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1 PRESENTACIÓ 

Durant l’any 2012 es va redactar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de l’Ajuntament de 
Palma amb un grup d’accions per executar fins el 2020. La primera versió del PAES va quedar 
aprovada definitivament el 29 de gener del 2015 (data de publicació en el BOIB 19, de 7 de febrer 
de 2015), després d’haver estat sotmès al procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans 
i Programes. Aquest Pla va ser modificat en una ocasió després de la primera aprovació, procedint-
se a la publicació de la seva aprovació definitiva en el BOIB 123, de data 7 d’octubre de 2017.  

El PAES té com a principal fita l’assoliment dels objectius del Pacte de Batles i Batlesses en la lluita 
contra el canvi climàtic. Els reptes que les societats actuals han d’afrontar, per tal de limitar el canvi 
climàtic, passen per l’adopció d’un nou model energètic, atenent a que l’actual es troba basat en els 
combustibles fòssils que constitueixen recursos limitats i generen efectes adversos que allunyen als 
poders públics de l’assoliment dels seus compromisos a nivell internacional en matèria de 
contaminació de l’aire i emissió de gasos d’efecte hivernacle.  

En la mateixa línia, en el Ple municipal del 31 de març passat es va aprovar el Pla d'Acció pel Clima 
i l'Energia Sostenible del municipi de Palma (PACES), acord que va ser publicat en el BOIB núm. 66 
de 21 de maig de 2022. L'objectiu del PACES és que el municipi de Palma compleixi amb els 
objectius del Pacte de les Batlies en la lluita contra el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle i aconseguir més resiliència amb l'acceptació de que el canvi climàtic és ja una 
realitat. Els esmentats objectius de reducció i adaptació s’han d' aconseguir en l'horitzó de l'any 2030. 
Per a assolir aquesta reducció de gasos d'efecte hivernacle es preveu augmentar l'eficiència 
energètica i fomentar la implantació d'energies renovables. 

Una de les accions previstes tant en el PAES com el PACES consisteix en la implantació d’un sistema 
municipal de recàrrega per a vehicles elèctrics amb l’objectiu de promoure l’adquisició progressiva 
de vehicles que disposin d’aquesta tecnologia entre la població i aconseguir, d’aquesta forma, reduir 
les emissions de CO2 associades als combustibles fòssils dels vehicles convencionals.  

Cal assenyalar, així mateix, que el Component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(BOE núm. 103, de 30 de abril de 2021), consisteix en el Pla de Xoc de Mobilitat Sostenible, segura 
i connectada en entorns urbans i metropolitans, que preveu actuacions per a la generació d’entorns 
urbans més accessibles i inclusius, respirables i sostenibles, intel·ligents i dinàmics. Així mateix 
persegueix l’impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana i la millora de la qualitat de l’aire, 
promovent, entre d’altres, la dotació d’un nou marc normatiu i de recolzament al desplegament de 
la infraestructura de recàrrega per a l’impuls del vehicle elèctric, en línia amb l’Estratègia de Mobilitat 
Segura, Sostenible i Connectada i la Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport.  

En el marc de l’esmentat Pla, convé destacar l’aprovació de dues normes que han marcat 
decisivament la conveniència de posada en marxa d’un projecte d’articulació de xarxa pública 
municipal de punts de recàrrega de vehicle elèctric: 

a) Aprovació del Reial Decret-llei 29/2021, de 21 de desembre, pel que s’adopten mesures 
urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el 
desplegament d’energies renovables que obliga a instal·lar i posar en servei un nombre 
determinat de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en instal·lacions dels Ens del Sector 
Públic de l’Ajuntament de Palma, i del propi Ajuntament, abans de l’1 de gener de 2023.  
 

b) Aprovació del Reial Decret 184/2022, de 8 de març, pel que es regula l’activitat de prestació 
de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics. Aquest decret contribueix a 
completar el marc normatiu d’aplicació a l’activitat de recàrrega de vehicles elèctrics, per a 
la dinamització de la mobilitat sostenible, i promoure l’assoliment de l’objectiu fixat pel Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència de disposar de 100.000 punts de recàrrega 
pública en 2023 a tot l’Estat Espanyol.  
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Val a dir que l’Ajuntament de Palma, en el marc de la seva política de sostenibilitat ha emprès un 
seguit d’iniciatives en l’àmbit de la transició energètica a través d’EMAYA, Empresa Municipal 
d’Aigües i Clavegueram, S.A., S.A. (endavant EMAYA). Aquesta mercantil ja ha iniciat les seves 
activitats com a comercialitzadora trobant-se entre les seves finalitats institucionals el 
subministrament dels consums de gas i electricitat de totes les empreses i organismes municipals. 
Addicionalment, està desenvolupant una xarxa d’instal·lacions de generació d’electricitat a partir de 
fonts d’energia renovables que han de permetre produir en l’horitzó 2030 el 100% de l’electricitat 
consumida per l’Ajuntament.  

Així, el que es planteja en aquest camp, per part de l’equip de govern, és la posada en funcionament 
d’una nova activitat econòmica per part d’EMAYA, que alhora disposa de la condició de 
comercialitzadora energètica, a fi i efecte que, (i) d’una banda, pugui donar compliment als objectius 
imposats pel Reial Decret-Llei 29/2021 d’implantació d’un determinat nombre de punts de recàrrega; 
(ii) i de l’altra, pugui gestionar la xarxa pública municipal impulsada per aquesta normativa, i assolir 
objectius d’implantació més ambiciosos en els termes expressats en el PAES i el PACES. 

