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Emmarcament general



La transició vers als vehicles d’energies alternatives

• La decarbonització del sistema de transport és essencial per complir amb els
compromisos polítics sobre canvi climàtic adquirits a nivell europeu. Actualment,
el 42% del consum energètic té origen en el sector del transport.

• A la Unió Europea, el sector del transport ha d’assolir una reducció del 60% en
emissions de gasos d’efecte hivernacle per l’any 2050.

• Encara més ambiciosos, els objectius establerts en l’Acord climàtic de Paris de
2015 (COP21) requereixen una completa decarbonització del sistema de
transport per 2050 per complir l’objectiu de limitar l’augment de temperatura
donat per l’escalfament global en 1,5ºC.
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Captivitat del sector del transport respecte al petroli (Eurostat 2014)

• El transport és un sector especialment
captiu del petroli. La dependència
d’un país respecte al petroli el fa més
vulnerable davant les fluctuacions
dels mercats internacionals.



La transició vers a vehicles d’energies alternatives

• La indústria automobilística té cada vegada més requeriments per minimitzar
l’impacte ambiental dels nous vehicles manufacturats. La legislació europea ha
elevat aquestes exigències a través de l’establiment de:

– Límits d’emissions de diòxid de carboni (CO2) generades

– L’entrada en vigor de nous cicles d’homologació

– L’actualització de la normativa de nivells Euro d’emissions

• Tot i que, si atenem als paràmetres d’homologació, els nous vehicles de gasolina
i dièsel són cada vegada menys contaminants, els vehicles d’energies alternatives
presenten beneficis ambientals importants; especialment, en l’àmbit urbà.

• La transició de la flota de vehicles de combustió interna a vehicles d’energies
alternatives pretén reemplaçar l’ús de dièsel i gasolina en l’àmbit del transport
per energies alternatives menys contaminants; especialment, per vehicles
elèctrics.
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Tipologies de vehicles d’energies alternatives

• Dintre de la categoria de vehicles de baixes emissions, el present estudi abasta:

– Vehicles 100% elèctrics (BEV): propulsats íntegrament per un motor elèctric
emprant l’electricitat emmagatzemada a la bateria interna, que es carrega
endollada a la xarxa.

– Vehicles elèctrics amb autonomia estesa (REEV): disposen d’un petit motor de
combustió que alimenta la bateria, generant electricitat per a que no es
descarregui i alhora pugui disposar d’un extra d’autonomia.

– Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV): disposen de dos motors, un elèctric i
un de combustió interna que recolza el primer quan es requereix. Es carrega
endollat a la xarxa i gràcies al motor intern.
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Tipologies de vehicles d’energies alternatives

• Dintre de la categoria de vehicles de baixes emissions, el present estudi abasta:

– Vehicles elèctrics híbrids (HEV): disposen de dos motors, un de combustió interna i
un elèctric que complementa el primer. No es pot carregar endollat a la xarxa,
només aprofita l’energia de les frenades.

– Vehicles de cel·les de combustible (FCEV): propulsats per un motor elèctric que
obté energia elèctrica a partir d’una cel·la de combustible (generalment, hidrogen
comprimit).

– Vehicles de gas natural vehicular (GNV): propulsats per un motor de combustió
interna que utilitza gas natural vehicular.
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– Vehicles de gas liquat de petroli (GLP):
propulsats per un motor de combustió
interna que utilitza gas liquat de petroli.

– Vehicles de biocarburants: propulsats per
un motor de combustió interna que utilitza
gas natural vehicular o gas liquat de petroli.



Per què l’aposta per la mobilitat elèctrica?

• La mobilitat elèctrica entrellaça els tres pilars del procés de transició energètica:
l’electrificació, la decarbonització de la producció elèctrica i l’eficiència
energètica.

• El vehicle elèctric impulsa un model energètic més sostenible:

– Integra les energies renovables en el sector de la mobilitat

– Millora l’eficiència energètica

– Redueix la dependència energètica dels derivats del petroli

– Millora la qualitat de l’aire, reduint les emissions locals de gasos i partícules: PM10,
NOX, CO, CO2

– Mitiga les emissions de gasos d’efecte hivernacle

– Disminueix la contaminació acústica
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Per què l’aposta per la mobilitat elèctrica?

• L’electrificació del transport ha d’anar indissociablement acompanyada de la
total decarbonització de la producció elèctrica.

• El motor d’un vehicle elèctric té un rendiment proper al 95%, mentre que el dels
vehicles de gasolina i dièsel està entorn al 30%.
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Rol de l’administració



Ecosistema de la mobilitat d’energies alternatives

• En l’impuls de la mobilitat de baixes emissions participen un ventall d’actors 
públics i privats molt diversos:

Rol de l’administració

ACTOR ROL I REPTES

Governs estatals i regionals

• Establir objectius ambiciosos de reducció d’emissions
• Legislar i regular per assolir els objectius de canvi climàtic
• Proveir de finançament i suport a la resta d’actors
• Oferir incentius a la mobilitat d’energies alternatives per adreçar les barreres inicials de mercat

Administracions locals
• Invertir en infraestructura (bicicleta, transport públic, recàrrega elèctrica)
• Emprar dades i solucions creatives per a una millor gestió del transport
• Oferir incentius per a l’ús de vehicles de baixes emissions

Gestors de transport
• Oferir més i millors opcions de transport de baixes emissions
• Electrificar les flotes de vehicles

Empreses del sector energètic
• Portar a terme la transició vers l’energia renovable
• Acomodar els vehicles elèctrics a la xarxa elèctrica

Empreses del sector de 
l’automoció

• Comprometre’s a complir amb els objectius de zero emissions
• Desenvolupar materials reciclables i cadenes de subministrament sostenibles
• Convertir-se en proveïdors de serveis de mobilitat

Consumidors
• Repensar les seves eleccions de consum i mobilitat
• Reclamar acció per part dels governs i les empreses

ALTRES ACTORS INVOLUCRATS: Empreses de l’electrònica de potència, associacions i clústers en l’àmbit de l’automoció i l’energia, gremis 
d’instal·ladors, agents immobiliaris, col·legis professionals, comunitats de veïns, empreses de serveis d’aparcament subterrani



Quin és el rol de l’administració pública?

• L’administració pública ha de vetllar per accelerar la transició cap al nou model
de mobilitat elèctrica, desplegant accions que serveixin per vèncer les barreres
inicials i la reticència al canvi.

– Impulsar el desplegament de la infraestructura de recàrrega pública per al vehicle
elèctric

– Garantir la interoperabilitat dels punts de recàrrega pública

– Adaptar el marc normatiu per facilitar la transició cap a la mobilitat elèctrica

– Facilitar la cooperació entre els diversos agents públics i privats implicats en el
desplegament i subministrament energètic de la mobilitat elèctrica.

– Oferir incentius als compradors de vehicles elèctrics

– Oferir incentius a la renovació de flotes públiques i privades mitjançant vehicles
elèctrics

– Facilitar la instal·lació de punts de recàrrega vinculada
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Quin és el rol de l’administració pública?

• L’administració pública ha de vetllar per accelerar la transició cap al nou model 
de mobilitat elèctrica, desplegant accions que serveixin per vèncer les barreres 
inicials i la reticència al canvi.

– Posar en marxa campanyes de comunicació i sensibilització de la tecnologia i el 
mercat a la població usuària

– Augmentar l’oferta de transport públic elèctric per cobrir les necessitats de 
mobilitat de la ciutadania

– Impulsar la col·laboració publicoprivada i la inversió en projectes innovadors
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Diagnosi



Estat de l’art i tendències de la tecnologia

• El gas natural vehicular (GNV) i el gas liquat del petroli (GLP) emergeixen com
tecnologies de transició durant el procés de maduració de la mobilitat elèctrica en
tractar-se de combustibles de disponibilitat immediata. Disposen d’un sistema bi-
fuel que els permet omplir el dipòsit amb gasolina si no hi ha cap sortidor de gas.

– L’oferta de vehicles de GNV s’ha anat ampliant, especialment en el sector dels
vehicles pesants (i.e. camions i autobusos). Encara no cobreix totes les tipologies
de vehicles; si bé, permet realitzar transformacions en vehicles existents.

– La infraestructura de recàrrega de GNV és costosa i s’està implantant lentament.

– La infraestructura de recàrrega del GLP és més assumible per a les empreses
energètiques tradicionals i representa un mercat potencial més propici per a
vehicles de grandària petita i mitjana, permetent també transformacions.

