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1. Difusió

• Des de l’any 2009 i coincidint amb la Setmana de la  Mobilitat Sostenible i Segura, 
celebrem una fira de vehicles elèctrics 

• Oficina d’Assessorament alternatives al motor de com bustió: Híbrids, Híbrids 
endollables, Elèctrics 100%.  Informació sobre: preu s, autonomia, vida útil de les 
bateriesi per quin ús resulta interessant l’adquisic ió d’un vehicle d’aquest tipus. 
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• 2. L’exemplaritat

• Transformació de la flota municipal

• En preparació: concurs públic per l’adquisició de mo tocicletes elèctriques i 
vehicles híbrids per la Policia local.

• Al Departament de Compres de l’Ajuntament existeixen  procediments de Compra 
verda en general, que inclouen directrius bàsiques per l’adquisició de vehicles 
conforme es vagi  renovant la flota de vehicles de l’Ajuntament.

• Afavorir que circulin pels carrers de Sant Cugat
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3. La incentivació fiscal

Ordenança Fiscal número 02: Impost sobre vehicles d e tracció mecànica
Article 4t. Exempcions i bonificacions 
•Vehicles elèctrics, híbrids, biogàs, gas natural comprimit, hidrogen o derivats d'olis
vegetals 75 % bonificació
•Vehicles amb emissions de fins 100 gr/Km de CO2        50% bonificació
•Vehicles amb emissions 101 gr/Km - 120 gr/Km de CO2      25% bonificació

•Es proposa aprovar l’exempció en el pagament de la zona blava d’aparcament de 
vehicles i futures zones verdes, per tots els vehicles de característiques 100 % 
elèctriques

•L’ús del cotxe elèctric com a millora tècnica en le s licitacions públiques
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4.EL DESPLEGAMENT D’INFRAESTRUCTURES
DE RECÀRREGA.

3 Estacions de Recàrrega (ERVE,s)

Tarja de recàrrega

Temps de recàrrega, protecció contra el vandalisme, centres de subministrament 
d’energia. Més punts de recàrrega o més usuaris?
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• La gestió de la mobilitat urbana, tenint en compte e ls diferents tipus de vehicles 
que circularan per les nostres ciutats, esdevindrà u n nou repte en pocs anys.

• Zones de mobilitat tranquila: vianants, bicicletes i m obilitat elèctric

• Mesures de pressió pel canvi de tipus de mobilitat: de combustió a elèctrica

• (P. exp.) Requeriments davant d’un nou concurs públ ic per l’adjudicació de la 
concessió del pagament de la zona blava i verda : pr eu/ hora d’aparcament sigui 
variable en funció de les característiques del vehic le. 
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Gràcies

joanpuigdomenech@santcugat.cat
Regidor de medi ambient  i polítiques ambientals