D’aquesta forma, i mitjançant la personificació de societat mercantil, es podrà satisfer la generació 
de noves oportunitats d’acció en aquesta matèria, aprofitant l’ampli coneixement que ja disposa 
aquesta entitat en matèries vinculades amb la generació i consum d’energia elèctrica.  

L’objectiu d’aquesta memòria és justificar la idoneïtat d’iniciar una nova activitat econòmica dintre 
dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Palma, en aquest cas, la instal·lació, la gestió, explotació i 
manteniment integral de la xarxa pública municipal de punts de recàrrega elèctrica, així com la 
concreció dels aspectes jurídics, tècnics, socials i econòmic financers de posar en marxa aquesta 
activitat. 

2 ANTECEDENTS 

D’acord amb l‘article 174 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears per a què un ens local iniciï una nova activitat econòmica en règim de lliure mercat, 
requereix la instrucció de l’expedient corresponent en el qual s’han d’acreditar la conveniència i 
l’oportunitat de la iniciativa i la concurrència de l’interès públic. Aquesta exigència també es troba 
prevista en l’article 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL).  

La tramitació de l’expedient s’ajusta al següent procediment: 

 

a)  Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma en virtut del qual es dona inici a 
l’expedient previ de la nova activitat que es vol desenvolupar, i es designa també una 
comissió d’estudi integrada per membres de la corporació i personal tècnic, encarregada 
de formular una memòria justificativa.  
 

b) Redacció de la memòria justificativa per l’esmentada comissió, que correspon al present 
document. 
 

c) Elevar la memòria elaborada a aprovació inicial del Ple de l’Ajuntament, exposició pública 
per un període no inferior a un mes. 
 

d) Aprovació definitiva de l’expedient pel Ple de l’Ajuntament, prèviament havent resolt les 
al·legacions i reclamacions que eventualment s’hagin presentat i aprovat, si s’escau. 
 
De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma, adoptat en 
sessió celebrada el proppassat 20 de juliol de 2022, s’adopten els següents acords:  
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“1.- Iniciar l’expedient per a l’exercici per part d’aquest Ajuntament de l’activitat econòmica 
d’instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública de punts de 
recàrrega elèctrica. 
2.- Constituir una Comissió d’Estudi, encarregada d’elaborar la memòria corresponent i 
integrada pels membres següents: 
 
- Sr. Nicolau Sebastià Cañellas Serrano, coordinador general de Medi Ambient i Benestar 
Animal, que actuarà com a president de la Comissió. 
- Sr. Miquel Ballester Oliver, secretari general adjunt i general del Ple, accidental, com a 
titular i Sra. Francisca Ballester Tomás, cap del Servei Jurídic d’EMAYA, com a suplent. 
- Sr. Miguel Alejandro Dot Ramis, director dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament, com a titular 
i Sra. Laura Niell Crespí, coordinadora tècnica dels Serveis Jurídics, com a suplent. 
- Sr. Josep Lluís Cortès Fleixas, Cap de l'Oficina de Control de la Despesa (OCD) 
- Sr./Sra. Urbano Sánchez-Pastor Dotor, cap de Departament d’Infraestructures com a 
titular i Lluís Sureda, Director àrea Infraestructures com a suplent. 
- Sr. Fernando Rodríguez, cap del Servei de Regulació, Control i Gestió de la Mobilitat, com 
a titular i Sra. Monserrat Molins, cap de Departament de l’area de Mobilitat Sostenible. 
- Sr. Jordi Aguiló, cap del servei de recepcionament d’urbanitzacions, com a titular i Daniel 
Sagreras, tècnic del servei de recepcionament d’urbanitzacions de l’Àrea de Model de 
Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat. 
- Sr, Pau Sampol, cap d’instal·lacions de SMAP, com a titular i Sr. Pedro Manera, Gerent de 
SMAP, com a suplent. 
- Sr. Carlos Burguera Grimalt, director d’Energia i Mobilitat d’EMAYA. 
- Sr. Juan José Pieras Company, director d’Estratègia i Desenvolupament d’EMAYA. 
- Sra. Núria Gallego Cañellas, Directora de Serveis Corporatius d’EMAYA. 
- Sra. Dúnia Vivas López, cap del Departament Econòmic Financer d’EMAYA. 
- Sra. Francisca Cirer Oliver, cap de servei de Medi Ambient i Benestar Animal, que actuarà 
com a secretària de la Comissió, amb veu però sense vot; 
- I Sra. Eva Velasco Rico, com assessora externa. 
 
3.- Disposar que la Comissió d’Estudi haurà d’elaborar la memòria comprensiva dels 
aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, de la forma d’instal·lació, gestió, 
explotació i manteniment, de les condicions econòmiques i dels supòsits de cessament de 
l’activitat. La memòria elaborada s’elevarà a aprovació inicial del Ple de l’Ajuntament, 
exposició pública i, si procedeix, aprovació definitiva del projecte del Ple de l’Ajuntament. 
 
4.- Donar trasllat del present acord a tots els membres de la Comissió d’Estudi”. 
 