– El rendiment del GLP és superior al del GNV i ocupa menys espai en estar liquat,
però és menys ecològic ja que prové dels jaciments de petroli i, en conseqüència,
també depèn de les fluctuacions del seu preu.
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Estat de l’art i tendències de la tecnologia

• En matèria de mobilitat elèctrica, els avenços tecnològics
que es plantegen en el futur més pròxim estan focalitzats
principalment en augmentar l’autonomia dels vehicles
(ja s’estan oferint vehicles amb autonomies de 600, que
arribaran a igualar les dels vehicles de combustió
interna.

– Es treballa en augmentar la densitat energètica de les
bateries i reduir el seu cost

– S’estudia també com millorar l’eficiència energètica dels
vehicles a través de nous materials i nous sistemes de
climatització.

– El desenvolupament tecnològic futur preveu augmentar
l’oferta de models elèctrics comercials, encara reduïda, i
abastar noves tipologies de vehicles.
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Estat de l’art i tendències de la tecnologia

• Els últims avenços en recàrrega elèctrica versen sobre:

– Noves tecnologies encaminades a augmentar la potència dels punts de recàrrega

– Fomentar la interoperabilitat de la infraestructura

– Implementar un sistema de comunicació i activació directa entre vehicles i punts 
de recàrrega

– Agilitzar i millorar l’experiència de les persones usuàries.
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• Tot i que ja es comencen a desplegar punts de 
recàrrega ultra-ràpida, la majoria de vehicles 
encara no hi estan adaptats.



Estat de l’art i tendències de la tecnologia

• Alhora, també s’estan concentrant esforços en desenvolupar la tecnologia
vehicle-to-grid (V2G), que permet que els vehicles elèctrics, mentre estiguin
endollats, puguin cedir a la xarxa de subministrament elèctric part de l’energia
emmagatzemada a les seves bateries.

– Aquest flux elèctric bidireccional possibilita que les bateries dels vehicles puguin
tornar a la xarxa elèctrica els excedents de generació, emmagatzemats durant
hores vall, quan la xarxa els necessita, en horari punta.

– La tecnologia V2G afavoreix el desenvolupament de xarxes elèctriques intel·ligents
(smart grids), contribueix a la generació distribuïda i facilita l’autoconsum
d’energia renovable.
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Estat de l’art i tendències de la tecnologia

• En alguns països, s’està investigant la possibilitat d’instal·lar catenària en vies
ràpides per a que els vehicles pesants puguin recarregar-se a través de
pantògrafs mentre circulen. No obstant, és un model de recàrrega que encara es
troba en procés de maduració.

• En canvi, la recàrrega per inducció és ja una tecnologia una mica més madura
que s’erigeix com la solució més còmoda per a la població usuària, ja que la
recàrrega es produeix sense necessitat d’endollar el vehicle, amb una eficiència
ja bastant alta, gràcies a l’electricitat transmesa a través de camps magnètics.
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Diagrama de funcionament de la recàrrega per inducció

– Existeixen sistemes de reconeixement
automàtic del vehicle en aturar-se sobre la
superfície de càrrega.



Estat de l’art i tendències de la tecnologia en vehicles

• L’hidrogen (H2) és una tecnologia incipient com a combustible d’automoció,
encara massa costosa econòmicament, amb la qual s’està ja experimentant tant
en models de vehicles com en infraestructura de recàrrega.

– Els vehicles de cel·les de combustible, però, encara tenen grans reptes per davant,
en el que respecta a l’emmagatzematge d’hidrogen en el vehicle i a la millora
competitiva de la pròpia cel·la.

– En cas de millorar la viabilitat econòmica dels models de cel·les de combustible i
disminuir els costos associats al transport i emmagatzematge d’hidrogen, aquesta
tecnologia pot esdevenir una bona alternativa als models convencionals de
combustió interna.

– El vehicle tarda 5 minuts en carregar-se a partir de sortidors d’hidrogen.
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Estat de l’art i tendències de la tecnologia en vehicles

• El biometà representa una alternativa al gas natural més sostenible en provenir
d’una font renovable, com és la fermentació anaeròbica de residus orgànics,
contribuint així a l’economia circular i a la reducció de residus.

• El biometà pot ser emprat en vehicles de gas natural comprimit (GNC); no
obstant, el seu ús com a tecnologia de propulsió, tot i el seu gran potencial,
encara no és prou madur, sinó que, de moment, forma part majoritàriament de
projectes pilots o d’investigació.
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Estat de l’art i tendències de la tecnologia en vehicles

• El vehicle elèctric constitueix la tecnologia
més sostenible, mentre que el gas natural
vehicular (GNV) i el gas liquat del petroli
(GLP) emergeixen com una bona solució per
cobrir desplaçaments de llarga distància i per
a vehicles pesants. Per la seva part, els
vehicles híbrids tenen un bon comportament
ambiental en recorreguts urbans.
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Balanç d’emissions de CO2 (kg) per tipus de vehicle

• La recerca i els avenços tecnològics en matèria de combustibles alternatius han
possibilitat solucions d’èxit per a tots els modes de transport. No obstant,
l’assimilació d’aquestes tecnologies per part del mercat requereix actuacions
polítiques orientades a la seva incentivació.



Evolució del parc de vehicles

• El parc circulant es diferencia del parc estàtic de
vehicles pel fet que té en compte únicament els
vehicles que circulen habitualment.

• El dièsel encara és, amb diferència, l’energia de
propulsió majoritària en el parc circulant de l’àrea
metropolitana de Barcelona (AMB), seguit per la
gasolina, tot i que recentment, per primera vegada
des dels anys 90, les vendes de gasolina han superat
les de dièsel.

• Pel que fa als vehicles de combustibles alternatius,
aquests sumen aproximadament un 4% del parc
circulant.
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Evolució del parc de vehicles

• El parc de vehicles tarda en evolucionar, donada la llarga vida útil dels vehicles,
així que les dades de noves matriculacions resulten el millor indicador per valorar
la penetració de noves tecnologies en el mercat.

– L’antiguitat mitjana del parc circulant en àmbit urbà de l’AMB és de 7,9 anys, xifra
que augmenta lleugerament si tenim en compte únicament les vies ràpides.
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– Els camions són els vehicles amb una major
antiguitat mitjana, cosa que dificulta la
renovació del parc mitjançant vehicles de
baixes emissions. En canvi, taxis i vehicles de
serveis, en tractar-se de flotes públiques, són
els que presenten una menor antiguitat.



Evolució del parc de vehicles

• El parc de vehicles tarda en evolucionar, així que les dades de noves
matriculacions resulten el millor indicador per valorar l’evolució del mercat i la
penetració del vehicle elèctric en el mercat.

– En mobilitat elèctrica, les xifres encara estan lluny dels països capdavanters, cas de
Noruega, que compta amb la major quota de mercat de vehicle elèctric (49%) amb
molta diferència, Suècia (8%) o Països Baixos (7%).
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Quota de mercat de vehicles elèctrics i evolució, 2017 (EV Volumes)

– Xina i Estats Units són els països líders en ventes de
vehicle elèctric en valor absolut, però Noruega és
el país que compta amb una major quota de
mercat de vehicle elèctric amb molta diferència.



Evolució del parc de vehicles

• Les xifres de venta de vehicles elèctrics estan molt
relacionades amb el PIB per càpita del país. En
només 6 països es ven el 80% dels vehicles
elèctrics europeus.

– Espanya, tot i tenir el cinquè mercat més gran de
vehicles a Europa, es troba a la cua de l’Europa
occidental en quant a quota de vehicle elèctric
(0,9%).

– La meitat dels països europeus tenen una quota
de mercat de vehicle elèctric inferior a 1%.

– Hi ha un contrast notable entre els països de
l’Europa de l’est i els països europeus
occidentals. També entre el nord i el sud del
continent europeu.
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Quota de vehicle elèctric (ACEA)



Evolució del parc de vehicles

• A Catalunya, la quota de matriculacions de vehicles d’energies alternatives ha
anat augmentant any rere any, destacant especialment la dels híbrids (7%).

• L’evolució del parc mostra una introducció progressiva d’aquest tipus de vehicles,
si bé les dades dels darrers anys projecten una acceleració més pronunciada en el
cas de turismes i motos elèctriques, empentada, especialment, pels serveis de
mobilitat compartida en aquest últim cas (9,8% de noves matriculacions).
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• El percentatge de 
models elèctrics (1,9%), 
GLP (2%) i GNV (0,3%) 
entre els turismes de 
nova adquisició és 
encara reduït.



Infraestructura de recàrrega

• El Parlament i el Consell Europeu van establir l’any 2014, mitjançant la directiva
europea 2014/94/EU, un marc comú de mesures per a la implementació
d’infraestructura de recàrrega de combustibles alternatius per part de cada estat
membre, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte mediambiental dels
combustibles fòssils i minimitzar-ne la seva dependència.

