la ruta Graugés-Instituts Berga 

Ruta: La Pobla de Lillet – Institut l’Alt Berguedà 

Taula 39.-Recorregut de la ruta La Pobla de Lillet-Institut l'Alt Berguedà 

Ruta: Gósol – Institut l’Alt Berguedà 

Taula 40.-Recorregut de la ruta Gósol- Institut l'Alt Berguedà 

Ruta: Sant Julià de Cerdanyola – Institut l’Alt Berguedà 

Taula 41.-Recorregut de la ruta Sant Julià de Cerdanyola- Institut l’Alt Berguedà 

Ruta: Hostal Sant Cristofol - Institut Pere Fontdevila – Escola De Gironella 

Taula 42.-Recorregut de la ruta Hostal Sant Cristofol-Institut Pere Fontdevila 

Parada Municipi Distància [km] 

Avià (Molí del Castell)  Avià - 

Graugés  Avià 5,0 

Avià (Camí Santa Maria)  Avià 2.9 

Avià Centre (Ajuntament)  Avià 4,7 

SI SERRA DE NOET  BERGA 2,9 

INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ  BERGA 4,9 

PASSEIG DE LA PAU  BERGA 1,7 

Parada Municipi Distància [km] 

La Pobla de Lillet  La Pobla de Lillet - 

Camping l’Espelt  La Pobla de Lillet 5,5 

Bar la Taverna  Guardiola de Berguedà 4,9 

INSTITUT L’ALT BERGUEDÀ  BAGÀ 2,4 

Parada Municipi Distància [km] 

Gósol  Gósol - 

Saldes  Saldes 10,0 

Càmping Susen  Saldes 6,3 

Maçaners  Saldes 1,5 

Vallcebre  Vallcebre 7,6 

Càmping El Berguedà  Guardiola de Berguedà 5,9 

El Collet  Guardiola de Berguedà 3,5 

Carrer Comerç  Guardiola de Berguedà 1,7 

INSTITUT L’ALT BERGUEDÀ  BAGÀ 3,2 

Parada Municipi Distància [km] 

Sant Jullià de Cerdanyola Sant Julià de Cerdanyola - 

INSTITUT L’ALT BERGUEDÀ BAGÀ 10,7 

Parada Municipi Distància [km] 

Hostal Sant Cristofol  Sagàs - 

La Quar  La Quar 9,2 

Sagàs  Sagàs 16,9 

Olvan  Olvan 17,9 

Colònia Rosal  Avià-Berga-Olvan 6,9 

La Plana  Avià 3,0 

L’Ametlla de Casserres  Casserres 1,0 

INSTITUT PERE FONTDEVILA  GIRONELLA 2,4 

ESCOLA DE GIRONELLA  GIRONELLA (només alumnes de la Quar) 0,7 



 
Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica a la comarca del Berguedà                            61 
 

 
 

Ruta: Casserres – Institut De Puig-Reig 

Taula 43.-Recorregut de la ruta Casserres-Institut de Puig-Reig 

Ruta: Viver I Serrateix – Colònies - Institut De Puig-Reig 

Taula 44.-Recorregut de la ruta Viver i Serrateix-Colònies-Institut de Puig-Reig 

Ruta: Alt Berguedà – Escola Vedruna Secundària / Escola Educació Especial Santa Maria De Queralt 

Taula 45.-Recorregut de la ruta Alt Berguedà- Escola Vedruna Secundària / Escola Educació Especial Santa Maria De Queralt 

Ruta: Baix Berguedà – Escola Vedruna Secundària / Escola Educació Especial Santa Maria De Queralt 

Taula 46.-Recorregut de la ruta Baix Berguedà- Escola Vedruna Secundària / Escola Educació Especial Santa Maria De Queralt 

Ruta: Baix Berguedà / Berguedà Centre – Escola Vedruna Secundària / Escola Educació Especial Santa 
Maria De Queralt 

 
Taula 47.-Recorregut de la ruta Baix Berguedà/Berguedà Centre- Escola Vedruna Secundària / Escola Educació Especial Santa 

Maria De Queralt 

Parada Municipi Distància [km] 

