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Es presenta una de les primeres fotolineres laborals de l’AMB a la ciutat de 

Sant Feliu de Llobregat per a la càrrega de vehicles elèctrics. 

Després que des del PDeCat de Sant Feliu de Llobregat, el mes de maig de 2016 es critiqués al 

govern municipal de la ciutat (ICV-PSC) que en el seu Pla d’Actuació de Mandat no s’havia previst 

cap actuació per fomentar el vehicle elèctric a la ciutat i que tampoc aprofitaven els recursos 

d’altres administracions supramunicipals per fer-ho, el govern de la ciutat es va posar en contacte 

amb l’AMB per córrer a implementar alguna cosa amb la que poder demostrar als ciutadans que si 

que estaven per la labor en temes de sostenibilitat i lluitaven contra el canvi climàtic a través del 

foment del vehicle elèctric. 

El resultat, després de gaire bé un any, és la inauguració d’una fotolinera laboral al pàrquing del 

costat de l’estació de tren de Sant Feliu de Llobregat el dia 17 de febrer. Entrarà en 

funcionament les properes setmanes i és una prova pilot. 
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El partit Demòcrata ha estat i és pionera, en 
diverses administracions, en la mobilitat elèctrica 
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Què és una fotolinera laboral?  

La fotolinera permet la càrrega gratuïta i simultània de dos vehicles elèctrics, es diu laboral perquè 

actua com a park&ride, és a dir, donarà servei a qualsevol ciutadà que vulgui entrar a Barcelona 

aparcar-hi el seu vehicle elèctric i canviar al transport públic a l’estació de Sant Feliu de Llobregat, 

mentre el seu vehicle es recarrega amb energia renovable durant la jornada laboral. 

La fotolinera projectada i finançada per l’AMB amb un cost de 18.480,97€ (IVA inclòs) convertirà 

l’energia solar en electricitat mitjançant una pèrgola fotovoltaica instal·lada a l’aparcament adjacent 

a l’estació i al davant de l’edifici del Casal Municipal de la Gent Gran. 

L’electricitat generada es destinarà a recarregar els vehicle endollats , però en el moment que no hi 

hagi cap cotxe connectat, es podrà aprofitar per abastir d’energia al Casal, fet que afavorirà la 

reducció de la factura elèctrica d’aquest equipament municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com funciona? 

Per poder utilitzar la fotolinera caldrà disposar d’una targeta personalitzada, que es podrà sol·licitat 

a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. A dia d’avui només disposen de dues targetes i 

encara no s’ha decidit com es duplicaran aquestes targetes i quina tramitació administrativa s’haurà 

de complir. El punt de recàrrega estarà disponible les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana i 

funcionarà de forma automàtica, sense personal d’assistència. 

El temps aproximat de càrrega per vehicle és d’unes 8 hores. 
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El 25 de març de 2014 el Consell 

Metropolità va aprovar el 

Programa de mobilitat sostenible 

2014-2015 on es proposaven una 

sèrie de mesures per a fer de l’àrea 

metropolitana un referent de 

sostenibilitat, promoure la reducció 

del consum energètic i introduir 

energies renovables. 

 

Aquest programa incloïa un apartat 

on es promovia el vehicle elèctric i 

es proposava instal.lar 10 punts de 

recàrrega per aquest tipus de 

vehicles. 

Per tant, va ser en l’anterior legislatura del Govern metropolità de l’Alcalde Trias on es va 

aprovar la instal.lació de 10 punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics en els següents 

municipis: el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, San 

Joan Despí, Pallejà, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès i Montcada i Reixac i 

Badalona, per incentivar l’ús de vehicles elèctrics i estendre l'ús d'aquest tipus de vehicles no 

contaminants, amb l'objectiu final de reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de 

l'aire de la metròpolis. 

El grup metropolità del Partit 

Demòcrata creia i creu fermament en 

els beneficis de tot tipus que 

representa el vehicle elèctric, i per 

aquest motiu en va promocionar la 

seva instal.lació.  No ha estat fins al 

mes de gener del 2017 que en 

aquesta legislatura no s’ha posat en 

marxa els primers 6  punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics, 

concretament per als 1.500 

treballadors de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals de Sant Joan 

Despí. 