• Aquesta directiva inclou les especificacions tècniques comunes sobre la recàrrega
que s’hauran d’aplicar en els marcs nacionals, al mateix temps que vetlla per
assegurar la disponibilitat d’informació apropiada per al consumidor en relació a
les alternatives existents.
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Infraestructura de recàrrega

• Per als vehicles elèctrics, el model energètic més eficient passa per realitzar la
recàrrega principalment durant la nit en punts de recàrrega lenta vinculada.

• No obstant, la disponibilitat de punts de recàrrega d’accés públic és un dels
factors clau per a la penetració del vehicle elèctric en el mercat.

– El seu objectiu és generar confiança entre els usuaris i les usuàries, cobrint la
recàrrega d’emergència en casos puntuals o en ruta, en cas de desplaçaments de
llarga distància.

– La infraestructura de recàrrega elèctrica ha de ser intel·ligent, connectada i
interoperable.

– En un futur pròxim, la tendència en la recàrrega és cap a punts de major potència i,
cada vegada més, cobra importància la instal·lació d’estacions de recàrrega en les
principals vies de comunicació; sobre tot, en estacions de servei.
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Infraestructura de recàrrega

• Els països líders en mobilitat elèctrica han realitzat durant els darrers anys una 
important inversió en punts de recàrrega pública, seguint diferents estratègies 
d’ubicació i ràtio de punts de recàrrega lenta/ràpida.

Diagnosi. Vehicles d’energies alternatives

Distribució de punts de recàrrega a Europa (ACEA)

Punts de recàrrega públics (EAFO)

– L’equilibri entre punts de recàrrega i quota 
de mercat del vehicle elèctric és un requisit 
important. Califòrnia presenta una ràtio de 
30 vehicles/PdR; Noruega i Suècia, de 15-20.



Infraestructura de recàrrega

• A Catalunya, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) ha desplegat el Pla d’Acció per al
desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics 2016-2019
(PIRVEC) per garantir el subministrament d’energia elèctrica al parc de vehicles
elèctrics i així avançar en la transició cap a una mobilitat més eficient i sostenible.
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– A finals de 2019, s’espera arribar a tenir
més de 100 estacions de recàrrega
elèctrica ràpida pública.

– L’ICAEN també s’encarrega d’aglutinar la
informació relativa a la infraestructura de
recàrrega de combustibles alternatius.

• La disponibilitat de punts de recàrrega de
GLP és elevada, mentre que la de GNV
encara és limitada. El subministrament
d’hidrogen (H2) i biocombustibles és
encara inexistent en tot el territori.



Polítiques públiques

• Els països amb majors quotes de vehicle elèctric són aquells que estan aplicant
incentius fiscals a la compra i a l’ús del vehicle elèctric; especialment, com és el
cas de Noruega, quan s’aconsegueix que el cost del vehicle elèctric sigui igual o
inferior als homòlegs de combustió interna.
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• Mentrestant, alguns països o ciutats ja
han anunciat prohibicions a la venta de
vehicles de combustió interna o vehicles
dièsel a llarg termini.

– Noruega, 2025; Països Baixos, 2035;
França i Regne Unit, 2040.



Polítiques públiques

• Les ajudes a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives a Catalunya provenen
de les convocatòries del Programa d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible
(MOVES).

• Alhora, a l’àmbit SIMMB, els usuaris de vehicles d’energies alternatives es poden
beneficiar de bonificacions en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM),
en zones d’estacionament regulat i en peatges; a més, també gaudeixen de l’opció
de circular per carrils VAO.

• Amb els actuals incentius a la compra de vehicles alternatius, ja resulta rentable a
llarg termini la inversió en adquirir un vehicle d’energies alternatives.

• La falta d’homogeneïtat i comunicació en el territori en el que respecta als
incentius fiscals i no fiscals a la compra i l’ús de vehicles de baixes emissions, així
com la seva inestabilitat en l’horitzó temporal, s’identifiquen com barreres a una
major penetració d’aquest tipus de vehicles en el mercat.
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Transport públic

• Les administracions públiques locals estan apostant, cada cop més, per la
progressiva ambientalització de les flotes d’autobusos.

– Cada vegada són més els municipis que es comprometen a no adquirir mai més
vehicles dièsel i, actualment, les flotes d’autobusos compten ja amb un número
considerable de vehicles a gas.

– La renovació de flotes és un procés lent que ve marcat per la duració de les
concessions de servei i la vida útil dels vehicles.

• L’electrificació de flotes de transport públic comporta el disseny del vehicle i del
servei de forma adaptada a les necessitats de recàrrega.

– La menor flexibilitat de l’autobús elèctric respecte al dièsel suposa un repte que fa
l’operació d’autobusos més complexa, ja que, en alguns casos, l’autonomia actual
dels autobusos no és suficient per cobrir el servei diari d’una línia, per la qual cosa
la càrrega d’oportunitat resulta indispensable.

Diagnosi. Vehicles d’energies alternatives



Transport públic

• Existeixen diferents models de recàrrega, però encara no hi ha consens sobre
quina és la opció més òptima ni tampoc normativa que l'estandarditzi. Entre les
opcions actuals, s’hi troben:

– Recàrrega nocturna a cotxeres

– Recàrrega d’oportunitat mitjançant pantògraf o per inducció

– Recàrrega a través de catenària

• Quan cap opció de recàrrega és viable, l’ús de vehicles híbrids, de gas o amb
biocarburants emergeix com la millor solució.

• Per trobar el model de recàrrega òptim per a cada línia, cal atendre al tipus de
ruta (urbana o interurbana) i a les condicions de contorn del servei (pendent,
climatologia, velocitat, nombre d’acceleracions, trànsit), ja que aquestes faran
variar el consum energètic del vehicle.

• En un futur pròxim, conviuran de forma transitòria, integrats a flotes mixtes,
autobusos elèctrics, híbrids, de gas, dièsel, gasolina i, més endavant, d’hidrogen.
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Transport públic

• 350 de les 622 línies urbanes i interurbanes que integren el Sistema Tarifari
Integrat (STI) requeririen de recàrrega d’oportunitat mitjançant pantògraf per a
portar a terme el seu servei habitual.

Diagnosi. Vehicles d’energies alternatives

• D’aquestes, les considerades 
prioritàries dins l’àmbit de 
l’àrea metropolitana de 
Barcelona, juntament amb les 
136 línies que només 
necessitarien recàrrega 
nocturna a cotxera, són les 
opcions candidates a 
electrificació en primer terme.



Flotes públiques i taxi

• L’administració pública està exercint un rol exemplaritzant i adoptant
compromisos d’ambientalització de les flotes públiques i de serveis, de
manteniment i de les forces i cossos de seguretat. No obstant, per algunes
tipologies de vehicles especials de serveis, el preu elevat d’adquisició i l’ús
esporàdic que se’n fa, alenteixen aquest procés de transició.

• El taxi és un col·lectiu que estudia a consciència el cost del vehicle al llarg de la
seva vida útil. En aquest sentit, el vehicle elèctric, tot i el seu major preu
d’adquisició, acaba resultant rentable en realitzar molts quilòmetres.

Diagnosi. Vehicles d’energies alternatives

– L’actual autonomia dels vehicles obliga als
i les taxistes a canviar la seva planificació
de treball per intercalar una càrrega
diürna diària addicional a la nocturna
vinculada, per la qual cosa demanden un
temps de recàrrega mínim.



Flotes públiques i taxi

• Actualment, el sector del taxi compta amb un percentatge
considerable de models híbrids en operació, però
l’elèctric encara està molt poc estès. No obstant, algunes
ciutats ja han començat a exigir que la totalitat de la seva
flota de taxi sigui elèctrica.

• Les normes estrictes a l’hora d’homologar nous models
de vehicles que puguin ser utilitzats com a taxi i els
terminis llargs d’aquest procés suposen actualment un
obstacle per a una major penetració dels vehicles
d’energies alternatives en aquest sector.
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• El taxi, les flotes públiques i de serveis constitueixen col·lectius de gran visibilitat
amb potencial per actuar com a prescriptor de la tecnologia. Per tant, els
compromisos d’ambientalització persegueixen dos objectius: minimitzar l’impacte
d’aquestes flotes i conscienciar la ciutadania.



• La conscienciació ambiental és una motivació creixent a l’hora de comprar un
vehicle; no obstant, el preu d’adquisició encara és el factor principal. Per això, els
incentius a la compra de vehicles d’energies alternatives es presenten essencials,
ja que aquests continuen sent més cars que els models equivalents de combustió
interna. Ara bé, si tenim en compte els costos operatius al llarg de tota la vida útil
del vehicle, la diferència es redueix significativament.

