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



Tots els Municipis poden impulsar 

la mobilitat elèctrica.

Els petits canvis són poderosos i 

els detalls marquen la diferència.

Cada Municipi ha de pensar la 

seva estratègia i fer la seva 

jugada.
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Infografia: L’evolució del parc de vehicles

El parc actual de vehicles a Catalunya està format per gairebé 5.000 vehicles 
dels quals 1.500 són turismes, l’any passat se’n van matricular quasi la meitat.



El RANKING de PAÏSOS capdavanters en 
VEHICLES ELÈCTRICS 2013-2015

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



1071 endolls en 288 estacions amb 744 places simultànies 

XARXA DE RECÀRREGA PÚBLICA ACTUAL, Infografia



XARXA DE RECÀRREGA PÚBLICA ACTUAL, GOOGLE MAPS
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EL REPTE DEL CANVI

Sempre es pot no fer res.
No canviar sovint és més còmode  que 
canviar.

....La mobilitat elèctrica té avantatges 

però...

1. Són  cars encara, esperarem,

2. L’electricitat també és cara, 

3. L’autonomia és poca, i no se on 

endollar.

Per reduir aquestes percepcions, les 
administracions hem de recolzar 
l’adquisició, la discriminació positiva, la 
xarxa de recàrrega, i dinamitzar el sector.



QUIN VEHICLE ÉS L’ADIENT?

HEV PHEV BEV+REEV

GNC-GNL GLP



OFERTA DE VEHICLES



LA COMPARATIVA ECONÒMICA: 
CADA MOBILITAT HA DE FER EL SEU BALANÇ

Anàlisi tipologia de recorreguts
Si els trajectes són de més de 150km/dia habitualment.
Si entre aquests recorreguts, hi ha la possibilitat de fer una recàrrega 
ràpida per fer-ne 150km més, o una recàrrega semi-ràpida. 

Anàlisi preus per quilòmetre
Considerar els consums per cada 100km.

Resultats comparatius al llarg de la vida útil del vehicle

COST TOTAL PER L’USUARI D’UN VEHICLE ELÈCTRIC
Vida útil del vehicle (aproximadament 10 anys)
Cost del manteniment + cost del combustible + cost dels 

impostos + ....



LA COMPARATIVA ECONÒMICA



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



LA COMPARATIVA ECONÒMICA



LA COMPARATIVA ECONÒMICA
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ESCOLLIR L’EDR VE

1. Punts d’accés públics, accés per tothom fàcil i ràpid.

2. Endolls habituals.

3. Punts segons capacitats i usuaris del municipi:

• Semi-ràpida: entre  7 i 22 kW.

• Ràpida > 45 kW � models de negoci rentables.

4. Sistema de gestió bàsica � ICAEN.

5. Garantir la connectivitat amb les plataformes europees

6. Ordenances municipals o normativa urbanística amb pàrquings 

amb punts o bé punts en pàrquings d’edificis.



IDONEITAT TIPOLOGIA EdRR, EdRsR, PdRV



L’ELECCIÓ DE L’ESTACIÓ DE RECÀRREGA MÉS 
ADIENT

Normal (schuko-Mennekes) AC 3,3kW. Aparcaments,  
parkings, allà on un vehicle pot estar diverses hores.
1h=30km

Semiràpid (schuko-Mennekes) AC 7,5kW. Via pública, 
zones de càrrega i descàrrega.
1h=70km

Ràpid (ChadeMo, CCSCombo2 i Mennekes)  DC 50kW i 
AC 43kW. Via pública + interurbanes. 
30mín=200km

Capacitat de la bateria 20 kWh, autonomia 200 km

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

En via pública 
�motocicletes



IDONEITAT DE TIPOLOGIA-UBICACIÓ

Elaborat per:



UBICACIÓ: VIA RÀPIDA INTERURBANA

• Recolzar els vehicles que surten de les àrees metropolitanes i realitzen 
desplaçaments fora de l’autonomia màxima disponible (aprox. 150km).

• Similar al concepte de la benzinera tradicional; utilització ocasional.
• Amb una xarxa estratègica i optimitzada en vies ràpides es poden cobrir 

totes les necessitats de mobilitat d’un usuari.



VISOR ICAEN PUNTS DE RECÀRREGA

PROPERES ESTACIONS
� Abertis
� 5 Aj.Barcelona
� 2 Aj.Girona
� 2 Aj. Reus
� 1 Aj. Tarragona 
� 1 Aj.Lleida
� 1 Amposta
� 1 S. Cugat 
� 1 Cabrera

� 8 AMB



SISTEMA IDENTIFICACIÓ DELS USUARIS

HUBJECT
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Cursos dirigits a conductors de vehicle turisme i a conductors de
vehicle industrial, lleuger i pesant.

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

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

Cursos de conducció eficient



� Arrancar el motor sense trepitjar l’accelerador;

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

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

� Mantenir la velocitat de circulació el més uniforme 
possible.

� Moderar la velocitat en la 5ª marxa.

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

TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ EFICIENT
¡ Circulant a més 
de 20 km/h, amb 
una marxa 
engranada i 
sense trepitjar el 
pedal de 
l’accelerador, el 
consum de 
carburant és 

NUL



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

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

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

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

CURSOS DE CONDUCCIÓ EFICIENT

Des de l’any 2005 s’han format més de 12.000
conductors de vehicle turisme i 4.500 de vehicle
industrial en conducció eficient a Catalunya.
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L’ELECTROMOBILITAT I L’OPTIMITZACIÓ DE L’ENERGIA EN EL TRANSPORT, ÉS 
UNA GRAN OPORTUNITAT PER MILLORAR LA NOSTRA MOBILITAT I UNA 
OPORTUNITAT EMPRESARIAL PEL PAÍS



Gràcies
lluis.morer@gencat.cat