Casserres Casserres - 

INSTITUT PUIG-REIG PUIG-REIG 5,7 

Parada Municipi Distància [km] 

Cal Vila  Viver i Serrateix (Obligatori) - 

Trencant Casa Bechs  Viver i Serrateix (Obligatori) - 

Colònia Guixaró  Casserres (Obligatori) - 

INSTITUT DE PUIG-REIG  PUIG-REIG - 

Parada Municipi Distància [km] 

La Pobla de Lillet   - 

Bagà  11,6 

Guardiola de Berguedà  8,0 

Sant Jordi  15,1 

ESCOLA VEDRUNA 
SECUNDÀRIA 

 8,5 

ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL 
SANTA MARIA DE QUERALT 

 0,750 

Parada Municipi Distància [km] 

Navàs  - 

Puig-reig  11,5 

Casserres  19,7 

Cal Bassacs  7,8 

Gironella   2,4 

ESCOLA VEDRUNA 
SECUNDÀRIA 

 10,8 

ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL 
SANTA MARIA DE QUERALT 

 0,750 

Parada Municipi Distància [km] 
Puig-reig  - 
Avià  27,0 
ESCOLA VEDRUNA SECUNDÀRIA  5,1 
ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL 
SANTA MARIA DE QUERALT 

 0,750 
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Ruta: Capolat – Escola Educació Especial Santa Maria De Queralt 

Taula 48.-Recorregut de la ruta Capolat- Escola Vedruna Secundària / Escola Educació Especial Santa Maria De Queralt 

 

5.3.2.3 Llistat de vehicles elèctrics similar als vehicles de transport escolar actuals 

 
A causa de no disposar de la informació sobre quina ruta realitza cada tipologia de vehicle, no es pot 

realitzar un proposta de renovació específica. Per aquest motiu, s’ha considerat interessant mostrar els 

vehicles elèctrics amb unes característiques similars als vehicles usats actualment pel consell comarcal 

del Berguedà.  

Furgonetes Vito d’alta capacitat: 6 passatgers 

A continuació es mostren els vehicles elèctrics en el mercat o en fase de prototip més similars a la 

furgoneta Vito d’alta capacitat de passatgers.  

Marca Model 
Capacitat 

bateria 
Potència 

Preu 
aproximat 

(€) 
Imatge 

Volkswagen MOIA* - - - 

 

Nissan 
E-NV200 
Evalia 

40 kWh 80 kW 38.200 

 
Taula 49.-Llistat de vehicle similars a la furgoneta Vito d'alta capacitat 

*Actualment MOIA és un prototip de la marca Volkswagen no esta disponible en el mercat.  

Autocar midi (8m de llargada): 30  passatgers i Autocar micro (6m de llargada): 20 passatgers: 

En el mercat actual no existeixen autocars completament elèctrics, per tant, no es pot recomanar cap 

vehicle per substituir als vehicles actuals dels que disposa el consell comarcal del Berguedà per realitzar 

aquest servei.   

  

Parada Municipi Distància [km] 
La Mina (Capolat)  - 
ESCOLA VEDRUNA SECUNDÀRIA  10,7 
ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL 
SANTA MARIA DE QUERALT 

 0,750 
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5.4 Eix 4.- Promoció econòmica  

A continuació, s’ha treballat en l’eix de “Promoció econòmica”. La finalitat d’aquest eix és mostrar totes les 

possibilitats laborals que aporta la mobilitat elèctrica en un municipi, així com els camps potencials i 

estratègics a realitzar. Les línies d’acció d’aquest eix són les següents: 

 Implantació d’empreses relacionades amb el sector de la mobilitat elèctrica 

 Camps potencials i estratègics, accions prioritàries i expectatives en la mobilitat elèctrica en la 

comarca del Berguedà.  

 Associació amb el sector terciari. 

5.4.1 Implantació d’empreses relaciones amb el sector de la mobilitat elèctrica  

L’aposta per desenvolupament d’una infraestructura de recàrrega i la incorporació de vehicles elèctrics en 

la flota municipal, així com la voluntat d’electrificar el servei públic d’autobusos, requereix l’execució de 

certes tasques, tecnologies i la presencia de professionals del sector. 