L'AMB n'assumeix el finançament mitjançant una 

subvenció de 30.000 €. La gestió i manteniment 

estarà, en aquest cas en mans de la CCMA, que 

també assumirà, al llarg del primer any, el cost de 

l'energia. Prèviament a la de Sant Joan Despí, 

s’havien instal.lat una a Cornellà de Llobregat i 

una altra al Prat de Llobregat. 

 

  Punts de recàrrega per vehicle elèctric a l’AMB 
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La Generalitat destinarà 864.750 euros a la instal·lació de punts d’accés públic de recàrrega 
ràpida i semiràpida, i de punts de recàrrega privats vinculats. 
 
La línia fomenta la instal·lació de sistemes integrats per facilitar l’ús de la xarxa. 
A Catalunya ja s’ha provat el primer punt de recàrrega ràpida operable amb el telèfon mòbil. 
L’objectiu és estendre la xarxa de recàrrega per a recorreguts interurbans i fer de Catalunya un 
país atractiu per a l’ús del vehicle elèctric. 
  
La Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha obert la convocatòria d’ajuts 
(http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-installacio-dinfraestructures-de-recarrega-per-al-
vehicle-electric/) per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric, amb 
l’objectiu d’estendre la xarxa de recàrrega per a recorreguts interurbans i fer de Catalunya un 
país atractiu per a l’ús del vehicle elèctric. La convocatòria està dotada amb 864.750 euros).  
 
La convocatòria ha estat aprovada en la RESOLUCIÓ EMC/270/2017, de 15 de febrer, per la 
qual s'obre la convocatòria per al 2017 per a la concessió de subvencions per a la instal·lació 
d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al 
desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 
2016-2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Govern va aprovar el Pla d'acció per al desplegament d'infraestructura dels vehicles elèctrics 
a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) al juny del 2016. Aquest programa té per objectiu convertir 
Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament 
energètic als usuaris i al parc de vehicles que està de pas per la xarxa viària catalana.  
 
L’estratègia compta amb una dotació de 5,8 milions d’euros per tal de superar les barreres que, 
a dia d’avui, impedeixen que Catalunya assoleixi els nivells d’implantació que el vehicle elèctric 
té en altres països d’Europa. El PIRVEC 2016-2019 principalment pretén fomentar l’augment del 
nombre de vehicles elèctrics privats, donar confiança a les empreses perquè apostin per la 
mobilitat elèctrica en la renovació de flotes de transport professional, afavorir que els municipis 
catalans puguin aplicar mesures de millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energètica, i 
impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica. 
 

 

  

Infraestructures municipals de recàrrega per a vehicles 
elèctrics  

 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-installacio-dinfraestructures-de-recarrega-per-al-vehicle-electric/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-installacio-dinfraestructures-de-recarrega-per-al-vehicle-electric/
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A la Junta de Govern de l’AMB de 
febrer del 2017 es va aprovar un 
conveni de col.laboració entre 
l’AMB i una empresa de 
motocicletes elèctriques tipus 
scooter, SCUTUM, pel qual es 
cedeix 5 motos (model SCUTUM 
S02) durant 2 anys a l’AMB: 3 per 
a serveis municipals i 2 com a 
vehicles policials. 

Aquesta  cessió es gestiona de la 
següent forma: com a màxim 
durant 1 mes, en període de prova, 
els ajuntaments que ho requereixin 
poden disposar (cessió temporal) 
d’una moto, amb una targeta 
d’identificació que permet la 
recàrrega en qualsevol punt públic. 

Requisits: Els ajuntaments que vulguin 

la motocicleta han de comptar amb un punt 
de recàrrega adequat per aquesta moto; i 
els que disposin de la moto hauran de fer 
un registre d’activitat del seu ús. 

 

 

 

 

 

El grup metropolità del Partit Demòcrata 
també aposta  per millorar l’eficiència de la 
funció pública en base a la col.laboració 
público-privada per facilitar l’objectiu de la 
mobilitat elèctrica, i per tant, sostenible. 

 Prova de motocicletes elèctriques a l’AMB 

 