Vehicle privat

• La majoria d’usuaris i usuàries habituals del
vehicle privat realitza menys de 100 km diaris
en els seus desplaçaments quotidians, superant
aquesta distància només de forma ocasional;
generalment, en períodes de vacances. Per tant,
els vehicles elèctrics actuals ja disposen
d’autonomia suficient per cobrir la gran majoria
dels trajectes diaris d’anada i tornada.
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Factors més importants a l’hora de comprar un vehicle a la Unió Europea



Vehicle privat

• La instal·lació de punts de recàrrega
vinculada en aparcaments d’habitatges o
règim de propietat horitzontal pot resultar
complicada i costosa, especialment per la
primera persona en realitzar la instal·lació,
representant un obstacle encara major quan
no es disposa d’una plaça en propietat.

• La desinformació, el preu d’adquisició,
l’autonomia limitada i les possibles
complexitats en la instal·lació de punts de
recàrrega vinculada constitueixen les
principals barreres a l’hora de comprar un
vehicle elèctric.
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Vehicle pel transport de mercaderies i la logística

• El transport de mercaderies genera el 30% de les emissions de CO2 relacionades
amb la mobilitat.

• La demanda creixent en el sector de la logística obliga a prendre mesures
encaminades a minimitzar la petjada de carboni dels vehicles de distribució de
mercaderies, que compten amb una regulació de les emissions generades cada
cop més exigent.

• Actualment, gairebé totes les furgonetes i els camions del parc circulant de l’AMB
són dièsel.

• El sector logístic es caracteritza per realitzar desplaçaments de llarga distància,
per la qual cosa demanda autonomies altes i recàrregues ràpides en les principals
vies de trànsit.

• Donat que l’autonomia i el temps de recàrrega dels vehicles elèctrics encara no és
adequat pels i les transportistes, el gas natural s’erigeix com el combustible de
transició cridat a liderar la transformació del sector.
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• Així mateix, l’actual oferta de vehicles amb més de 1,5 T de capacitat de càrrega
limita significativament les opcions de la mobilitat de baixes emissions, deixant
pràcticament com a única opció viable els models dièsel (Euro 6).

• A moltes ciutats d’arreu del món s’estan estenent les restriccions d’accés als
vehicles pesants, cosa que, unida a la demanda creixent del comerç electrònic,
demanda solucions d’última milla que emprin vehicles de baixes emissions.
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– Algunes administracions locals estableixen 
incentius a la transició vers vehicles 
alternatius de baixes emissions, com ara 
bicicletes, tricicles o motos elèctriques. 

– Aquest tipus de vehicles tenen més facilitats 
de desplaçament i aparcament, a més 
d’oferir una imatge corporativa sostenible. 

– Requereixen microplataformes logístiques 
en zones urbanes.

Vehicle pel transport de mercaderies i la logística



• Els vehicles de gas emergeixen com l’opció més adequada per a cobrir llargues
distàncies en el transport mercaderies mitjançant vehicles pesants. En canvi, en
nuclis urbans, cal incentivar solucions d’eco-logística que combinin vehicles
elèctrics de dimensions reduïdes amb microplataformes logístiques per a la
distribució d’última milla.
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Vehicle pel transport de mercaderies i la logística



Mobilitat compartida

• A mesura que s’estenen els serveis de mobilitat compartida, algunes ciutats
exigeixen a les empreses que les seves flotes siguin 100% elèctriques. Si bé, això
implica unes necessitats de recàrrega de la flota de vehicles diferents en funció del
model de negoci: station-based o free-floating. La col·laboració amb l’administració
pública local pot facilitar la satisfacció d’aquesta necessitat.
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• L’auge dels serveis de mobilitat elèctrica
compartida ha incrementat l’ús de vehicles i
ginys de mobilitat personal, com les bicicletes
i els patinets elèctrics, que s’erigeixen en
opcions idònies per a zones urbanes.

• Aquest tipus de serveis actua com a
prescriptora de la tecnologia i multiplica el
número de persones usuàries que acaben
adquirint algun tipus de vehicle elèctric.



Conclusions. Oportunitats

➢ La mobilitat de baixes emissions obre un ampli ventall d’oportunitats:

– La seva menor petjada de carboni contribueix a la lluita contra el canvi climàtic

– Impulsa un model energètic més sostenible en integrar les energies renovables en
el sector de la mobilitat

– Millora l’eficiència energètica

– Redueix la dependència energètica dels derivats del petroli i contribueix a la
diversificació energètica

– Millora la qualitat de l’aire, reduint les emissions locals de gasos i partícules: PM10,
NOX, CO, CO2

– Disminueix la contaminació acústica

– Millora la salut i el benestar de les persones
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– S’erigeix com un element clau per proveir estabilitat a
la xarxa de subministrament elèctric, ja que la recàrrega
acostuma a ocórrer durant períodes de consum baix



Conclusions. Oportunitats

➢ La mobilitat de baixes emissions obre un ampli ventall d’oportunitats:

– Contribueix a la generació distribuïda i afavoreix l’autoconsum gràcies a la
tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) i Vehicle-to-Home (V2H)

– Afavoreix la gestió intel·ligent de la xarxa elèctrica i accelera el desenvolupament
de les xarxes intel·ligents d’energia (smart grids)

– Afavoreix l’aparició de nous models de negoci associats a la mobilitat elèctrica

– Les sinèrgies entre el vehicle elèctric, el vehicle connectat i el vehicle autònom
obren la porta a un nou model de mobilitat

– Encaixa en les restriccions d’accés al vehicle privat a les ciutats

– Transmet una imatge corporativa neta i sostenible

– El gas natural s’erigeix com una bona solució transitòria per a cobrir desplaçaments
de llarga distància i per a vehicles pesants

– Sectors com la mobilitat compartida i el taxi tenen potencial per erigir-se en
prescriptors de la tecnologia
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Conclusions. Reptes

➢ Els principals reptes que té per davant la mobilitat de baixes emissions són els
següents:

Oferta de vehicles:

– Augmentar l’autonomia encara limitada dels vehicles

– Augmentar l’oferta de models comercials de vehicle elèctric i de gas de tots els
tipus de vehicles (sobre tot, comercials)

– Fomentar el reaprofitament i reciclatge de les bateries dels vehicles elèctrics

– Desplegar arreu del territori d’una xarxa adequada de recàrrega ràpida per a
vehicle elèctric i de gas que abasti tota tipologia de vehicles (turismes, autobusos,
motos, camions, etc.)
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Conclusions. Reptes

➢ Els principals reptes que té per davant la mobilitat de baixes emissions són els
següents:

Infraestructura de recàrrega:

– Solucionar la dificultat d’instal·lació i la propietat horitzontal dels punts de
recàrrega vinculada

– Desplegar arreu del territori d’una xarxa adequada de recàrrega ràpida per a
vehicle elèctric i de gas que abasti tota tipologia de vehicles (turismes, autobusos,
motos, camions, etc.)

– Facilitar la coordinació supramunicipal i la cooperació entre els diversos agents
públics i privats implicats en el desplegament i subministrament energètic de la
mobilitat elèctrica

– Avaluar quina és la infraestructura de recàrrega òptima per a les línies d’autobús
urbà i interurbà
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Conclusions. Reptes

➢ Els principals reptes que té per davant la mobilitat de baixes emissions són els 
següents:

Foment de la demanda:

– Definir models de finançament per a la renovació d’autobusos, cost més elevat dels 
autobusos elèctrics i de baixes emissions

– Elaborar campanyes de comunicació que prediquin les virtuts de la mobilitat 
elèctrica i de baixes emissions i combatin la mala premsa d’aquesta en quant a 
contaminació i pèrdua llocs de treball
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EA7.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants entre la ciutadania

Línies d’acció

Descripció

• Reduir el cost i la càrrega fiscal sobre els usuaris i les usuàries potencials de
vehicles de baixes emissions es considera un pilar bàsic del seu procés
d’introducció. Aquesta estratègia pot materialitzar-se en forma de reduccions en
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i programes de subvencions a l’hora d’adquirir
el vehicle i instal·lar la infraestructura de recàrrega, així com també en
bonificacions en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

• Altres polítiques d’incentivació econòmica dels vehicles de baixes emissions
passen per la bonificació en peatges, en l’aparcament i en el cost del
combustible o recàrrega elèctrica.

• En paral·lel, és important acompanyar les polítiques fiscal d’incentius no
econòmics que discriminin positivament aquest tipus de vehicles, com ara la
reserva de places d’estacionament o el permís per circular per carrils VAO
d’accés a nuclis urbans i en zones restringides o de baixes emissions (ZBE).