5.4.1.1 Generació de llocs de feina en el municipi 

 
Realització del projecte 

El primer impacte que comporta la voluntat d’instal·lar punts de recàrrega és la necessitat de realitzar els 

respectius projectes d’enginyeria.  

Instal·lació del punt de recàrrega  

La realització de l’obra civil promourà un gran volum de feina en el municipi i la comarca a causa de que 

es necessitaran tècnics qualificats per dur-la a terme. Una exemplificació de les tasques: 

 Demolicions i moviment de terres. 

 Realització del pavimentat necessari.  

 Realització de la senyalització pertinent. 

 Instal·lació del Sistema de Terres. 

 Instal·lació de la aparamenta, protecció i cablejat. 

Manteniment preventiu 

Un cop l’equip de recàrrega es troba instal·lat, una tasca que cal tenir molt present és el manteniment de 

la infraestructura de recàrrega. És de suma importància realitzar les tasques de manteniment preventiu i 

correctiu pertinents dels equips de recàrrega per tal de garantir un millor rendiment i la seva vida útil. Així 

doncs, es segueix generant llocs de treball. El manteniment bàsic a realitzar és el següent: 

Setmanalment cal realitzar les següents accions de manteniment:  

 Comprovar el bon estat dels connectors per a la recàrrega, comprovar l’estat dels connectors i la 
rectitud dels pins de recàrrega.  

 Comprovació del bon estat de la pantalla, aquesta s’ha de veure amb claredat i nitidesa, el 
recobriment no ha d’estar trencat ni ratllat, s‘ha de comprovar la funcionalitat tàctil de la pantalla 
(en el cas d’existència) i la seva correcte subjecció.  

 Neteja exterior de l’equipament de recàrrega, no hi pot haver cap graffiti, pols acumulat o altres 
elements que danyin la imatge de la infraestructura de recàrrega.  

 Comprovació del correcte funcionament de les botoneres, cadascun dels botons físics ha de 
funcionar correctament.  
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Mensualment i amb la finalitat d’anticipar-se en el que sigui possible a les avaries o irregularitats en el 

funcionament del equips de recàrrega lenta, es realitzaran comprovacions de la totalitat dels elements i 

mecanismes que componen els equips de recàrrega, ajustant, reparant o substituint aquelles peces que 

poguessin malmetre la garantia de funcionament o produir avaries.  

 Comprovació ajust de tancaments de l’equip, tots els tancaments de l’equip han de tancar 
correctament i funcionar d’una forma suau.  

 Comprovació estat gomes per a protecció IP de l’equip, les gomes no han d’estar deteriorades 
per tal d’assegurar la protecció IP.  

 Comprovar l’absència de sorolls de funcionament, cops o vibracions.  
 Inspecció visual general de l’equip i comprovació del correcte estat de la xapa, la xapa no pot 

estar doblegada o amb cops.  
 Comprovació del correcte funcionament del software de l’equipament. No hi ha d’haver una 

demora excessiva en la càrrega.  

 
Anualment es realitzaran les següents accions de manteniment:  

 Neteja panell interior de l’equip, s’ha d’obrir l’equipament i netejar els components de pols o 
altres brutícies.  

 Verificació hermeticitat equip i corresponent protecció IP.  
 Verificació funcionament interruptor diferencial intern, testejar l’interruptor diferencial intern  
 Verificació fixament cargols de components de potència.  

 Neteja dels filtres d’aire.  
 Comprovació de voltatges de l’equip, comprovació del voltatge a l’entrada de l’equip i a 

cadascuna de les mànegues.  

 
Manteniment correctiu 

Serà objecte d’aquest manteniment i per a totes les instal·lacions (equips de recàrrega ràpida, lenta i 
armaris elèctrics), entre d’altres :  
 
Reparació de totes les avaries que es presentin entre dues revisions preventives consecutives amb el” 
sense limitació de mitjans materials, mecànics i humans que comprenguin totes les tasques habituals de 
manteniment.  
 