El procediment previst per a la continuació de la tramitació de la present memòria justificativa és 
elevar-la al Ple d’aquest Ajuntament per a la seva aprovació inicial, previsiblement, per a la sessió 
ordinària del mes d’octubre, i sotmetre-la posteriorment a exposició pública. 

3 DESCRIPCIÓ DELS PUNTS DE RECÀRREGA INSTAL·LATS ACTUALMENT 

3.1 Gestió actual dels punts de recàrrega 

En l’actualitat el servei de gestió i explotació dels punts de recàrrega de l’Ajuntament de Palma es 
duu de manera descentralitzada des de diferents departaments i ens del Sector Públic municipal.  

Pel que fa als punts de recàrrega situats a via pública, aquests són gestionats des de l’Àrea de 
Mobilitat Sostenible, mentre que els punts situats en els pàrquings municipals estan gestionats per 
la pròpia SMAP. Altres punts aïllats són gestionats per IME, Infraestructures, EFM i EMAYA. 
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Per altra banda, el Govern de les Illes Balears disposa d’una plataforma tecnològica de gestió sobre 
les recàrregues elèctriques per a vehicles que inclou un mapa dels punts amb recàrrega pública 
integrats en el sistema MELIB (Mobilitat Elèctrica a Illes Balears) i una aplicació mòbil. En aquest 
mapa figura la ubicació dels diferents punts de recàrrega i el seu estat en temps real i amb l'aplicació 
mòbil es poden habilitar les recàrregues energètiques als vehicles elèctrics. 

L'actual gestió dels punts de recàrrega es realitza majoritàriament a través d’aquesta plataforma 
tecnològica de MELIB.  

3.2 Punts de recàrrega instal·lats per l’Ajuntament i els seus ens del sector públic  

En el moment de redacció de la present memòria l'Ajuntament de Palma i els seus Ens del Sector 
Públic compten amb els següents punts de recàrrega: 

GESTOR UBICACIÓ UNITATS Nº CONECTORS TIPUS 

ÀREA DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Sant Miquel, 77 1 2 Tipo II 

Aragon, 4 1 2 Tipo II 

Conquistador/Pl. de la Reina 1 2 Tipo II 

Sant Ferran 1 2 Tipo II 

Avinguda Joan Maragall - Avinguda Gabriel 
Alomar 1 2 Tipo II 

Balanguera, 29 1 2 Tipo II 

Pl. Paris 1 1 2 Tipo II 

16 de Juliol, 81 1 2 Tipo II 

Passeig Mallorca, 28 1 2 Tipo II 

Pl. Alexander Fleming, 20 1 2 Tipo II 

Sant Miquel, 68 1 2 Shucko 

Carrer Conquistador_Motos 1 2 Shucko 

Carrer Aragó, 4_Motos 1 2 Shucko 

Carrer Josep Tous i Ferrer_Motos 1 2 Shucko 

Avinguda Jaume III, 18 1 2 Shucko 

C/ Andrea Dòria, 1 1 2 Tipo II 

Av. Argentina, 35 1 2 Tipo II 

C/ Pare Bartomeu Pou, 52 1 2 Tipo II 

C/ Gremi de Corredors, 10 1 2 Tipo II 

C/ Marquès de Fontsanta, 84 1 2 Tipo II 

C/ Arquebisbe Aspàreg, 3 1 2 Tipo II 

C/ Joan Alcover, 2 1 2 Tipo II 

Pl. Pius IX, 2 1 2 Tipo II 

C/ Marbella, 15 1 2 Tipo II 
C/ Ciutat de Quilmes (Pèrgola fotovoltaica 
associada) 1 2 Tipo II 

SMAP 

Pàrquing Via Roma 5 10 Shucko + Tipo II 

Pàrquing Marquès de la Sénia 5 10 Shucko + Tipo II 

Pàrquing Parc de la Mar 5 10 Shucko + Tipo II 

Pàrquing Sa Riera 1 2 Tipo II 

Pàrquing Santa Pagesa 1 2 Tipo II 
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Pàrquing Manacor 1 2 Tipo II 

Pàrquing Comtat del Rosselló 2 4 Tipo II 

Pàrquing Comte d’Empúries 2 4 Shucko + Tipo II 

INFRAESTRUCTURES 

Edificio Avenidas 3 6 Tipo II 

Canera Son Reus 2 4 Tipo II 

Pàrquing Son Pacs 10 20 Tipo II 

IME Estadi Son Moix 3 6 Tipo II 

EFM Pàrquing bon Sosec 2 4 Tipo II 

EMAYA Pàrquing Son Pacs 6 12 Tipo II 

 Total 67 146  
Taula 1 – Inventari actual de punts de recàrrega instal·lats 

Aquesta taula pot ampliar-se amb aquells punts de recàrrega ja existents que poden no estar 
inicialment inventariats, l’àmbit dels quals siguin anàlegs als ja descrits o aquells que es troben 
ubicats en espais de titularitat pública municipal, encara que no es trobin afectat a l’ús públic.  

Queden exclosos d’aquest llistat els punts de recàrrega amb característiques de tipus industrial, 
específic per a flotes. 