EA7.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants entre la ciutadania

Línies d’acció

Descripció

• Aquests incentius suposen una forma de tenir en compte les externalitats que
implica la contaminació dels vehicles i, per tant, haurien de ser diferents segons
el nivell de reducció de les emissions dels vehicles. Si bé, en un futur, a mesura
que continuï incrementant la quota de vehicles de baixes emissions, s’haurà de
revisar la seva distribució.

• Tan important com assegurar l’homogeneïtat i estabilitat a curt termini de
l’esquema de bonificacions és també planificar l’horitzó temporal a mig i llarg
termini de revisió i desaparició d’aquestes contraprestacions.

• També seria convenient treballar cap a l’adopció d’un esquema el més homogeni
possible de bonificacions en tot el territori de l’àmbit SIMMB. Això permetria
una comunicació més eficaç i més facilitat per calcular la viabilitat econòmica per
part de gent usuària, concessionaris i marques.



EA7.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants entre la ciutadania

Línies d’acció

Descripció

• A més de l’esquema d’incentius, és molt necessari comunicar-ho de forma
eficient i unificada, així com facilitar eines per tal que la ciutadania pugui calcular
i decidir la tipologia de vehicle que més li convé.

• Per altra banda, cal assenyalar l’oportunitat que representen els PDE com una
eina d’incentiu de les empreses per a la promoció de la renovació del parc
vehicular cap a vehicles més eficients, incloent-hi mesures que promoguin
aquest canvi entre les persones que hi treballen, visiten o proveeixen l’empresa.

• Cal pensar en les flotes de mobilitat compartida que estan a disposició de la
ciutadania, els vehicles de les quals fan una mitjana de quilòmetres molt més
alta que els vehicles particulars. Cal promoure que utilitzin vehicles eficients o
poc contaminants i, per tant, s’hauran de desenvolupar les eines que promoguin
aquest tipus de vehicles enfront dels de combustió tradicional.



EA7.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants entre la ciutadania

Línies d’acció

Objectius

• Accelerar la penetració dels vehicles de baixes emissions i eficients en el mercat
en substitució dels més contaminants

• Aconseguir un esquema definit en el temps d’incentius fiscals i no fiscals a
l’adquisició i l’ús de vehicles de baixes emissions

• Facilitar la comunicació unificada dels incentius i externalitats de les diferents
tipologies de vehicles



EA7.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants entre la ciutadania

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Promoure els incentius en els diferents estaments competencials.

2. Coordinació d’un esquema d’incentius municipals.

3. Promoció dels vehicles de baixes emissions als PDE.

4. Impulsar una estratègia perquè les flotes de vehicles compartits utilitzin vehicles
eficients i poc contaminants.



EA7.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants entre la ciutadania

Línies d’acció

Bona pràctica

• Oslo és, actualment, la capital mundial de la mobilitat elèctrica gràcies a les
polítiques municipals i estatals que s’han implementat durant els darrers anys
per incentivar l’ús del vehicle elèctric i penalitzar els vehicles de combustió
interna.

• En primera instància, el gran èxit noruec es deu al fet que han aconseguit que el
preu d’adquisició d’un vehicle elèctric sigui inferior a un model homòleg de
combustió interna. Això ha estat possible gràcies a que els vehicles elèctric estan
exempts de pagar l’Impost de Valor Afegit (25%) i la Taxa de Registre de Vehicles,
però també a la implementació de taxes més elevades per als combustibles
fòssils. Això ha possibilitat que la meitat de noves matriculacions durant l’any
2017 hagin estat vehicles elèctrics: el 38% de vehicles 100% elèctrics i el 14% de
vehicles híbrids endollables.



EA7.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants entre la ciutadania

Línies d’acció

Bona pràctica

• Alhora, els vehicles elèctrics gaudeixen d’altres beneficis econòmics, com ara
l’exempció de pagament als peatges situats a les carretes i túnels nacionals així
com als peatges urbans.

• Aquestes polítiques d’incentivació fiscal i no fiscal al vehicle elèctric han anat
acompanyades del desplegament d’infraestructura de recàrrega ràpida al llarg
dels principals corredors d’entrada i sortida de la capital noruega.



Àmbit d’actuació

SIMMB

Objectius estratègics pdM

Calendari d’implantació

2020-2025

EA7.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants entre la ciutadania

Línies d’acció

Valors de seguimentCost d’implantació estimat
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EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius

Línies d’acció

Descripció

• La diversificació energètica en el sector de la mobilitat passa per substituir l’ús
del dièsel i la gasolina per combustibles alternatius també en aquest col·lectiu.

• Més enllà de campanyes de comunicació i sensibilització, es poden oferir
incentius, des de l’administració pública, per a la renovació de flotes mitjançant
vehicles de baixes emissions. Així mateix, algunes empreses requereixen
d’assessorament i suport tècnic a l’hora de realitzar aquesta transició, per la qual
cosa la realització d’auditories internes per optimitzar la seva flota pot ajudar-les
en l’adquisició de vehicles elèctrics i propulsats amb gas.

• Un sector prioritari dins d’aquest context és el de la distribució urbana de
mercaderies. La introducció d’incentius i subvencions per reduir la despesa
d’adquisició de vehicles més sostenibles i adients per a l’entorn urbà, com és el
cas de bicicletes, tricicles, quadricicles o motocicletes elèctriques habilitades per
al transport de mercaderies, pot actuar com a mesura catalitzadora.



EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius

Línies d’acció

Descripció

• La inversió en investigació i desenvolupament (I+D) pot accelerar
significativament la innovació en el sector de la distribució urbana de
mercaderies, un àrea amb molt marge de millora que pot beneficiar-se de la
implementació de projectes pilot en àmbits urbans reduïts per provar solucions
d’eco-logística que puguin ser escalables després a gran escala.

• Per facilitar l’adquisició coordinada de vehicles d’energies alternatives per part
de les diferents administracions públiques es pot impulsar una central de
compres des de la qual realitzar compres agregades que permeten beneficiar-se
de millors ofertes i facilitar els tràmits. Al mateix temps, els organismes públics
es podrien beneficiar de suport tècnic a l’hora de realitzar licitacions i plecs de
compra que siguin susceptibles d’incloure vehicles de baixes emissions.



Línies d’acció

Descripció

• Cobra especial importància la col·laboració de les administracions municipals
amb les diferents cooperatives de taxi per establir objectius d’ambientalització a
llarg termini que incloguin incentius a la compra de vehicles de baixes emissions,
però també exigències a l’hora d’atorgar i renovar llicències de taxi.

• El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) constitueix un sistema
d’etiquetatge ecològic que certifica de manera oficial que els productes o serveis
oferts compleixen amb uns criteris ambientals estrictes, els quals abasten la
gestió de la mobilitat, a més de l’eficiència energètica, la gestió de residus o
l’estalvi d’aigua, entre d’altres. En matèria de mobilitat, els criteris ambientals es
basen en la gestió de la flota, la conducció eficient, el manteniment i l’antiguitat
dels vehicles i la renovació de la flota mitjançant vehicles de baixes emissions.

EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius



Línies d’acció

Objectius

• Accelerar el procés d’ambientalització de les flotes corporatives i del sector 
logístic

• Fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions per a col·lectius prioritaris

• Fomentar projectes d’eco-logística local o d’última milla

• Facilitar i fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions per a les flotes 
públiques i de serveis

• Facilitar la contractació i subcontractació de serveis que utilitzin vehicles de 
baixes emissions

EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius



Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Promoure bonificacions en impostos per:

a. Empreses amb flotes sostenibles (i.e. distintiu ambiental, Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental)

b. Empreses que implementin accions de millora de desplaçament dels seus 
treballadors/es (i.e. Plans de Desplaçament d’Empresa)

2. Promoure el car-sharing corporatiu

3. Donar suport a les empreses per guiar-les en el procés d’ambientalització de les 
seves flotes, amb prioritat per a empreses DUM: 

a. Programa d’auditories de flotes d’empresa

b. Suport tècnic per a l’obtenció del Distintiu General de Qualitat Ambiental (DGQA)

EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius



Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

4. Establir un esquema de subvencions per a l’adquisició de vehicles de baixes 
emissions per a empreses situades a la zona de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric (ZPE) que comprengui bonificacions en impostos per:

a. Col·lectius prioritaris que fan un ús professional del vehicle (i.e. distribució urbana 
de mercaderies, serveis a domicili, missatgeria, serveis de manteniment, serveis 
personals mèdics i tècnics, taxi, VTC, flotes de mobilitat compartida)Empreses que 
implementin accions de millora de desplaçament dels seus treballadors/es (i.e. 
Plans de Desplaçament d’Empresa)

b. Projectes d’eco-logística a nivell local (i.e. bicicletes, tricicles i motocicletes de 
repartiment)