En totes les tasques correctives es realitzarà el tancament adequat dels accessos a les instal·lacions 
afectades per tal d’impedir que el públic pugui accedir, posant sempre com a mínim un cartell que indiqui 
“treballs de manteniment”. 
 
Es prestarà atenció dels requeriments que siguin formulats pel Responsable del Contracte. 
 
El contractista podrà programar actuacions de manteniment tant sigui preventiu com correctiu, a qualsevol 
horari, evitant preferiblement les hores de màxima afectació al servei, sempre respectant la normativa 
municipal per aquestes activitats (afectacions per sorolls, obres, etc.)  
 
Els treballs relacionats amb el manteniment correctiu es valoren per una quantia aproximada equivalent al 

5% anual del cost de l’equip.   

Supervisió del manteniment 

Cal tenir en consideració, que  les tasques de manteniment requereixen una supervisió. Aquesta, pot ser 

executada per personal de l’ajuntament del municipi o bé per part professionals externs a l’administració 

pública. En ambdós casos, caldrà que alguna persona realitzi aquestes tasques de supervisió. 
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5.4.1.2 Creació de noves oportunitats de negoci en el municipi 

 
La mobilitat elèctrica requereix tenir monitoritzats els punts de recàrrega, amb la finalitat de detectar 

averies, poder conèixer el consum que se n’està fent, el perfil del consumidor, i així poder redirigir 

l’estratègia de mobilitat elèctrica del municipi. No obstant, la monitorització no és només per a qui 

gestiona els punts de recàrrega, sinó també per als usuaris de vehicles elèctrics. L’usuari de vehicle 

elèctric necessita conèixer la disponibilitat de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric de la ciutat 

per així poder dirigir-se al punt de recàrrega que més li convingui. Per tant, la monitorització també 

comporta l’atracció d’empreses del sector de serveis, informàtiques i de  telecomunicacions que aposen 

per aquest sector i que competeixen per a implementar el seu producte en la infraestructura de recàrrega. 

La introducció d’aquest servei de mobilitat comportarà que professionals, ja siguin enginyers/es, 

instal·ladors/es, etc., es formi i s’especialitzi en aquest àmbit i així afegir més valor a les tasques que 

desenvolupen, fent que la ciutat també sigui un pol d’atracció per a que les empreses involucrades s’hi 

instaurin.  

L’administració pública pot contribuir a ajudar a que la població es formi, oferint formació en matèria de 

instal·lacions, tasques de manteniment de punts de recàrrega i coneixement en telecomunicacions. 

Aquesta oferta de formació demostraria que l’administració pública està compromesa en la mobilitat 

elèctrica i també conscienciaria a la població sobre la importància d’apostar per medis de transport més 

respectuosos amb el medi ambient. 

5.4.2 Camps potencials i estratègics, accions prioritàries i expectatives en la mobilitat 

elèctrica en la comarca del Berguedà 

El consell comarcal del Berguedà realitza un gran nombre d’accions en direcció a l’obtenció d’una energia 

més neta i sostenible, exemple és la instal·lació solar de la que disposen. Gràcies a la venta de la energia 

obtinguda mitjançant l’energia solar, el consell comarcal obté uns beneficis anuals propers als 70.000 €. 

S’ha considerat interessant comentar la possibilitat d’invertir aquests beneficis en el manteniment dels 

punts de recàrrega, per tal de tancar el cicle econòmic en el mateix àmbit, energia sostenible i neta.  

En el cas del municipi de Berga existeix un equip encarregat de vigilar tots els aparcaments del municipi, 

s’ha considerat una bona oportunitat per tal de que aquest mateix equip realitzi el control dels punts de 

recàrrega instal·lats.  

Finalment caldria mencionar un model a seguir per tal d’adaptar-se de la manera més eficient a la a 

mobilitat elèctrica. Per aquest motiu, s’han proposat les següents etapes per tal de monitoritzar la 

infraestructura de recarrega.  

1. Etapa arrancada:  

Inicialment els punts de recàrrega seran oberts al públic, sense cap mètode específic 

d’accés a la recarrega facilitant el seu accés a tots els usuaris de vehicle elèctric. Es 

considera una etapa transitòria de curta durada. El manteniment serà realitzat per una 

empresa especialitzada.  