4 ASPECTES JURÍDICS 

4.1 Marc jurídic 

Atès l’exposat anteriorment en els punts 1 i 2, cal assenyalar l’existència rellevant de la necessitat 
de, en un primer terme, donar compliment a allò que exigeix l’article 4 del Reial Decret-llei 29/2021, 
de 21 de desembre, pel que s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al forment de la 
mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. L’esmentat precepte 
determina l’obligació de disposar d’unes dotacions mínimes d’infraestructura de recàrrega de 
vehicles elèctrics en tots els edificis d’ús distint al residencial privat que comptin amb zona 
d’aparcament amb més de vint places, ja sigui interior o en l’espai exterior adscrit. Aquesta obligació 
haurà de ser acomplerta abans de l’1 de gener de 2023.  

Així, el que es planteja en aquest camp atès l’Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma, 
de 20 de juliol de 2022, és la posada en funcionament d’una nova xarxa pública municipal de punts 
de recàrrega de vehicle elèctric, a fi i efecte que, (i) l’Ajuntament de Palma i els ens del seu sector 
públic assoleixin el ple compliment de les obligacions dotacionals exigides per la normativa a què 
ens acabem de referir, i (ii) contribuir a la consecució dels objectius globals establerts per les 
polítiques públiques en matèria medi ambiental, previstes al PAES i PACES i definides, així mateix, 
en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Partint d’aquest marc general, cal analitzar a continuació quin és el marc jurídic que determina l’àmbit 
d’actuació dels ens locals i, en especial la possibilitat d’exercir la iniciativa econòmica per part dels 
municipis.  

Hem de destacar que l’eix fonamental de la normativa en aquesta matèria es troba centrada en la 
legislació bàsica estatal que, fonamentalment es recull en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. Aquesta normativa s’aprovà a l’empara del títol competencial que recull 
l’article 149.1.18 de la CE, si bé, la pròpia Constitució reconeix un àmbit competencial per a les 
Comunitats Autònomes en relació amb el règim local, que ha estat exercit per la nostra Comunitat 
Autònoma, en base a l’article 31.13 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei 
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia. El text que regula, 
essencialment, el règim local a les Illes Balears, és la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears.  
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L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local disposa que “els 
municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, poden 
promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les 
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article”. D’altra banda, segons 
l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, en 
qualsevol cas, atribueixen competències als ajuntaments dins els límits fixats per la normativa estatal 
i autonòmica.  

Disposa d’especial rellevància l’afirmació de l’autonomia local per a la gestió dels interessos propis 
dels municipis, d’acord amb l’article 137 de la Constitució, amb l’abast que aquest principi ha assolit 
arran de la interpretació de l’ordenament constitucional duta a terme per, entre d’altres, la Sentència 
del Tribunal Constitucional 221/1992, d’11 de desembre, així com el reconeixement d’aquest principi 
per la Carta Magna, en el seu article 140.  

Tal com avançàvem, haurem de partir de les competències atribuïdes als ens locals per l’article 25 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que hauran de ser ateses 
respectant les necessàries funcions de contenció de les despeses i compliment de l’equilibri 
pressupostari conforme a les previsions de la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

Efectivament, el principi d’estabilitat pressupostària, derivat en la seva configuració actual de la 
reforma de l’article 135 de la Constitució, i la posterior Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, varen 
marcar l’inici d’una sèrie de modificacions estructurals i de profunditat en el marc de l’activitat 
econòmica dels ens locals, i que acaba cristal·litzant en l’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que duu a terme una profunda 
modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en matèria 
d’exercici d’activitats econòmica per part dels ens locals. Aquesta reforma és la que originà l’actual 
redacció dels articles 85 i 86 de l’esmentada Llei de Bases de Règim Local.  

En aquest sentit aquesta nova redacció suprimeix l’article 28 de la Llei, que feia referència a activitats 
complementàries a les competències pròpies municipals, i atorga una nova redacció a l’article 25 de 
la Llei, en el sentit d’indicar que la prestació dels ens locals ha de venir referida a la gestió dels seus 
interessos i sempre en el marc i àmbit de les seves competències pròpies, si bé, es manté una 
distinció entre els serveis obligatoris i els serveis que es presten en virtut de l’exercici de 
competències pròpies.  

Així, resulta adient esmentar, des de la perspectiva de l’atribució competencial als Ajuntaments, que 
l’apartat 2.b) de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
assenyala que “el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, atenent l’establert a la 
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries: ... b) Medi ambient 
urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes”.  

Resulta d’interès en relació a la qüestió que és objecte d’aquesta memòria l’atribució de les 
competències d’obligada assumpció per als municipis amb població superior a 50.000 habitants en 
matèria de medi ambient urbà (article 26.1.d LRBRL).  

En conseqüència, l’exercici de la iniciativa pública en l’activitat d’instal·lació, gestió, explotació i 
manteniment integral de la xarxa pública municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics vindria 
recolzada per les competències atribuïdes en aquestes matèries que li proporcionen un marc 
d’habilitació legal per a la posada en marxa d’aquesta iniciativa. 

4.2 Característiques del servei i encaix dins el marc jurídic 

En qualsevol cas, i tal  com ja ha quedat assenyalat la iniciativa que és objecte d’aquest estudi, es 
pot incardinar dins de l’àmbit d’actuació vinculat a la promoció d’iniciatives o d’actuacions que 
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permetin satisfer amb plenitud determinats objectius d’interès general vinculats a l’exercici de 
competències pròpies dels Ens Locals.  