5. Promoure un esquema periòdic de subvencions per a la compra i transformació 
de vehicles pesants de transport de mercaderies (N2 i N3)

EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius



Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

6. Permetre l’accés de vehicles pesants únicament de baixes emissions (i.e. 
etiquetes 0 Emissions i ECO) a les zones de pacificació de l’espai públic

7. En les zones de baixes emissions amb mesures addicionals (vegeu mesures 
EA1.2 i EA1.3) permetre tan sols la circulació de vehicles ECO

8. Millorar les condicions de càrrega i descàrrega en cas d’emprar vehicles de 
baixes emissions (i.e. ampliació del ventall de distribució)

9. Establir compromisos d’ambientalització de flotes públiques i de taxi mitjançant 
vehicles de baixes emissions

10. Impulsar l’ús d’una central de compres de vehicles de baixes emissions que 
pugui ser utilitzada per a la compra agregada per les administracions públiques

EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius



Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

11. Donar suport a les administracions públiques a  l’hora de realitzar licitacions per 
a la compra de vehicles de baixes emissions propis i licitacions de qualsevol 
servei que impliqui mobilitat o transport

a. Redactar i difondre una instrucció tècnica tipus guia per facilitar l’elecció i redacció
de criteris als plecs de condicions per a la contractació de serveis

12. Impulsar projectes innovadors (I+D) que impliquin l’ús de vehicles de baixes 
emissions

a. Camions elèctrics i de gas per a serveis municipals i serveis logístics

b. Projectes de distribució urbana de mercaderies de baixes emissions amb 
microplataformes logístiques als accessos de les zones de baixes emissions (ZBE)

EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius



Línies d’acció

Bona pràctica

• L’any 2018, la ciutat de Berlín va desplegar un programa de promoció de la 
logística de baixes emissions consistent en subvencions a l’adquisició de 
bicicletes de distribució de mercaderies. Aquest programa, encaminat a 
promoure solucions d’última milla més sostenibles amb el medi ambient, va 
rebre durant el seu primer any gairebé 2.000 sol·licituds; èxit que ha propiciat 
que hi hagi una altra tanda de subvencions prevista per 2019.

• La proliferació d’aquest tipus de vehicles és una realitat a Berlín. En paral·lel a 
aquest programa de subvencions, l’any 2018 va sorgir un projecte pilot 
(KoMoDo) que aglutina diverses empreses d’entregues a domicili amb la finalitat 
de testar l’ús de bicicletes elèctriques com a solució d’última milla pel 
repartiment de les comandes des de microplataformes logístiques. Així mateix, 
la ciutat consta també d’un servei gratuït de lloguer de bicicletes de càrrega per 
comerços i particulars. 

EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius



Línies d’acció

Bona pràctica

• Aquestes iniciatives s’emmarquen en l’ambició continua de la ciutat de testar 
noves solucions de distribució urbana de mercaderies, com ara l’ús de vehicles 
elèctrics per a entregues en intervals horaris nocturns.

EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius



Àmbit d’actuació

SIMMB

Objectius estratègics pdM

Calendari d’implantació

2020-2025

Línies d’acció

Cost d’implantació estimatValors de seguiment

EA7.2 Ambientalització de les flotes d’empreses i altres col·lectius



Línies d’acció
EA7.3 Desenvolupament 

d’infraestructures vinculades al vehicle 

elèctric i combustibles alternatius



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Descripció

• Amb la finalitat d’accelerar el procés de transició vers el vehicle elèctric, les
administracions públiques poden subvencionar la instal·lació de punts de
recàrrega en aparcaments comunitaris i multipropietat, així com també
proporcionar assessorament tècnic sobre les solucions de recàrrega disponibles.

• L’administració pública també pot aplicar regulacions i normatives que
augmentin els criteris d’exigència en quant a obligatorietat d’instal·lació de punts
de recàrrega i preinstal·lacions troncals en edificis i aparcaments, tant en l’àmbit
públic com en el privat, per tal d’assegurar que tothom pugui tenir alguna opció
a l’abast per recarregar el seu vehicle.

– Un exemple d’aquesta índole és la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52,
que disposa unes infraestructures mínimes de recàrrega en edificis o
estacionaments de nova construcció i en vies públiques.



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Descripció

• Cobra molta importància la instal·lació de punts de recàrrega ràpida d’accés
públic en nuclis urbans i en estacions de servei a les principals vies de
comunicació.

• La infraestructura de recàrrega pública ha de ser accessible al major públic
possible, de manera que generi confiança entre les usuàries i els usuaris. Per
tant, la ubicació dels punts de recàrrega ha de procurar una cobertura territorial
adequada i ha de respondre a criteris de fàcil localització i accés des de la xarxa
viària principal i des dels nuclis urbans, amb preferència per ubicacions amb
disponibilitat de serveis en les immediacions i de gran visibilitat.

• A més, alguns col·lectius, com el taxi o la distribució urbana de mercaderies
poden requerir de punts de recàrrega ràpida dedicats al seu ús exclusiu en
parades de taxi o centres logístics.



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Descripció

• En tots aquests punts, es vol promoure que l’electricitat provingui de fonts
d’energia renovables; preferentment, de producció local.

• Per tal de fomentar la recàrrega vinculada nocturna per sobre de la recàrrega
d’emergència en xarxa pública, aquesta última ha de tenir un preu superior al de
la vinculada. No obstant, es planteja que les usuàries i els usuaris de la xarxa
pública de recàrrega es beneficiïn de bonificacions en el preu.

• Durant els darrers anys, la Generalitat de Catalunya i les diverses administracions
locals han treballat per impulsar una xarxa de recàrrega pública que cobreixi el
territori català.

– Actualment, aquesta xarxa compta amb 71 estacions de recàrrega ràpida pública
en l’àmbit del SIMMB, concentrades principalment a l’àrea metropolitana de
Barcelona.



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Descripció

• L’administració pública ha de vetllar també per facilitar l’ús i garantir que els
punts de recàrrega d’accés públic siguin interoperables entre sí.

– Millorar l’experiència dels usuaris i usuàries passa per possibilitar l’activació,
operació i pagament dels punts a través d’un únic mitjà que doni accés a tota la
xarxa i que faciliti informació sobre la ubicació i disponibilitat d’aquests.

• Hi ha barris d’algunes ciutats de Catalunya on el nombre de vehicles és molt
superior al d’aparcaments en zona privada i estan ocupant la via pública per
aparcar a la nit. Cal una anàlisi de com fomentar la transició energètica cap al
vehicle elèctric en aquests barris evitant al màxim l’ocupació de l’espai públic per
punts de recàrrega. Paral·lelament, caldrà que s’analitzi la situació de la xarxa
elèctrica de subministrament per poder abastir l’energia de tots aquests
vehicles.



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Descripció

• Actualment, en l’àmbit del SIMMB hi ha 62 estacions de gas liquat de petroli 
(GLP), si bé el nombre d’estacions de gas natural vehicular (GNV) és encara 
escàs, amb un total de 9. En ambdós casos, convindria millorar la cobertura 
d’alguns eixos i assegurar la seva presència en punts d’intercanvi modal. 

• En canvi, la infraestructura d’altres tecnologies, cas de l’hidrogen i els 
biocarburants, és encara inexistent. En aquests casos, hi ha una tasca prèvia de 
promoure llocs de producció de les energies alternatives.

• Tot i que la inversió en estacions de GLP i GNV acostuma ser de caire privat, es fa 
necessària la col·laboració de les administracions públiques a l’hora de facilitar 
l’espai i els permisos necessaris per a la seva instal·lació. 

– La ubicació d’aquests punts ha de prestar especial atenció a l’ús que en faran alguns 
col·lectius específics, cas de la distribució urbana de mercaderies i els vehicles de serveis, 
ja que constitueixen en l’actualitat la solució més viable per a vehicles pesants.



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Descripció

• L’administració pública té un paper fonamental en facilitar la investigació, el
desenvolupament i la innovació en matèria de recàrrega, a través de inversió i
suport en projectes pilot.

• Més enllà de noves tecnologies i serveis vinculats a la recàrrega que agilitzin i
millorin l’experiència de la població usuària, s’han de destinar esforços també a
la recerca i desenvolupament de tecnologies vehicle-to-grid (V2G) i vehicle-to-
home (V2H), les quals obren la porta a la gestió intel·ligent de la xarxa elèctrica
(smart grids), proveint estabilitat a la xarxa de subministrament i permetent la
optimització del moment i la potència de recàrrega.