2. Etapa de gestió de sector: 

Seguidament es realitzaria una monitorització dels punts de recàrrega per tal de saber 

el consum territorial. A partir d’aquesta dada la distribució dels pròxims punts serà més 

eficient. 

Es convenient disposar d’una plataforma de gestió dels punts de recarrega per tal de 

poder registrar aquesta informació. El manteniment continuarà essent realitzat per una 

empresa especialitzada. 



 
Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica a la comarca del Berguedà                            66 
 

 
 

 

3. Etapa d’arribada: 

Finalment es proposa que el manteniment i monitorització dels punts de recàrrega sigui 

desenvolupat pel consell comarcal amb l’ajuda de l’experiència obtinguda de les dues 

etapes anteriors.   

5.4.3 Associació amb el sector terciari  

 
És un fet innegable que la mobilitat elèctrica està augmentant exponencialment en els darrers anys. Cal 

tenir present que conjuntament amb l’augment de la mobilitat elèctrica també augmenta la demanda 

energètica.  

Per tal de poder cobrir la creixent demanda energètica causada per l’augment de la mobilitat elèctrica és 

de vital importància una comunicació entre les empreses privades i les administracions públiques. 

En la casuística de la comarca del Berguedà es recomana una forta vinculació entre l’administració 

pública i els següents serveis del sector terciari. 

 Supermercats. 

 

Els supermercats de Berguedà disposen d’aparcaments de gran extensió. Aquests espais són 

idonis per la instal·lació de punts de recàrrega ràpida/semi-ràpida els quals permeten la 

recàrrega del vehicle elèctric en el temps que l’usuari realitza un compra.  

 

 Sector hoteler. 

 

El sector hoteler també té influència en la comarca del Berguedà, concretament pot oferir un 

servei de recàrrega lenta per a que els seus clients disposin de la possibilitat de recarregar el 

seu vehicle elèctric durant la nit. A més a més, també pot oferir recàrregues dinàmiques 

(recàrrega ràpida/semi-ràpida) per una recàrrega més urgent.  

 

L’administració pública ha de ser conscient en tot moment dels punts de recàrrega que s’ha instal·lat en el 

seu territori per tal de no realitzar una ampliació de la infraestructura de recàrrega sobredimensionada.  
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5.5 Eix 5.- Eines d’incentivació i difusió 

Finalment s’ha treballat en l’eix d “Eines d’incentivació i difusió”. La finalitat d’aquest eix és exposar certes 

directius per tal d’incentivar i difondre la mobilitat elèctrica. Les línies d’acció d’aquest eix són les 

següents: 

 Incentius en funció de l’etiquetatge contaminant de les diferents tipologies de vehicle 

 Campanyes informatives per a la promoció del vehicle elèctric 

5.5.1 Incentius en funció de l’etiquetatge contaminant de les diferents tipologies de 

vehicle 

Primerament es classifiquen els vehicles en funció del seu potencial contaminant. Així, la classificació és: 
 

 
I. 0 emissions o etiqueta blava: vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics 

híbrids endollables d’autonomia superior a 40 km (PHEV) o vehicles de pila de 
combustible (FCEV), vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV). 

II. Eco: vehicles híbrids endollables d’autonomia inferior a 40 km, vehicles híbrids no 
endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas liquat de 
petroli (GLP). 

III. C: vehicles de benzina amb motor Euro 4, 5 i 6, matriculats a partir de 2006 i dièsel Euro 
6, matriculats a partir de 2014. 

IV. B: vehicles de benzina amb motor Euro 3, matriculats a partir de 2000 i dièsel Euro 4 i 5, 
matriculats a partir de 2006. 

V. Sense classificació ni etiqueta pròpia, qualsevol vehicle no inclòs en cap de les altres 
categories. 

 
Per tal d’exposar  les directius econòmiques cal tenir present que es fa referència a vehicles categoritzats 

en la categoria 0 emissions o etiqueta blava.   