Val a dir que, si bé les determinacions de l’article 135 de la Constitució Espanyola i normativa 
aprovada en base a l’esmentat precepte suposen un major grau de concreció i delimitació de l’àmbit 
d’actuació econòmica dels poders públics i, en concret, del sector públic local, no és menys cert que 
la Constitució reconeix que els poders públics puguin actuar com a agents econòmics productors 
de béns i serveis amb plena normalitat, podent intervenir en les diferents activitats econòmiques, 
sempre subordinada a la consecució del bé comú i de l’interès general.  

Per tant, la realització d’una activitat purament econòmica es troba perfectament reconeguda en 
l’article 128.2 de la Constitució Espanyola, i aquest reconeixement també el trobem en l’actual 
redacció dels articles 85 i 86 de la LRBRL.  

L’article 173 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 
assenyala que les entitats locals poden prestar els serveis i realitzar les activitats econòmiques que 
estimin pertinents, de conformitat amb allò previst en el, ja citat, article 128.2 de la Constitució.  

L’article 86 de la LRBRL reprodueix, així mateix, el principi de lliure iniciativa pública en l’economia i 
estableix, en termes similars als que s’assenyalen en la Llei autonòmica, que aquestes iniciatives són 
perfectament legítimes, sempre i quan quedi garantit el compliment de l‘objectiu d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. En conseqüència, l’Ajuntament de Palma podrà exercir 
l’activitat econòmica consistent en la instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa 
pública municipal de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a través d’un gestor de recàrrega 
energètica, sempre i quan es garanteixi el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de 
sostenibilitat financera, i existeixi un expedient acreditatiu de la conveniència i oportunitat de la 
iniciativa.  

Cal recordar que són serveis públics locals els que presten les entitats locals dintre dels assenyalats 
com de la seva competència. El Tribunal Suprem, en la sentència de 16 d’octubre de 1986, expressa 
que s’entén per servei públic “qualsevol activitat que l’administració desenvolupi per a satisfer 
l’interès general atribuït a l’esfera específica de la seva competència”. En aquest sentit, i sense que 
es pretengui titllar aquesta iniciativa de servei públic en sentit estricte, val a dir que cal connectar-la 
amb l’exercici legítim de competències, per tal de justificar que aquesta actuació es troba vinculada 
a la satisfacció d’un interès de la col·lectivitat local. Es fa necessari, en aquests casos, d’acord amb 
el que assenyala l’article 96 del Text Refós de les disposicions legals vigent en matèria de règim local, 
que es pugui identificar la utilitat pública del projecte, així com que es limiti al seu exercici dins els 
seu terme municipal, i que es faci en interès i benefici dels seus habitants.  

L’article 86 de la LBRL concreta que la iniciativa pública per a desenvolupament d’activitats 
econòmiques requerirà l’aprovació de l’expedient per part del Ple que determini la forma concreta 
de gestió de servei, de la mateixa forma com succeeix amb la prestació dels serveis públics, en la 
seva accepció pròpia. Així també ho assenyala l’article  174 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
com veurem en major detall en l’apartat següent d’aquest document. Així doncs, i en concret per tal 
de determinar les formes de prestació, cal remetre’s al que s’assenyala a l’article 85 assenyala les 
distintes formes de gestió dels serveis públics locals, referint-se en el seu apartat 2.A, a les distintes 
formes de gestió directa: 

a) Gestió per la pròpia Entitat Local.  

b) Organisme autònom local  

c) Entitat pública empresarial local.  

d) Societat mercantil local, el capital de la qual haurà de ser íntegrament municipal. 
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En idèntics termes es poden citar els article 158 i 159 de la Llei Municipal i de Règim Local de les 
Illes Balears.  

L’article 163 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, preveu que els serveis locals de caràcter 
econòmic puguin ser gestionats directament a través de la constitució d’una societat mercantil, el 
capital de la qual pertanyi íntegrament a l’entitat local o a un ens dependent de la mateixa.  

No obstant, arran de la modificació operada en aquest precepte per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, per tal de poder fer ús de les 
formes consistents en entitats públiques empresarials locals, o societats mercantils locals, caldrà 
que resulti acreditat mitjançant memòria justificativa elaborada a aquest efecte, que aquesta decisió 
comporta que la prestació resulti més sostenible i més eficient que la gestió directa per la pròpia 
entitat local o l’opció de l’organisme autònom local.  

S’exigeix, així mateix, que s’incorpori a l’expedient una memòria justificativa de l’assessorament rebut 
que haurà d’elevar-se al Ple per a la seva aprovació, tot havent-se d’incorporar tots els informes que 
sobre el cost del servei s’hagin elaborat, i sotmetent la decisió a previ informe de l’Interventor Local, 
que haurà de valorar la sostenibilitat financera de les propostes plantejades, de conformitat amb el 
que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

De la mateixa forma, l’article 86.2 a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic exigeix l’acreditació d’eficiència, sostenibilitat i rendibilitat econòmica per al desenvolupament 
de la iniciativa pública en l’activitat econòmica, d’igual manera a com l’ordenament jurídic ho exigeix 
per a la prestació de serveis públics locals en sentit estricte.   

El fet que l’Ajuntament disposi d’una empresa pública com EMAYA comporta que l’opció més eficient 
des del punt de vista de la sostenibilitat i rendibilitat econòmica sigui l’ampliació de l’àmbit d’actuació 
de la mercantil. Així, com a societat ja existent permet que la iniciativa es beneficiï d’uns recursos 
tècnics i humans ja disponibles, comporta una major facilitat en la posada en marxa de la iniciativa, 
i reduirà, com es pot apreciar en l’apartat corresponent de la present memòria, les despeses 
associades a l’execució d’aquestes prestacions.  