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Objectius

• Facilitar la recàrrega dels vehicles d’energies alternatives a tota la ciutadania

• Garantir la interoperabilitat de la infraestructura de recàrrega i facilitar
l’experiència de la gent usuària

• Adaptar el marc normatiu per facilitar la transició energètica en el sector de la
mobilitat

• Impulsar projectes pilot relacionats amb recàrrega innovadora



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Coordinar el desplegament de la infraestructura de recàrrega adequada per a
vehicles elèctrics Coordinació d’un esquema d’incentius municipals.

a. Facilitar les subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega vinculada en
edificis d’habitatges multipropietat, en aparcaments d’ús públic i en empreses.

b. Facilitar les subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega públics (ràpida i
semi-ràpida)

c. Fixar dotacions mínimes de punts de recàrrega pública d’acord amb els Plans de
Mobilitat Urbana municipals i els plans logístics municipals

d. Facilitar una guia de solucions i formació per facilitar la recàrrega vinculada



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

2. Modificar la normativa per reforçar l’obligatorietat d’instal·lació de punts de 
recàrrega en nous edificis i aparcaments o rehabilitacions

a. Impulsar la creació d’una normativa/decret, a nivell català, SIMMB o municipal, 
per augmentar la obligatorietat de preinstal·lacions (instal·lacions troncals 
comuns) i punts de recàrrega, tant en aparcaments públics com privats i 
residencials. Aquesta norma es podria introduir en les noves normes de mobilitat i 
planificació urbanística que s’elaborin.

b. Incloure obligacions d’instal·lació gradual de punts de recàrrega en les renovacions 
de contractes d’explotació d’aparcaments públics existents

c. Formació i suport als tècnics municipals per assegurar el compliment de la 
normativa



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

3. Cooperació del Gremi de Garatges o altres entitats competents per impulsar la 
instal·lació gradual de punts de recàrrega en aparcaments privats

a. Decidir zones prioritàries: prop de punts d’intercanvi modal o amb bona 
accessibilitat a nuclis urbans

4. Garantir la interoperabilitat i facilitar la informació de la infraestructura de 
recàrrega elèctrica pública i privada

a. Promoure l’adopció de protocols OCPI i OCPP per assegurar la interoperabilitat 
internacional

b. Creació d’un servei que permeti l’activació, operació i pagament dels punts de 
recàrrega per part dels usuaris i usuàries

5. Promoure un estudi sobre el desplegament de la xarxa elèctrica en barris on hi 
ha dèficit d’aparcament privat de residents.



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

6. Col·laborar en el desplegament de la xarxa de recàrrega de GNV i GLP
a. Acord amb les empreses energètiques del sector per ampliar la xarxa d’estacions 

de recàrrega per vehicles de GNV i GLP

b. Estudi d’ubicacions per cobrir les necessitats del transport de mercaderies i altres 
vehicles pesants

c. Facilitar la tramitació de permisos amb els Ajuntaments implicats

7. Fomentar projectes pilot I+D sobre recàrrega de vehicles de baixes emissions
a. Vigilància tecnològica de projectes I+D

b. Realització de proves pilot amb tecnologies innovadores de recarrega

c. Impulsar la participació en programes de finançament europeu en el camp de la 
mobilitat de baixes emissions, fomentant així també la cooperació internacional

d. Buscar mesures, canals o convenis entre l’administració pública i l’empresa privada 
per impulsar projectes I+D



EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Bona pràctica

• A finals de 2016, Alemanya comptava amb 7.407 punts de recàrrega elèctrica
d’accés públic. Com a part del seu Pla Nacional de Mobilitat Elèctrica, des de
principis de 2017, el Ministeri Federal de Transport i Infraestructura Digital
alemany ha implementat un programa d’inversió en el desplegament
d’infraestructura de recàrrega d’accés públic per tot el territori nacional. Aquest
programa destina 300 milions d’euros a la instal·lació de 15.000 estacions de
recàrrega per l’any 2020, una tercera part de les quals seran d’alta potència.

• Durant els últims anys, Alemanya ha destacat també per ser un dels països
pioners en el desplegament d’estacions de recàrrega d’hidrogen. A finals de
2018, Alemanya comptava amb 60 estacions d’hidrogen, fet que la converteix en
líder mundial només per darrera del Japó; si bé, ja hi ha 38 estacions més
planejades. Així mateix, la infraestructura de recàrrega de gas natural està estesa
per tot el país, comptant amb més de 850 estacions.



Àmbit d’actuació

SIMMB

Objectius estratègics pdM

Calendari d’implantació

2020-2025

EA7.3 Desenvolupament d’infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius

Línies d’acció

Valors de seguimentCost d’implantació estimat
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EA7.4 Electrificació i ús de combustibles alternatius a les xarxes de bus

Línies d’acció

Descripció

• Cada vegada més administracions municipals estan adquirint compromisos
d’ambientalització de flotes d’autobusos, comprometent-se a deixar d’adquirir
vehicles dièsel i gasolina per substituir-los per models més sostenibles.

• La incorporació d’energies menys contaminants en l’operació d’autobusos s’està
realitzant de forma progressiva, donada la llarga vida útil dels vehicles i l’extensió
dels contractes de serveis.

– Actualment, algunes ciutats, com Barcelona, compten ja amb un número
considerable d’autobusos a gas, mentre que l’interès en l’hidrogen i el biogàs com
a sistemes de propulsió està creixent considerablement a Europa.

• Cal, doncs, prestar molta atenció a les necessitats de recàrrega a l’hora de
dissenyar l’operació del servei. No hi ha consens, actualment, sobre quina és
l’opció més òptima de recàrrega ni tampoc normativa encara que l’estandarditzi,
sinó que cal determinar per cada sistema la tipologia d’infraestructura òptima.



Línies d’acció

Descripció

• En l’àmbit del SIMMB, la gran majoria de línies urbanes i interurbanes (78%)
tenen potencial per ser electrificades requeririen de recàrrega d’oportunitat
mitjançant pantògraf; xifra que disminuiria a mesura que vagin augmentant les
autonomies de les bateries.

• Quan l’electrificació és viable, cal valorar també les diferents alternatives
existents de subministrament energètic, que pot procedir de la pròpia
infraestructura de subministrament existent, però també de la xarxa elèctrica de
tracció dels operadors ferroviaris. En aquest sentit, la ubicació de les cotxeres i
dels punts de regulació de les línies esdevé un factor clau a analitzar.

– Dins l’àmbit SIMMB, les subestacions de tracció del Metro de l’AMB emergeix com
una opció factible pel subministrament energètic, especialment en el marc de la
posada en funcionament de la L9. No és el cas, de moment, de la xarxa de FGC i de
TRAM, que plantegen més dificultats.

EA7.4 Electrificació i ús de combustibles alternatius a les xarxes de bus



Línies d’acció

Descripció

• És recomanable que el procés d’ambientalització de les xarxes d’autobús vagi
lligada a l’ampliació de la xarxa elèctrica i al seguiment del creixement de les
noves fonts d’energia. Així mateix, la constant millora de la tecnologia obliga a
projectar un replanteig de la estratègia a mig i llarg termini.

• Aquests estudis s’han de completar amb la transició energètica dels autobusos
discrecionals. La flota d’autobusos discrecionals té un volum de vehicles
semblant al de la xarxa pública i en gran part es mouen per l’àmbit 40. Les noves
fonts d’energia d’aquests vehicles poden ser les mateixes que els autobusos
regulars però la solució en cada cas pot ser diferent en funció del tipus de servei
que presta.

• L’administració pública també s’ha de vetllar per fomentar la innovació en
l’operació d’autobusos, tant en el que respecta a noves tecnologies de propulsió
com en infraestructura de recàrrega i la gestió eficient de flotes.

EA7.4 Electrificació i ús de combustibles alternatius a les xarxes de bus



Línies d’acció

Objectius

• Incorporar l’ús d’energies alternatives en l’operació d’autobusos urbans i
interurbans

• Fomentar la innovació en noves tecnologies de propulsió d’autobusos i sistemes
de recàrrega

• Reduir les emissions del transport públic

EA7.4 Electrificació i ús de combustibles alternatius a les xarxes de bus



Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Definir el full de ruta de l’electrificació de la xarxa d’autobusos del SIMMB

2. Implantació del full de ruta, adquirint nous vehicles i desenvolupant la
infraestructura necessària

3. Analitzar la viabilitat de la incorporació de vehicles amb altres combustibles
alternatius (identificar nous combustibles, línies candidates, infraestructura
associada...)

