
A VALLS,
MOBILITAT

SOSTENIBLE
I SEGURA

ESTACIÓ DE RECÀRREGA
DE VEHICLES ELÈCTRICS

PÚBLICA I GRATUÏTA

POSEM EN FUNCIONAMENT
LA PRIMERA ESTACIÓ DE 

RECÀRREGA DE VEHICLES 
ELÈCTRICS PÚBLICA I GRATUÏTA

Si tens un vehicle elèctric -cotxe, moto,
patinet, bicicleta, ciclomotor, etc.-

ara el podràs carregar de forma gratuïta
a la nova estació de recàrrega

situada al Vilar, al davant de la zona esportiva.
Simplement, t’has d’acreditar com a

usuari de vehicle elèctric i ja el pots endollar.

I si a això hi afegim tots els altres avantatges
de ser usuari de vehicle elèctric, veuràs que

moure’s de forma sostenible a Valls surt a compte.



QUÈ ÉS UN VEHICLE ELÈCTRIC?

Un vehicle elèctric funciona amb un motor alimentat 
per una bateria elèctrica, que es carrega des d’una 
xarxa elèctrica domèstica o bé des d’una estació de 
recàrrega pública o privada.
 
Els vehicles elèctrics entreguen tota la seva potència 
amb rendiments propers al 95%, en comparació amb 
els vehicles amb motors de combustió, que tenen 
rendiments de només el 30% aproximadament. 
 
La implantació del vehicle elèctric presenta una sèrie 
d’avantatges per al desenvolupament d’una mobilitat 
sostenible: 

•  Motor mecànicament més eficient i simple.
•  Redueix la dependència del petroli.
•  Millora la qualitat de l’aire a les nostres ciutats.
•  Contribueix al reequilibri territorial
•  Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
•  La bateria es recarrega mitjançant la connexió 
 a la xarxa elèctrica.
•  Està especialment indicat si conduïm principalment 
 en zona urbana.

AVANTATGES DEL VEHICLE 
ELÈCTRIC

El parc mòbil de vehicles elèctrics a Catalunya i 
el nombre d’estacions de recàrrega d’accés públic 
augmenten constantment.

A part dels mencionats anteriorment, hi podem afegir 
altres avantatges de caire econòmic, tant a nivell local 
com a nivell nacional:

• Estalvi energètic i econòmic. Al voltant d’1€ cada 
 100 km.
•  Infraestructura de recàrrega gratuïta al territori.
•  Ajuts i incentius econòmics en l’adquisició d’un 
 vehicle elèctric.
•  Impost de matriculació gratuït i descomptes de fins 
 el 75% en l’impost municipal de vehicles de tracció 
 mecànica.
•  Peatges gratuïts en les autopistes de la Generalitat 
 de Catalunya.
•  Aparcament gratuït en totes les zones blaves de 
 Valls.
•  Menys despeses de manteniment del vehicle.
•  Amortització del cost del vehicle al voltant dels 
 70.000 km.

COM EM PUC BENEFICIAR DE 
L’ESTACIÓ DE RECÀRREGA 
GRATUÏTA DE VALLS?

Per beneficiar-te dels avantatges de la recàrrega 
en l’estació pública de Valls, has de complir una 
sèrie de requisits molt simples.

• Donar-te d’alta com a usuari/usuària de vehicle 
 elèctric a l’Ajuntament (VIAS).
• Et donarem una targeta que t’acredita, i a més, 
 et permet de recarregar el teu vehicle a totes les 
 estacions públiques de Catalunya.

L’Aliança de Municipis per a la interoperabilitat de les 
estacions públiques de recàrrega ràpida i semiràpida per a 
usuaris de vehicles elèctrics, dins el pla estratègic PIRVEC, 
permet que qualsevol usuari pot accedir a qualsevol estació 
de recàrrega de Catalunya fent servir qualsevol de les targetes 
emeses pels Ajuntaments de l’Aliança. El nombre de municipis 
inclosos en l’aliança augmenta ràpidament al incrementar-se 
el nombre d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics que 
es posen en funcionament.

A curt termini, per facilitar l’accés dels usuaris de les 
estacions de tot Catalunya, s’aniran implantant sistemes 
d’identificació com per exemple aplicacions per a telèfons 
intel·ligents.