D’altra banda, EMAYA disposa de capacitat aglutinadora i transversal de coordinació en l’execució 
de projectes per al sector públic municipal, havent participat activament en altres iniciatives 
municipals, el que comporta que disposi d’un coneixement del funcionament dels ens i de 
l’Ajuntament que li permeten abordar les tasques associades a l’activitat d’instal·lació, gestió, 
explotació i manteniment integral de la xarxa pública municipal de punts de recàrrega elèctrica amb 
la garantia d’un alt grau d’eficàcia des de l’inici de les prestacions. 

En conseqüència, es considera oportú que sigui EMAYA qui incorpori dins de la seva activitat la 
d’instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa publica municipal de punts de 
recàrrega elèctrica, essent el mitjà propi idoni per tal que pugui assumir l’exercici d’aquesta activitat.  

Per tal que EMAYA pugui assolir aquesta nova activitat esdevé necessari que la mateixa es trobi en 
una situació que li permeti donar compliment a la normativa que afectaria l’esmentada activitat, i 
també esdevindrà necessari que es procedeixi a la modificació de l’article 2 dels seus Estatuts, per 
tal d’incloure entre l’abast del seu objecte la nova activitat.  

La normativa a la qual haurà de subjectar-se aquesta nova activitat serà la regulació continguda en 
el Reial Decret 184/2022, de 8 de març, pel que es regula l’activitat de prestació de serveis de 
recàrrega energètica de vehicles elèctrics. Aquest Reial Decret es troba dins el marc normatiu de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que en el seu article 48 -en la redacció donada 
pel Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d’octubre-, estableix en el seu apartat primer que el servei de 
recàrrega energètica tindrà com a funció principal el lliurament d’energia a títol gratuït o onerós a 
través de serveis de càrrega de vehicles elèctrics en unes condicions que permetin la càrrega de 
forma eficient i a mínim cost per l’usuari i per al sistema elèctric. 
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4.3 Procediment 

4.3.1 Tramitació de la iniciativa pública per al desenvolupament d’una 
activitat econòmica.  

En relació al procediment que ha de seguir-se per a aprovar l’exercici de la iniciativa pública 
per al desenvolupament de l’activitat econòmica, resultarà necessari que es doni compliment al que 
assenyala l’article 174 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre que, en termes pràcticament idèntics 
a com es regulà per l’article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, determina com a tràmits 
d’obligat compliment els següents:  

a) Acord inicial del ple. L’adopció del ‘acord requereix l’elaboració prèvia, per una comissió 
nomenada a l’efecte, d’una memòria comprensiva dels aspectes socials, financers, tècnics 
i jurídics de l’activitat, de la forma gestió de la previsió dels ingressos i del preu dels serveis 
prestats i dels supòsits de cessament de l’activitat.  

b) Exposició pública per termini no inferior a un mes, a efectes de reclamacions i al·legacions.  
c) Aprovació del projecte pel ple de l’entitat.  

 

4.3.2 Modificació dels Estatuts 

La modificació d’Estatuts Socials requereix d’elevació de la corresponent proposta per part de la 
Junta General d’EMAYA, previ acord del Consell d’Administració al respecte, considerant que 
s’hauria de plantejar en termes amplis, a fi i efecte de donar cobertura a les activitats abans descrites 
i a tot tipus d’iniciatives que puguin originar-se en un futur vinculades amb l’exercici de l’esmentada 
activitat, així com l’adaptació a noves tecnologies i fonts d’energia que puguin sorgir en aquest àmbit 
–sempre acomplint les limitacions que s’imposen a l’activitat econòmica dels ens del sector públic-.  

 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 2ON DELS ESTATUTS D’EMAYA:  

Article 2n.  

Objecte social  

Constitueix l’objecte social:  

1. La gestió directa, en règim de monopoli, dels serveis municipals de l’Ajuntament de Palma, de:  

1.1. Abastament d’aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, la 
investigació, la captació, el tractament, l’aprofitament, la potabilització, la dessalinització, la 
canalització i el subministrament.  

1.2. Clavegueram, incloent-hi la captació, la canalització, la conducció, el tractament, la investigació, 
la depuració, la reutilització, l’eliminació i l’abocament d’aigües residuals.  

1.3. Neteja viària i de béns i instal·lacions municipals i recollida, tractament, aprofitament i/o 
eliminació de tot tipus de rebuigs i residus sòlids urbans i qualssevol altres que es puguin considerar 
inclosos en la denominació genèrica de serveis públics de neteja i recollida de fems.  

2. Desenvolupar tot tipus d’activitats de consulta, assessoria, anàlisi, planificació, redacció d’estudis 
i/o projectes, realització d’obres, manteniment i gestió de serveis relacionats amb: a. l’abastament 
d’aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, la investigació, la 
captació, el tractament, l’aprofitament, la potabilització, la dessalinització, la canalització i el 
subministrament. b. el clavegueram, incloent-hi la captació, la canalització, la conducció, el 
tractament, la investigació, la depuració, la reutilització, l’eliminació i l’abocament d’aigües residuals. 
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c. la recollida, el tractament, l’aprofitament i/o l’eliminació de tot tipus de rebuigs i residus sòlids 
urbans i qualssevol altres que es puguin considerar inclosos en la denominació genèrica de serveis 
de neteja i recollida de fems. Pot realitzar totes aquestes activitats per si mateixa o en societat, unió 
o col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i pot participar a concursos, subhastes, 
concursos-subhasta, contractes, convenis, convocats o negociats amb entitats publiques i/o 
privades, fins a les seves darreres conseqüències en desenvolupament de les activitats citades, 
obtenint les qualificacions pertinents per poder desenvolupar-les.  