Aquesta etiqueta acreditarà al titular i li donarà dret a gaudir dels drets i bonificacions que es detallen en 

les ordenances fiscals.  

5.5.1.1 Directius en els Incentius de les zones d’aparcament 

 
El Distintiu Identificador de VE dona dret a un seguit bonificacions al titular, tal com: 

a) Exempció de la taxa per estacionament en les zones d’estacionament regulat subjectes a 

pagament i definides en l’Ordenança de Circulació d’aquest Ajuntament així com en l’Ordenança 

fiscal reguladora de la taxa d’estacionament. 

 

b) Dret a la utilització de les estacions de recàrrega per el vehicle que exhibeix el Distintiu, en les 

places reservades als efectes en les vies i aparcaments públics i en les condicions que estableixi 

l’Ordenança fiscal que fixa els preus de les recàrregues. 

5.5.1.2 Directius en els incentius de la matriculació del vehicle elèctric 

 
Els beneficis addicionals lligats a l’adquisició de vehicles elèctrics, tals com les bonificacions en la 

liquidació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i de l’Impost d’activitats Econòmiques 

(IAE), es recolliran en l’Ordenança fiscal específica 
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Rebaixes de l’impost de matriculació segons la tipologia de vehicle. Afectació en els diners recaptats per 

hisendes locals, en el seu article 93 “Exempcions” no permet que els vehicles elèctrics estiguin exempts 

del pagament de la IVTM. Malgrat això, l’Article 95, “Quota” estableix que les ordenances fiscals dels 

ajuntaments podran regular sobre la quota de l’impost un seguit de bonificacions entre les que s’inclou 

una bonificació de fins al 75 % de la quota en funció de les característiques dels motors dels vehicles i de 

la seva incidència en el medi ambient (paràgraf 6, apartat b). 

D’acord amb l’exposat, els vehicles inclosos en l’àmbit del Capítol 2 tindran dret a una bonificació variable 
de la quota de l’IVTM de manera indefinida. Aquesta circumstància caldrà sigui recollida en l’apartat 
“Exempcions i bonificacions” de la OF 1.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica, de les Ordenances 
Fiscals. 
 
Els imports de l’impost proposats dependran de la tipologia del vehicle. D’aquesta manera tenim: 
 

- Aplicació d’una reducció d’un 75 % de l’impost als vehicles amb etiqueta 0 emissions 
- Aplicació d’una reducció d’un 50% de l’impost als vehicles amb etiqueta ECO 
- Aplicació de la taxa actual de l’IMVTM als vehicles amb etiqueta C, B i sense etiqueta. 

 
En cas que es modifiqui el RDL 2/2004 i se’n permetin bonificacions majors en funció del nivell 
d’emissions contaminants emeses, l’Ajuntament es reserva el dret a incrementar el percentatge de 
bonificació en la liquidació de la quota de l’IVTM per als vehicles elèctrics. 
 
 

 

A continuació es mostra un exemple d’una taula resum de l’import de l’IVTM en cas de no rebre cap 
bonificació, per cada tipologia de vehicle. 
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Potència i classes de vehicles Import (€) 

A) Turismes 
 

- De menys de 8 cavalls fiscals 25,24 

- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 67,24 

- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 142,4 

- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals 178 

- De 20 cavalls fiscals en endavant 224 

B) Autobusos  

- De menys de 21 places 165,68 

- De 21 a 50 places 235,84 

- De més de 50 places 294,92 

C) Camions  

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,8 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 165,68 

- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 235,84 

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 294,92 

D) Tractors  

- De menys de 16 cavalls fiscals 35,32 

- De 16 a 25 cavalls fiscals 55,12 

- De més de 25 cavalls fiscals 165,68 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de 
tracció mecànica 

 

- De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil 35,32 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,12 

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 165,68 

F) D’altres vehicles  

- Ciclomotors 8,84 

- Motocicletes fins a 125 cc. 8,84 

-  Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc. 15,04 

-  Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc. 30,2 

- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc. 60,24 

- Motocicletes de més de 1.000 cc. 121,16 

 

Taula 50.- Exemple d’import de IVTM segons potència i classe de vehicle. 
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5.5.2 Campanyes informatives per a la promoció del vehicle elèctric 

A continuació es proposa el contingut en que s’ha de basar una campanya de comunicació de mobilitat 

elèctrica: 

 Sensibilització del Ciutadà: Efectes sobre la salut i Medi Ambient. 

