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Estratègia per la introducció
del vehicle elèctric a 
Catalunya. 



� Objectius del PECAC, horitzó 2020, emmarcats en l’objectiu europeu del 20-20-

20:

– Assolir un estalvi global de 5.743,1 ktep l’any 2020, equivalent al 20,2% del consum 

d’energia primària.

– Aconseguir que les energies renovables arribin al 20,1% del consum d’energia final.

– Reduir el 25,3% les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle relacionades amb 

el cicle energètic en relació a les emissions de l’any 2005.

� En termes econòmics, el PECAC preveu:

– inversions de 24.608M€, dels quals 1.795M€ seran recursos públics.

� Creació de 70.000 nous llocs de treballs permanents directes i indirectes 

Pla de l’ Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

Objectius 



� El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic requereix d’estratègies singulars que són necessàries 

per a assolir els objectius establerts. Aquestes estratègies són:

1. Energia eòlica.

2. Vehicle elèctric.

3. Sostenibilitat energètica en el sector dels edificis.

4. Infraestructures elèctriques.

5. Aprofitament energètic de la biomassa forestal.

6. Valorització energètica de residus.

7. Implantació d’un sector empresarial en sectors emergents en l’àmbit energètic.

8. Nou enfocament de l’actuació de l’Administració energètica catalana.

9. Directrius per al Pla d’Emergència Energètica de Catalunya.

Pla de l’ Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

Estratègies singulars



� Pel compliment dels objectius en la introducció del vehicle elèctric s’han de 

destinar esforços en diferents àmbits:

– Fomentar la infraestructura de recàrrega:  basada principalment en la recàrrega vinculada 

domèstica i nocturna, i el desenvolupament de la infraestructura de suport en llocs 

estratègics (centres de treball, intercanviadors modals, etc.). 

– Suport tècnic i econòmic a la creació, consolidació o reorientació del sector empresarial 

involucrat en el vehicle elèctric. 

– Potenciar l’adquisició d’aquests vehicles amb mesures com els incentius a la compra o a la 

instal·lació del punt de recàrrega domèstic, la reducció de tarifes en peatges, facilitar la 

utilització dels carrils reservats (VAO), permetre l’accés a determinades àrees, descomptes 

en aparcaments, etc.

Pla de l’ Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

Estratègia singular per la introducció del VE.



� Actualment hi ha aproximadament un total de 600 vehicles elèctrics a Catalunya i uns 

500 punts de recàrrega elèctrica d’us públic.

� Previsió PECAC 2020 de 539.090 vehicles elèctrics 

Pla de l’ Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

Any 2020

Tipus de vehicle

Nombre de 

VE

% respecte el 

parc total

% penetració

híbrids

% penetració

elèctrics purs

Turismes 360.000 10,00% 7,00% 3,00%

Motocicletes i ciclomotors 124.000 12,00% 0% 12,00%

Furgonetes 54.500 7,00% 4,50% 2,50%

Camions 50 0,10% 0,10% 0%

Autocars i autobusos 540 5,00% 4,00% 1,00%

TOTAL 539.090

Situació actual i previsions d’implantació del VE.



• El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 14 de febrer de 2012 el Pla 

d’Actuacions Industrials i Empresarials per al període 2012-2014. Aquest Pla és la 

base de l’estratègia del Govern per assolir un sector industrial i empresarial 

dinàmic, fort i competitiu i constitueix una de les mesures principals per afavorir la 

reactivació econòmica del país.

• El Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials té un pressupost de prop de 205 

milions d’euros per al 2012, s’adreça principalment a les petites i mitjanes 

empreses i identifica la mobilitat sostenible com a un dels seus dos Plans tractors.

• Actualment té dos grans plans tractors inicials en marxa:

– Barcelona Mobile World Capital i 

– Mobilitat Sostenible

Pla d’actuacions industrials



• La iniciativa pretén convertir Catalunya en una regió de referència internacional en el 

disseny, la fabricació i la implantació de solucions de mobilitat integral.

• Entre els principals objectius hi ha l’adopció massiva de vehicles elèctrics en flotes de 

transport de persones i mercaderies públiques i privades, vehicles de neteja i de recollida, 

motocicletes elèctriques i altres aplicacions, la creació d’una oficina de la mobilitat sostenible, 

l’impuls d’un pol industrial, la creació d’un centre d’excel·lència i la implantació de les 

infraestructures de recàrrega.

• Catalunya compta amb les capacitats tecnològiques i industrials per afrontar el repte de la 

transformació de la indústria de l’automoció. El Pla Tractor Inclou la creació l’Oficina Catalana 

de Projectes de Mobilitat Sostenible que aglutinarà totes les iniciatives privades i ordenarà les 

actuacions públiques.

Pla d’actuacions industrials

Pla Tractor de Mobilitat Sostenible



Les infraestructures de 
recàrrega pel V.E.



Les infraestructures de recàrrega del V.E.

INFRAESTRUCTURA DE RECARGAINFRAESTRUCTURA DE RECARGA

PÚBLICO PRIVADOPRIVADO

Via públicaVia pública Aparcamiento 
acceso público

Aparcamiento 
acceso público

Privada 
vinculada

Privada de 
refuerzo

Vía pública 
(promoción de 

demanda, 
emergencia)

Aparcamientos públicos, 
centros comerciales, 

complejos de portivos, 
estaciones intermodales, 

electrolineras

Viviendas 
unifamiliares, viviendas 

plurifamiliares, 
aparcamientos de 

pupilaje, flotas

Aparcamientos en 
sitios de trabajo, 

rentings

La recàrrega vinculada  es la majoritària i com ús principal. Factor clau en la 
decisió de compra.

