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Consum d’energia final a Catalunya 
per fonts i per sectors, 2014

*1

*2

(*1) Els derivats del petroli són la font d’energia més consumida

(*2) El sector del transport  és el sector amb consum energètic més elevat 

Context previ



Transport, sector captiu del 
petroli (dades 2014, Eurostat)

Un dels reptes que es plantegen és la reducció d’aquesta 
dependència energètica, que ens fa vulnerables com a país 
davant les fluctuacions dels mercats internacionals. 

Context previ



Escalfament degut a l’activitat humana
Efectes Globals
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Escalfament degut a l’activitat humana
Efectes Globals



Contaminació persistent deguda principalment al 
transport urbà i interurbà per NOx

Mapa de les emissions anuals de NOx del transport terrestre 
eixos viaris en la zona de protecció especial de l’ambient  
atmosfèric

Accessos Barcelona Eixample Barcelona

Efectes Locals



Però...ja no és només un motiu relacionat amb el 
medi ambient, ni econòmic ni energètic ... 

és de salut 

Noruega: prohibició venta de vehicles gasolina i gasoil al 2025
Alemanya: Prohibició de ventes al 2030
París: ha iniciat les restriccions de vehicles dièsel
Londres: taxa de congestió I ara zones de ultra baixes emissions
250 ciutats europees amb zones d’ atmosfera protegida

Efectes Locals
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Restriccions de circulació per Episodis 
de contaminació ambiental ZBE
Mesures de restricció de la circulació pels més contaminants



El Govern va aprovar al gener 2017 el 
Pacte Nacional per a la Transició 

Energètica de Catalunya

• Document consensuat amb els 
agents econòmics i socials.

• Es va presentar als grups polítics i 
al Parlament (març 2017) per a la 
seva aprovació.

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA



LES PALANQUES DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Desplegament de 
l’autoconsum 
fotovoltaic i la 
generació elèctrica 
distribuïda

Fer de Catalunya un 
país atractiu per al 
vehicle elèctric

Fer de Catalunya un 
país atractiu per a la 
implantació de les 
energies 
renovables
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Allà on la infraestructura de recàrrega pública és 
millor, es correlaciona amb un major nombre 
d’usuaris que trien l’opció elèctrica.

Unitats elèctriques matriculades respecte les 

convencionals 2017

Anàlisis del parc de vehicles elèctrics i evolució vendes

2T2018

1,7% UE



PIRVEC

Contaminació

Diversificació energètica 
Renovables

Gestió energètica
Autoconsum

Eficiència energètica

EL PLA PIRVEC PALANCA DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Pou a la roda

Global i local

S’aprova el 14 de juny de 2016



El Pla pretén facilitar la cooperació entre els diversos agents públics i 
privats, així com desenvolupar els objectius i les eines per assolir:

100 estacions de recàrrega ràpida a la xarxa viària 

400 estacions de recàrrega semi-ràpida en centres generadors de mobilitat i en 
espais públics municipals

25.000 punts de recàrrega vinculada als estacionaments habituals dels vehicles
Modificacions normatives i implantació d’un sistema interoperable entre els 
gestors de recàrrega

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Pla, es crea la Taula per al 
desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics 
(TIRVEC), que és constitueix com un espai de participació i consulta 
en l’àmbit de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric, 
impulsada per l’Institut Català d’Energia, que n’assumeix també la 
secretaria tècnica.

Les Directrius del Pla 

5.8M€

PIRVEC



Idoneïtat tipologia EdRR, EdRsR, PdRV:
Ràpida, semiRàpida, Normal i Vinculada
TOTES RESPONEN A UNA NECESSITAT i UBICACIÓ CONCRETA



Model piramidal de la xarxa de recàrrega 
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Punts de recàrrega normal 
• Potència de càrrega baixa (< 3,5kW)

• Punt situat allà on resta estacionat el vehicle
• En la majoria dels casos no suposa increment de W a la llar 

• Permet gestionar la demanda d’energia

Estacions de recàrrega 
semiràpida EdRsR

• Potències mitjanes (<=20kW)
• Cost moderat

• Permet allargar recorreguts mitjans
•Millors ubicacions: establiments comercials, 

d’oci, sanitaris... i a l’espai viari urbà

Estacions de recàrrega 
ràpida EdRR

• Potències altes (>44kW)
• Cost elevat

•Garanteix la recàrrega en casos puntuals
•Ubicats en eixos viaris



LA IMPORTÀNCIA DE LES VIES PRINCIPALS 
Per que l’electromobilitat sigui una opció a igualtat de condicions, l’actual 
autonomia no ha ser una barrera. Cal recarregar al punt vinculat i, si cal, 
s’augmenten les possibilitats del VE a la via pública.

Els vehicles elèctrics han de poder circular per les carreteres com actualment 
poden fer-ho en l’àmbit urbà.
L’administració ha de garantir aquest subministrament i donar compliment del 
que recull la Directiva 2014/94/UE.