 

 Tipologia d’infraestructura de recàrrega. 

 

 Avantatges i Incentius per al vehicle elèctric. 

Per tal d’informar de la manera més òptima i eficient a tota persona interessada en el vehicle elèctric, s’ha 

considerat oportú proposar certes actuacions del contingut d’una campanya de comunicació i difusió de 

mobilitat elèctrica:  

 Campanya de sensibilització (contaminació, salut pública, problema mediambiental...) mitjançant 

l’enviament de fullets o a través de panells publicitaris. 

 Sessions participatives de mobilitat sostenible amb els ciutadans  

 Ús de les noves tecnologies per a la divulgació i promoció de la mobilitat elèctrica (pàgina web, 

xarxes socials...). 

 Jornades municipals obertes al públic i a col·lectius professionals (gremi del taxi, transportistes, 

etc...) per a doner a conèixer la realitat i avantatges del vehicle elèctric (ajuts econòmics, 

reducció de l’IVTM, recàrrega gratuïta, reducció emissions de gasos contaminants,...), superar 

les dificultats actuals, tant administratives com tecnològiques, educar i difondre la diversitat de 

vehicles elèctrics disponibles en el mercat així com donar conèixer la xarxa de punts de 

recàrrega de complementària (no vinculada) tant a nivell municipal com de l’Àrea Metropolitana.  

 Jornades municipals professionals a col·lectius com enginyers, gestors administratius, tècnics 

municipals, instal·ladors etc. per eliminar les barreres del desconeixement de la mobilitat 

elèctrica i les oportunitats de negoci. 

 Creació d’un servei d’atenció al ciutadà de temes referents a la Mobilitat Elèctrica que compti 

amb la col·laboració d’empreses del municipi o entorns que tinguin interès en 

vendre/promocionar els seus productes (vehicles, infraestructura...) i a través de la qual es 

gestioni un servei d’ajuda al usuari del vehicle elèctric per a esvair dubtes o resoldre consultes. 

 Organització d’una fira de vehicle elèctric a la ciutat (p.e. Fòrum Bioeconomic, Fira Expoelèctric, 

VEM), on els ciutadans tinguin l’oportunitat de provar tot tipus de vehicles elèctrics en entorn 

urbà.  

A més a més, s’ha volgut fer incidència en que les campanyes informatives faran un fort incís/difusió 

sobre els tràmits administratius per gaudir de les subvencions de compra d’un vehicle, actualment Pla 

Movalt, però que evolucionarà al Pla Vea, a finals del 2018, i dels tràmits necessaris per realitzar un punt 

de recàrrega vinculant. 
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6 Seguiment del pla estratègic 

Per tal de realitzar un seguiment de les mesures proposades en aquest pla estratègic de mobilitat 

elèctrica que s’optin per executar, es proposen les següents metodologies de seguiment de les mesures.  

 Planificació per fases del desenvolupament del pla. 

 

 Estudi dels principals KPI (Key Performance Indicators) a considerar pel seguiment del 

desenvolupament. 

 

o Renovació de la flota municipal. 

 Nombre de VE adquirits 

 

o Polítiques fiscals 

 Nombre d’ordenances aprovades 

 Nombre de VE que aparquen en zones regulades 

 Nombre de VE matriculats 

 

o Xarxa de recàrrega VE 

 Nombre de punts de recàrrega instal·lats. 

 Consum dels equips. 

 Nombre de recàrregues 

 

o Campanyes d’informació i promoció. 

 Nombre de campanyes o fires celebrades 

 Volum de participació: empreses i ciutadans que hi assisteixen. 

 

 

 Sistema d’avaluació i control dels KPI’s. 

 

 Anàlisi de la influència de les diferents mesures adoptades durant les diferents fases. 

 

 Definició de les actuacions a realitzar en cas de detectar desviaments en el desenvolupament del 

pla. 