La recàrrega pública i de reforç aporta seguretat i possibilita la utilització més 
enllà del ús principal.
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� Punts de recàrrega en aparcaments de titularitat única: Via 
Pública, flotes de vehicles, aparcaments públics…
• Aplicació de la normativa actual d’instal·lacions elèctriques i 

seguretat

� Punts de recàrrega en aparcaments de titularitat múltiple: 
Aparcaments comunitaris (recàrrega vinculada)
• Interessos singulars i us privatiu dels espais comuns
• Necessitat de diversos subministraments elèctrics en 

l’aparcament
• Llei de Propietat Horitzontal. 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)

Les infraestructures de recàrrega del V.E.

Casuística per la instal·lació dels punts de recàrrega.
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«
Si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga 

de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara 
en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación 
previa a la comunidad de que se procederá a su instalación. El coste 
de dicha instalación será asumido íntegramente por e l o los 
interesados directos en la misma».

Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y 
de la eficiencia energética de los edificios. 

Les infraestructures de recàrrega del V.E.

Esmena de la “Ley de Propiedad Horizontal”. Nov-2009.
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S’estableixen les normes d’aplicació de la normativa vigent per a les 
instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

S’habiliten a Catalunya les diferents alternatives per la recàrrega dels 
VE:

a) Subministrament nou individual.

b) Subministrament nou col·lectiu.

c) Subministrament existent de la vivenda.

d) Subministrament existent de l’escomesa de l’aparcament.

Proper pas: l’aprovació de la ITC-BT52.

Les infraestructures de recàrrega del V.E.

REBT: Instrucció 8/2012 de la Direcció General d’Energia Mines i 

Seguretat Industrial 
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Consum del VE 0,185 kWh/km
Recorregut mitjà diari 30 km/dia 
Potencia contractada 3,45 kW

Les infraestructures de recàrrega del V.E.

Anàlisis econòmica de les alternatives

Escenaris per la despesa anual per la recàrrega del VE  (euros) (impostos inclosos)

a)

Subministra nou 

individual.

b)

Subministra 

nou col·lectiu.

c)

Subministra 

existent de la 

vivenda.

d)

Subministra 

existent de 

l’escomesa de 

l’aparcament.

Gestor de 

recàrregues

Potència TUR 93 93 0 93

Energia TUR 372

Energia TUR  Super vall 149 149 149

TOTAL 242 242 149 465 ?
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Les infraestructures de recàrrega del V.E.

Guia d’instal·lació de punts de recàrrega en aparcaments privats 

comunitaris

Actualment estem treballant en l’elaboració d’una guia per a la 

instal·lació de punts de recàrrega adreçada als instal·ladors, usuaris, 

comercialitzadors de vehicles elèctrics, i altres agents interessats. La 
guia, pretén donar a conèixer les possibilitats d’instal·lació d’aquestes 
infraestructures i els procediments necessaris per dur-les a terme.



Conclusions.

El desenvolupament del VE esdevé una prioritat en les polítiques 
dels Govern tant en les serva vessant energètica com industrial.

Les infraestructures de recàrrega esdevenen necessàries en el 

desenvolupament del VE, principalment la recàrrega vinculada 
en aparcaments col·lectius requereix unes normatives 
específiques.

La nova normativa de seguretat contempla múltiples alternatives 
que han de facilitar la instal·lacions dels punts de recàrrega 
segons les característiques de cada aparcament.
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Les infraestructures de recàrrega del V.E.



Carrer Pamplona 113, 3a planta
08018 Barcelona

Tel. 93 622 05 00
Fax. 93 622 05 01

www.gencat.cat/icaen

Gràcies per la seva atenció



Consum d’energia final per sectors i fonts

• El transport és el sector més consumidor d’energia final amb un 41% de l’energia 
total consumida.

• Catalunya depèn energèticament amb pràcticament un 50% dels productes 
petrolífers.

Fonts energètiques i vehicle elèctric



Consum d’energia final per sectors i fonts

Fonts energètiques i vehicle elèctric

· La pràctica totalitat de 

l’energia del transport prové de 

productes petrolífers , fet 

agreuja la problemàtica que 

suposa la dependència 

excessiva que pateix el país 

dels combustibles fòssils i dels 

preus fluctuants associats a 

aquests.



Producció d’energia elèctrica segons font

Fonts energètiques del 

transport

Fonts energètiques generació

elèctrica

• La introducció del vehicle elèctric/híbrid permet diversificar les fonts 

energètiques i no dependre de manera tan acusada del petroli .

Fonts energètiques i vehicle elèctric



Oportunitats  “de futur” per la integració del V.E.  A la xarxa
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�Generació: Optimització de la utilització dels recursos de generació del 
sistema elèctric. Aprofitament de les energies renovables.

�Distribució: Optimització de l'ús de les xarxes de distribució.

�Consum: Possibilitat d’integrar el emmagatzematge per a la gestió
integrada de l’energia juntament amb la demanda i la generació.

Les infraestructures de recàrrega del V.E.

Smart Grids ?



Conclusions.

Apareixen noves oportunitats per l’optimització del sistema elèctric 
amb un adequada incorporació del V.E., però en el curt termini 

cal facilitar al màxim el desplegament de la infraestructura de 
recàrrega per no dificultar l’implantaciò del V.E.

Les noves normatives clarificaran el marc de les infraestructures de 

recàrrega del V.E.
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Les infraestructures de recàrrega del V.E.



Les infraestructures de recàrrega del V.E.

Espais comuns a la centralització de comptadors.
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CÀRREGA 
NORMAL

CÀRREGA 
RÀPIDA

CÀRREGA 
S-RÀPIDA

Les infraestructures de recàrrega del V.E.

Estandardització de la connexió per la recàrrega?


