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El PIRVEC 2016-2019, que té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la ga-
rantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que està de pas per la xarxa viària catalana. 

Amb aquest pla, el Govern vol incentivar la instal·lació de 21.000 nous punts de recàrrega vinculats, 360 noves estacions de 
recàrrega semiràpida en xarxes urbanes i centres d’oci, i 81 punts de recàrrega ràpida d’accés públic i directe des de la 
xarxa viària. El conjunt d’aquestes infraestructures de recàrrega comptarà amb una inversió de 5,8 milions d’euros. 

 El PIRVEC 2016-2019 vol superar les barreres que, a dia d’avui, impedeixen que Catalunya assoleixi els nivells d’implanta-
ció que el vehicle elèctric té en altres països d’Europa. En aquest sentit, el conseller Baiget va explicar que, a Catalunya, 
només quatre de cada mil vehicles són elèctrics, una xifra molt lluny de les de països com Holanda, on un de cada deu 
cotxes matriculats és elèctric. 

El Pla té els objectius següents: 

 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. 

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Pla, el Govern ha creat la Taula  per al desplegament d’Infraestructura de 
Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (TIRVEC), que preveu reunir més 70 agents públics i privats relacionats amb la mobili-
tat elèctrica per tal de treballar conjuntament en la mateixa direcció. 

Govern aprova el Pla d'acció per al desplegament d'infraestructura dels vehicles elèctrics  

Núm. 21 —  Juny de 2016 

Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a 
consorci@ripollesdesenvolupament.com o truqui al 972704499  

 

Aquest butlletí  està subvencionat pel Servei Públic d ’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.  

 

Més informació 

Vídeo: Pla PIRVEC en un minut 

Infografia: Pla PIRVEC en dos minuts 

Més notícies destacades 

 

Nou curs online: Ambientalització d’esde-

veniments —Llegir més 

Agència Catalana de Residus: ajuts per a 

l'execució de projectes de prevenció de 

residus, ecodisseny i de valorització 

interna de residus industrials—Llegir més 

Neix Natusfera, una plataforma virtual 

que connectarà els amants de la natura 

de tot Europa—Llegir més  

Dades de l’Observatori de Calderes de 

Biomassa de Catalunya corresponents al 

període 2012-2014. Institut Català d’E-

nergia  —Llegir més 

Las ayudas a la eficiencia energética, a 

buen ritmo—Llegir més 

Nuevo estudio de IDAE integración de 

energía solar térmica en redes de climati-

zación– Llegir més 

Una nueva oportunidad para el autocon-

sumo—Llegir més 

Estalvia energia a l'oficina: Climatització—
Llegir més 

Convocatoria de concesión de ayudas de 

la Fundación Biodiversidad, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la 

realización de actividades en el ámbito de 

la biodiversidad terrestre, biodiversidad 

marina y litoral 2016 —Llegir més 

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?  

Dins el projecte Treball a les 7 Comarques, s’ofereix un servei d’assessorament 
energètic a empreses de la comarca del Ripollès. És un servei que consta de la 
revisió de la comptabilitat energètica, una senzilla diagnosi per avaluar l’estat de 
les instal·lacions i ser punt de partida en cas de necessitat d'auditoria i un càlcul 
orientatiu de la petjada de carboni de l’empresa. Si t’interessa, contacta amb 
nosaltres. Et donarem més informació i veure’m si la teva empresa es pot acollir al 
servei. 

En marxa la 5a edició dels Premis de Ciències Ambientals  

L’Associació Catalana de Ciències Ambientals i el Col·legi d’Ambientòlegs de Cata-
lunya llancen la 5a edició dels Premis de Ciències Ambientals. En aquesta ocasió, 
s’afegeix una cinquena categoria que reconeixerà un treball de recerca de Batxille-

rat. A més, els premiats rebran una dotació econòmica de 150€, entre d’altres 
avantatges com la gratuïtat de col·legiació al COAMB i d’adhesió a l’ACCA. 
El termini per presentar els treballs finalitzarà el 21 d’octubre de 2016, i els gua-
nyadors s’anunciaran a finals de novembre. En aquest enllaç pots consultar les 
bases dels premis. 

S’estableixen cinc categories: 

 ‘Projecte o treball de final d’estudis’: amb l’objectiu de reconèixer els treballs dels estudi-
ants universitaris d’últim curs dels estudis de Ciències Ambientals que imparteixen les univer-
sitats catalanes. 

 ‘Activitat de recerca’: dirigit a estudiants dels programes oficials de postgrau (doctorat i 
màster), personal docent i d’investigació vinculat a les universitats i centres o instituts de 
recerca en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat a Catalunya. 

 ‘Iniciativa empresarial’: per premiar empreses, emprenedors, organitzacions i entitats, amb 
seu social a Catalunya, que treballin en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat. 

 ‘Comunicació ambiental’: destinat a ambientòlegs, entitats ecologistes, associacions, tècnics 
d’ajuntaments, consultories ambientals, centres d’educació ambiental i professionals de 
l’àmbit de la comunicació ambiental, que hagin dut a terme activitats orientades a la societat 
catalana. 

 ‘Treball de recerca de Batxillerat’: dirigit a estudiants que hagin realitzat el Treball de 
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