4. Promoure un estudi sobre la transició energètica dels autobusos discrecionals i
les sinèrgies amb les solucions decidides pels autobusos que presten servei
públic

5. Revisió del full de ruta amb l’actualització de noves tecnologies o millora de les
actuals

EA7.4 Electrificació i ús de combustibles alternatius a les xarxes de bus



Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

6. Donar suport a projectes innovadors d’autobús i infraestructura elèctrica, així
com d’altres combustibles alternatius

7. Establir compromisos d’ambientalització de flotes d’autobús urbà i interurbà en
les noves licitacions de contractes de serveis

EA7.4 Electrificació i ús de combustibles alternatius a les xarxes de bus



Línies d’acció

Bona pràctica

• Amsterdam compta actualment amb una de les majors flotes d’autobusos de
baixes emissions d’Europa. La ciutat neerlandesa destaca, especialment, per
l’adquisició l’any 2018 de models 31 models 100% elèctrics que entraran en
operació en 3 línies de la xarxa de transport públic de la ciutat durant l’any 2020.
Aquests primers autobusos es recarregaren a cotxera durant la nit i comptaran
amb infraestructura de recàrrega ràpida d’oportunitat mitjançant pantògraf
durant l’operació diària.

• Aquesta primera tanda d’autobusos elèctrics s’emmarca dins l’ambició de
Gemeentelijk Vervoerbedrijf, l’operador municipal de transport públic de l’àrea
metropolita d’Amsterdam, que comprèn 15 municipis, de que la totalitat de la
flota d’autobusos sigui de zero emissions per l’any 2030. En conseqüència,
l’administració ha anunciat la prohibició de que models dièsel entrin en operació
a partir de l’any 2025.

EA7.4 Electrificació i ús de combustibles alternatius a les xarxes de bus



Línies d’acció

Bona pràctica

• En paral·lel, l’aeroport d’Amsterdam-Schiphol ha desplegat una nova flota de 100
autobusos elèctrics per a les línies que connecten l’aeroport amb Amsterdam,
Haarlem i altres municipis propers de l’àrea metropolitana. L’objectiu de Schiphol
és convertir-se en un aeroport neutre en carboni l’any 2040. Per això, té la
intenció d’incrementar la flota d’autobusos elèctrics a un total de 258 vehicles
per l’any 2021.

EA7.4 Electrificació i ús de combustibles alternatius a les xarxes de bus
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EA7.6 L’impacte dels vehicles al medi i els nous combustibles

Línies d’acció

Descripció

• Els principals impactes ambientals dels vehicles es consideren:

– Gasos d’efecte hivernacle (GEH) durant la producció del vehicle, les bateries i el
consum d’energia del vehicle responsable del canvi climàtic

– Emissions de contaminants locals durant l’ús del vehicle (NOX, partícules...)

– Soroll del motor i les rodes

• Existeixen diferents tipologies de vehicles segons la motorització i la tipologia
d’energia. La idoneïtat pel medi ambiental d’una tipologia o altra de vehicle no
només depèn de la tipologia del vehicle, sinó també d’altres aspectes com
l’àmbit territorial per on circula i l’ús que se’n fa. És necessari, per tant, fer una
bona comunicació i divulgació de les diferents tecnologies i el seu efecte en el
medi.

• Tots els vehicles han de fer públic els grams de CO2/kilòmetre. Aquests valors en
breu seran més realistes ja que s’inclourà el cicle d’homologació.
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Descripció

• Les emissions depenen, per una banda, de la tecnologia i, per altra, del pes, les
dimensions, la potència i altres paràmetres dels vehicles, així que sempre seran
menys contaminants els vehicles més petits, lleugers i de baixa potència.

• Per vehicles de les mateixes característiques els motors dièsel són més eficients
que els de gasolina i semblants als vehicles de gas (GNV i GLP), mentre que els
vehicles híbrids (HEV) són més eficients que els dièsel en usos urbans però en
carretera poden ser més contaminants que vehicles similars dièsel.

• En el cas de vehicles elèctrics i d’hidrogen no es registren valors de CO2 per
cicular, ja que no tenen emissions locals. Tot i tenir en compte l’impacte al medi
de la producció de l’electricitat (depèn del mix elèctric o si el punt de recàrrega
és renovable), l’impacte al medi és molt inferior a la resta de tecnologies; no
obstant, l’eficiència energètica i consum d’energia és diferent segons el model.
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Descripció

• En el cas de l’hidrogen, s’hauria de tenir en compte el procés de generació i
només es pot considerar que té un impacte inferior al canvi climàtic respecte als
vehicles dièsel si la producció es fa a partir d’energia renovable.

• En el cas dels biocombustibles, com que provenen de fonts renovables, es poden
considerar d’emissions quasi nul·les.

• Els contaminants que més afecte a la qualitat de l’aire de les ciutats són els òxids
de nitrogen i les partícules en suspensió que es generen, en gran mesura, pel
trànsit rodat.

• A nivell europeu, s’han imposat requisits d’emissions a través de les normes
Euro, que estableixen valors d’emissió màxims d’òxids de nitrogen (NOX),
hidrocarburs (HC), monòxid de carboni (CO) i partícules.



EA7.6 L’impacte dels vehicles al medi i els nous combustibles

Línies d’acció

Descripció

• Les normes Euro per turismes, vehicles comercials i vehicles de dues rodes s’han
fet cada vegada més restrictives per als vehicles de nova matriculació dièsel i
gasolina, així que, normalment, es pot associar un nivell d’emissions (teòric)
segons l’any de matriculació. No obstant, la tipologia de proves d’homologació i
els fraus (dièsel-gate) han fet aquesta classificació poc fiable.

– Els requeriments d’emissions Euro 6d seran molt més restrictius, ja que aplicaran
nous cicles d’homologació més realistes.

• La DGT ha implementat els distintius ambiental per tal de poder aplicar
polítiques als vehicles segons les seves emissions locals. Aquests distintius estan
basats en el nivell Euro i l’energia que fan servir els vehicles.
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• L’afectació dels distintius de la DGT al parc actual és:

– Sense distintiu: afecta a un 29% del parc censat en l’AMB i un 20% del parc circulant

– Distintiu B: afecta a un 29% del parc censat en l’AMB i un 38% del parc circulant.

– Distintiu C: afecta a un 26% del parc censat en l’AMB i un 43% del parc circulant.

– Distintiu ECO: afecta a un 1% del parc censat en l’AMB i un 2% del parc circulant.

• A l’hora d’implementar les Zones de Baixes Emissions basades en aquests distintius ens 
trobem amb els següents problemes:

1. Els vehicles afectats en les categories B i C són molts, pel que es fa difícil planificar 
restriccions progressives.

2. No tenen en compte les emissions de CO2 i, per tant, la contribució al canvi climàtic 
dels vehicles.

3. S’han de buscar procediments per poder incloure vehicles antics transformats que 
puguin complir amb els mateixos requisits d’emissions de les categories B o C.
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Objectius

• Millorar la classificació de vehicles per tal que es puguin aplicar polítiques
restrictives més progressives

• Incloure criteris d’impacte en el canvi climàtic a més d’emissions locals en les
polítiques de restriccions

• Millorar la informació sobre l’impacte al medi dels vehicles de forma
independent
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Actuacions a dur a terme

1. Incloure requisits d’emissions de CO2 màxims o etiquetatge energètic, a més de
requisits d’emissions locals en els incentius (subvencions, bonificacions en
peatges) i taxes (impost de matriculació, impost de circulació)

2. Accions de comunicació i formació sobre vehicles de baixes emissions de forma
coordinada i amb diferents públics objectiu (comunicació, informació,
sensibilització i difusió de bones pràctiques)

3. Treballar amb els concessionaris de vehicles per tal d’aportar informació de
l’impacte al medi dels seus models

4. Treballar amb al DGT per tal d’adaptar els distintius ambientals dels vehicles a les
necessitats d’unes restriccions més acurades

5. Promoure estudis sobre els impactes ambientals dels vehicles amb
determinades fonts d’energia en diferents tipus de desplaçaments
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Bona pràctica

• El govern de França ha promogut una
classificació de vehicles de fins a 6 nivells,
que permet aplicar les mesures restrictives
de circulació de vehicles contaminants
d’una manera molt més acurada.



Àmbit d’actuació

SIMMB

Objectius estratègics pdM

Calendari d’implantació

2020-2025

EA7.6 L’impacte dels vehicles al medi i els nous combustibles

Línies d’acció

Valors de seguimentCost d’implantació estimat


