
Quina targeta de recàrrega he d’utilitzar? 

Per utilitzar el servei de recàrrega no cal tenir 

una targeta específica de l’Ajuntament de Llagos-

tera. Qualsevol targeta tipus RFID, que és la que 

tenen els titulars de vehicles elèctrics, com les 

expedides per altres ajuntaments de Catalunya 

com el de Girona o Barcelona, activen l’equip. 

I si no disposo de targeta de recàrrega? 

Si no es disposa de cap targeta tipus RFID, es pot 

sol·licitar de forma gratuïta a l’Ajuntament de 

Girona. Cal demanar-la presencialment, amb la 

documentació del vehicle i del seu titular, al Ser-

vei de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona; l’e-

xpedició és immediata. 

Per a més informació per sol·licitar la targeta de 

Girona: http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_ve  

També podeu sol·licitar la targeta de Barcelona/

LIVE  adreçant-vos a la següent pàgina web de 

l ’A jun t ament :h t tp s : / /w30 .bcn . c a t /APPS /

portaltramits/portal/channel/default .html?

&stpid=20100001027&style=empresa 

La targeta de 
recàrrega PUNT DE 

RECÀRREGA  

Àrea de Medi Ambient 
Ajuntament de Llagostera 
 
Tel. 972831707 
mediambient@llagostera.cat 

VEHICLES 
ELÈCTRICS 

Per a més informació o avaries... 

A Llagostera 

  



L’Ajuntament de Llagostera ha instal·lat una estació de 

recàrrega de vehicles elèctrics a la Plaça Catalunya per 

a ús públic. Aquesta iniciativa s’emmarca dins el Pla d’Ac-

d’Acció per  a l’Energia Sostenible de Llagostera (PAES), 

com a acció de foment del vehicle elèctric i la mobilitat 

sostenible, subvencionada en part per la línia d’ajudes Del 

Pla a l’Acció de la Diputació de Girona. També vol situar 

Llagostera com a punt d’interès dins el mapa d’estacions 

de recàrrega de vehicles elèctrics. 

El punt de recàrrega instal·lat disposa de dos endolls, un 

de càrrega normal de 3,6 kW i un de càrrega semiràpida 

de 22 kW. 

Poden utilitzar aquest servei totes les persones físiques o 

jurídiques que siguin titulars de vehicles elèctrics de qual-

sevol municipi. 

Per accedir a la recàrrega cal disposar d’una targeta tipus 

RFID, que són les que tenen els titulars de vehicles elèc-

trics, com les de l’Ajuntament de Girona o de l’Aj-

untament de Barcelona. En cas de no disposar-ne, es pot 

sol·licitar gratuïtament a l’Ajuntament de Girona. *veure 

apartat “La targeta de recàrrega”. 

 

Durant el temps de recàrrega del vehicle, s’estarà 

exempt del pagament de la taxa d’estacionament. 

Instruccions d’ús: 
 

1. Comproveu que l’endoll que es vol fer servir està 

disponible (llum blava indica “presa ocupada”, llum 

verda indica “presa disponible”). 

2. Per iniciar la recàrrega apropeu la targeta RFID 

al lector de targetes. 

3. Escolliu la presa de corrent que us correspongui i 

connecteu el cable al vehicle i al punt de càrrega. 

4. Automàticament començarà la recàrrega. 

5. Per aturar o finalitzar la recàrrega apropeu la 

mateixa targeta RFID al lector de targetes. 

6. Desendolleu el cable del punt de càrrega i després 

allibereu-lo del vehicle. 
 

√ Llegiu les instruccions abans d’utilitzar la recàrrega. 

√ No utilitzeu aquest equip per a altres aplicacions que 

no siguin recàrrega de vehicles elèctrics. 

√ No utilitzeu cables malmesos.  

√ No utilitzeu l’equip si la caixa o el connector mostren 

algun dany; informeu-ne a l’Ajuntament o a la Policia 

Local 

 

Temps de recàrrega 

L’estacionament del vehicle estarà limitat al temps necessari 

per realitzar l’operació de recàrrega,  amb un temps màxim 

de 3 hores, sempre que s’estigui carregant el vehicle. 

Avaries o urgències (Policia Local): 972805580 

Àrea de Medi Ambient: 
Tel. 9872831707 
mediambient@llagostera.cat 
 

Servei d’Atenció Ciutadana: 
Tel. 972830375 

Per a més informació o avaries... 

Funcionament del 
servei de recàrrega 