La recàrrega d’accés públic



No és possible desplaçar-se per Catalunya en vehicle elèctric

El major repte que avui té el cotxe elèctric no són les bateries ni el 
preu, sinó disposar de la infraestructura necessària per carregar les 
bateries elèctriques en un món de benzineres

Situació a CATALUNYA Gener 2015
La recàrrega d’accés públic
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DESPLEGAMENT XARXARAPIDACAT
La recàrrega d’accés públic
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Avui hi ha 61 equips de dc50kW-ac43kW a Catalunya

DESPLEGAMENT XARXARAPIDACAT
La recàrrega d’accés públic
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#XarxaRapidaCAT (2T 2018)
La recàrrega d’accés públic



376 ubicacions, equipades amb 1.421 endolls/mànegues, 980 places simultànies

#XarxaRapidaCAT (2T 2018)

61 EdRR de 50 kW, 6 de 150kW, 55 EdRsR de 11-20kW  

La recàrrega d’accés públic



2015 2019

Targeta: LIVE, Reus, 
Girona, IBIL, Lleida, 
Cambrils...

Targeta 
ALIANÇA 
interoperable

Aplicacions mòbils 
AMB, Diputació TGN...

EVOLUCIÓ DE L’ACCÉS A RECÀRREGA ELÈCTRICA
ALIANÇA PER LA INTEROPERABILITAT 

PER OPERADORS DE ESTACIONS A CATALUNYA

>>>vehicle-EdRR

La recàrrega d’accés públic



VISOR D’ESTACIONS DE RECÀRREGA 
EN TEMPS REAL
Potenciar i posar en valor la disponibilitat oberta de dades

La recàrrega d’accés públic
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TECNOLOGIA AVANÇADA

Parcs de generació i acumulació 
en bateries de 2nd Life i EdRR aïllades

175-350 kWdc CCSCombo

VIDEO 1:31s

Càrrega x inducció

La recàrrega d’accés públic



Electric vehicles must recharge at night using the available power not used in 
the night-time slot.
The electric battery charge is possible with a power availability of just 3,3kW 
so no additional power is needed right now
Special electricity tariff for electric vehicles at night.

HOME RECHARGING POINT ARE THE 
KEY TO A MORE EFFICIENT ELECTRIC 
GRIDS

La recàrrega vinculada



The solar panels convert the sun's energy into electrical energy stored in the home 
battery, in the electric vehicle (BEV) or sent to the grid when all the batteries are 
full.
The batteries provides power to the vehicle and housing.
The energy consumed in the home comes from renewable sources.
When the home battery is empty, the BEV can provide power to the house.
If all batteries are empty, the grid provides power to the BEV and the home.

L’autoconsum combinat amb bateries
com la millor opció, habitatges i edificis

La recàrrega vinculada



L’autoconsum combinat amb bateries
com la millor opció, aparcaments

La recàrrega pública vinculada amb la fotovoltaica



Amb la identificació de vehicle elèctric a Barcelona es pot aparcar 
gratuïtament a les zones regulades durant dues hores, IVTM reduït, peatges 
i recàrregues...i circular

Incentius

0€/2h0€/2h
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Bases i convocatòria d’ajuts PIRVEC 2017: 
EMC/2973/2016 i EMC/270/2017
Execució 2017 i 1T2018

Ajuts per a Estacions de recàrrega rapida EdRR
50kW AC-DC (línia concursal) 
Ajuts per a Estacions de recàrrega semi-ràpida EdRsR 

20kW en AC i DC (línia concursal)
Ajuts per a punts de recarrega vinculada PdRV
 (línia reglada)

Incentius



2017 Tancada
PRESSUPOST 864.750€            sol·licitat real 3.080.000 €

• Estacions recàrrega ràpida 514.750€            13 estacions, 9 ubicacions 
• Estacions recàrrega semiràpida 200.000€   39 estacions, 16 ubicacions
• Punts recàrrega vinculada 150.000€            58 punts, 89.274€ 

atorgats

2018 Oberta fins 20/9/2018 
PRESSUPOST  2.742.650€ 864.750€          

• Estacions recàrrega ràpida  (21noves EdRR)
• Estacions recàrrega semiràpida
• Punts recàrrega vinculada

Bases i convocatòria d’ajuts PIRVEC 2017-18 

Convocatòria 2019 encara per definir-ne els detalls

Incentius



Model energètic S. XIX i XX
ineficient,
centralitzat,
contaminant,
inequitatiu, 
intensiu en carboni.

Model energètic S.XXI
renovable,
eficient,
descarbonitzat,
just i inclusiu,
descentralitzat i intel·ligent,
interconnectat,
democràtic i participatiu,
saludable.

Cap a un nou model energètic



#EnergiaNeta #CleanEnergy

Moltes gràcies
miquel.angel.escobar@gencat.cat
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