3. Realitzar, en l’estricte àmbit intern de l’Empresa, amb personal propi o contractat, totes les 
actuacions necessàries per a la instal·lació i el manteniment dels equips, sistemes i altres 
instal·lacions dels centres o equipaments de la seva propietat o dels que tingui atribuïda la gestió i/o 
explotació, especialment pel que fa a l’activitat d’instal·ladora elèctrica limitada al seu propi àmbit 
intern.  

4. Dur a terme les actuacions consistents en l’estudi, desenvolupament, i explotació de tecnologies 
urbanes i els seus derivats, estudi, desenvolupament i realització de tot tipus d’activitats, obres i 
serveis relacionats amb l’energia, inclosa la producció i comercialització de la mateixa provinents de 
fonts renovables, cogeneració i de residus, i per al subministrament de l’Ajuntament de Palma i el 
seu sector públic, així com per als tercers que es determinin, tot respectant les exigències de 
separació d’activitats i comptes exigides per la normativa que resulti d’aplicació. En cas que les 
disposicions legals exigissin per a l’exercici d’alguna de les activitats algun títol professional, 
autorització administrativa o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats s’hauran de dur a 
terme per mitjà de les persones que reuneixin aquests requisits, i no podran iniciar-se fins que s’hagin 
acomplert els requisits administratius exigits. 

5. La instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública municipal de punts de 
recàrrega elèctrica així com de les infraestructures de subministrament i generació, i de la resta 
d’instal·lacions associades.  

5 JUSTIFICACIÓ  DE L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT D’INSTAL·LACIÓ, GESTIÓ, 
EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL D’UNA XARXA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
PUNTS DE RECÀRREGA 

L'Ajuntament de Palma va considerar que EMAYA era l'entitat idònia per a realitzar la gestió 
centralitzada i optimitzada de la xarxa de punts de recàrrega municipal per a vehicles elèctrics, en 
disposar d'una xarxa pròpia de més de 120 punts de recàrrega i 100 vehicles elèctrics des de l'any 
2015, a més de l'enginyeria i els coneixements operatius i de manteniment suficients per a afrontar 
aquest repte.  

EMAYA, seguint les directrius de l'Ajuntament, va iniciar els estudis i projectes que han permès 
valorar la posada en marxa i explotació dels punts de recàrrega elèctrics que han de donar un servei 
de recàrrega municipal. 

En aquest context, el passat 22 de desembre de 2021 va entrar en vigor del Reial decret-llei 29/2021, 
de 21 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit energètic per al foment de la 
mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables, que obliga a instal·lar 
punts de recàrrega en els aparcaments públics i en els aparcaments adscrits als edificis municipals. 
Concretament, l'article 4 d'aquest Reial decret-llei estableix l'obligació que, abans d'1 de gener de 
2023, tots els edificis d'ús diferent del residencial privat que disposin d'una zona d'ús d'aparcament 
amb més de 20 places, hauran de disposar amb caràcter general i com a mínim, d'una estació de 
recàrrega per a cada 40 places d'aparcament o fracció, fins a 1.000 places, i una estació de 
recàrrega més per cada 100 places addicionals o fracció. 

L'esmentat Reial decret-llei estableix una obligació de mínims, però l'Ajuntament, en execució de la 
seva política de mobilitat sostenible, pretén proporcionar de més punts de recàrrega (addicionals al 
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mínim establert per la norma) a la ciutadania de Palma. L'objectiu és doncs promoure una xarxa 
pública de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i així aconseguir potenciar l'ús del vehicle 
elèctric amb els beneficis mediambientals que comporta per a la ciutat de Palma. 

Aquest procés pretén ser progressiu, i l'objectiu és culminar en 2030 la instal·lació d'una xarxa 
municipal ambiciosa que proporcioni cobertura a aquest canvi tecnològic. 

6 ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

Es preveu que EMAYA sigui proveïdora de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics, en les millors 
condicions possibles de servei, econòmiques, socials, ambientals així com des d'un punt de vista 
tecnològic, de manera que aquest servei sigui una palanca de canvi cap a una mobilitat més 
sostenible. Així mateix es prioritzarà que l'energia subministrada sigui d'origen renovable i local. 

6.1 Àmbit geogràfic 

Es preveu que EMAYA realitzi aquesta activitat per a proveir serveis de recàrrega en pàrquings i via 
pública competència de l'Ajuntament de Palma i dels seus ens del Sector Públic. No obstant, també 
es podrà dur a terme aquest servei a altres ubicacions públiques o emplaçaments o instal·lacions de 
gestió pública en l’àmbit del terme municipal de Palma seguint criteris d’interès públic, social o 
ambiental i amb les limitacions marcades pel desenvolupament de l’activitat i el PMUS de Palma. 

