INFORMACIÓ DEL PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES
ELÈCTRICS DE LA PLAÇA CATALUNYA

Ubicació del punt de recàrrega
El primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics situat a la via pública de Girona està
ubicat al costat sud-oest de la plaça Catalunya, a prop del nou edifici de la Generalitat.

Qui pot recarregar el vehicle elèctric a la plaça de Catalunya?
Qualsevol persona que disposi d’un vehicle elèctric pur o híbrid amb possibilitat
d’endollar-se i que disposi de la targeta d’accés al punt de recàrrega.

Tarifes de recàrrega
Actualment el servei de recàrrega no té cap cost associat per a la persona usuària.

Com es pot recarregar el vehicle elèctric?
Es recarrega mitjançant un endoll situat al punt de recàrrega que permet
emmagatzemar a la bateria l’energia necessària per al moviment del vehicle.
La durada màxima de la recàrrega és de 2 hores.
Instruccions de connexió







Traieu el tiquet de la zona d’estacionament regulat (zona blava) i col·loqueu-lo al
vehicle (en cas que estigueu dins l’horari establert).
Inseriu la targeta a l’estació de recàrrega. Espereu l'elevació automàtica de la tapa
superior.
Espereu la correcta identificació; un senyal lluminós indica la presa on podeu
endollar el vehicle.
Obriu la tapa d’accés a l’endoll. Connecteu la presa de corrent a l’endoll
assenyalat.
Baixeu manualment la tapa. S'inicia la recàrrega.
Extraieu la targeta.

Instruccions de desconnexió




Introduïu novament la targeta i s'elevarà automàticament la tapa superior (com a
mesura de seguretat s'atura la recàrrega).
Extraieu l'endoll. Baixeu manualment la tapa.
Retireu la targeta.

Targeta d’accés al punt de recàrrega
La targeta és la identificació dels usuaris i de les usuàries de vehicles elèctrics a la
ciutat de Girona. Aquesta targeta ofereix la possibilitat de fer recàrregues elèctriques
gratuïtes al punt de recàrrega situat a la plaça de Catalunya i a qualsevol punt de
recàrrega situat a la ciutat de Barcelona.
Mentre es porta a terme la recàrrega, cal que obtingueu el tiquet corresponent a la
l’estacionament regulat (zona blava), en cas que us trobeu dins l’horari en què aquest
tiquet es requereixi.

On s’aconsegueix la targeta i on us podeu informar?
La targeta de persona usuària del vehicle elèctric la tramitarà i la lliurarà el Servei de
Mobilitat de l’Ajuntament de Girona.
Horari d’oficina: de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres (excepte dies festius).
Telèfon d'informació: 972 419 000
Telèfon d’incidències del servei de recàrrega: 972 419 092
Caldrà omplir el formulari d’alta i lliurar la documentació. La persona usuària rebrà, al
mateix moment, la targeta de recàrrega.
Les empreses que disposin d’un vehicle elèctric també poden obtenir la targeta de
recàrrega.

Documentació per tramitar la targeta del vehicle elèctric





Emplenar el formulari d’alta del servei (petició de dades personals i del vehicle
elèctric o híbrid amb possibilitat d’endollar-se)
DNI, NIE o passaport del titular
Permís de circulació del vehicle associat a la targeta
Fitxa tècnica del vehicle