Com a criteri d'implantació, en tant que sigui possible, els nous punts de recàrrega s’instal·laran  fora 
de la calçada (via pública) i preferiblement en pàrquings vigilats, per tal de reduir l'impacte en l'espai 
públic.  

En cas que es consideri la implantació en via pública, s’haurà de comptar amb informes justificatius 
que acrediten aquesta excepcionalitat. 

6.2 Àmbit econòmic i operatiu de l’activitat 

Dins de l’àmbit geogràfic descrit anteriorment es preveu el desenvolupament de les següents 
activitats: 

- Instal·lació i posada en marxa de nous punts de recàrrega, així com de la infraestructura 
necessària associada, tal com instal·lació de generació i autoconsum, centre de 
transformació, etc. 

- Manteniment i explotació de la xarxa de recàrrega municipal.  
- Tarificació i cobrament del servei.  
- Promoció de la mobilitat elèctrica. 

7 OBJECTIUS DE LA GESTIÓ PÚBLICA DE LA INSTAL·LACIÓ, GESTIÓ,EXPLOTACIÓ 
I MANTENIMENT INTEGRAL DE LA XARXA PÚBLICA MUNICIPAL DELS PUNTS DE 
RECÀRREGA A PALMA. 

7.1 Objectius de la qualitat del servei 

Es pretén que EMAYA proporcioni un servei de recàrrega garantint l'accés públic a aquesta 
tecnologia, amb la màxima disponibilitat i continuïtat en el subministrament, a unes adequades 
potències i preus que assegurin la viabilitat tècnica i econòmica, de manera que s'impulsi la mobilitat 
elèctrica en el municipi. 

7.2 Objectius ambientals i de sostenibilitat 

Els principals objectius en el camp ambiental i de sostenibilitat són: 
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- Reducció de les emissions de CO₂. La infraestructura de recàrrega només pot ser utilitzada 
per vehicles de zero o baixes emissions i, per tant, incrementa el nivell de protecció 
ambiental, amb independència de qui sigui el propietari del vehicle elèctric que utilitzi la 
infraestructura de recàrrega. 

- Millorar la qualitat de l’aire del nostre municipi. El foment de la mobilitat elèctrica també 
col·laborarà en la reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics, fonamentalment 
partícules i òxids de nitrogen, el principal responsable del qual és el sector del transport per 
carretera i que a les ciutats representa un gran problema per a la salut dels ciutadans, 
contribuint així al compliment dels objectius de reducció d'emissions establerts en la 
Directiva 2016/2284 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, 
relativa a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics 
així com els de la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
de 2008, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 

- Impulsar el desplegament de les energies renovables. La progressiva implementació de la 
generació elèctrica amb energies renovables, l'electrificació del transport, i les mesures 
d'eficiència energètica, seran les principals tecnologies que permetin «descarbonitzar» el 
sector transport. 

- Millorar l’eficiència energètica. Els motors elèctrics presenten alts nivells d'eficiència en 
comparació amb els motors de combustió.  

- Reduir la dependència i augmentar la sobirania energètica. La promoció del vehicle elèctric 
permet reduir la dependència sobre els combustibles fòssils i possibilita la sobirania 
energètica a través de la generació i l'autoconsum elèctric a partir de fonts renovables. 

7.3 Objectius en matèria de mobilitat i model de ciutat 

En relació amb la mobilitat i model de ciutat, els objectius són: 

- Afavorir les modalitats de mobilitat sostenible. El principal objectiu d’aquest servei és l’impuls 
d’una mobilitat sostenible i descarbonitzada. El desplegament d’una infraestructura de 
recàrrega de vehicles elèctrics, suposa, en tots els casos, una millora mediambiental, en un 
context d'un subministrament elèctric cada vegada més renovable. 

- Fomentar la sostenibilitat turística. Una xarxa de punts de recàrrega permet el 
desenvolupament de modalitats de desplaçament turístic sostenible, como és l’electrificació 
del parc vehicular de lloguer. 

8 ASPECTES SOCIALS DE LA CREACIÓ DE LA GESTORA DELS PUNTS DE 
RECÀRREGA  

Tal com s'ha posat de manifest en l'apartat anterior, molts dels objectius del desenvolupament 
d'aquesta xarxa de recàrrega municipal tenen un marcat aspecte social. Un dels principals motius 
per a la gestió directa d’aquesta xarxa de punts de recàrrega el trobem en la voluntat de promoure 
un impuls de canvi d’hàbits i afavorir la presa de consciència entre els ciutadans per tal que participin 
d’una mobilitat sostenible i descarbonitzada. 

Per altra banda, el desenvolupament de la infraestructura de recàrrega pública, en particular aquella 
d'alta capacitat, vol evitar la sensació d’ «ansietat d'autonomia», que fa que molts compradors de 
vehicles elèctrics rebutgin la decisió d'adquirir i usar els vehicles elèctrics, sobretot aquells que no 
disposen d‘un punt de recàrrega al seu domicili.  

Finalment, les mesures de transició cap a un nou model energètic suposen també una important 
oportunitat econòmica i social, per l’enorme potencial de creació de llocs de feina associats a 
aquesta transformació, així com una major competitivitat associada als menors costos energètics i 
ambientals. 
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8.1 Demanda ciutadana  

Palma compta amb una població de 419.366 habitants (INE 2021), amb una projecció a 2030 de 
451.602, d’acord amb les dades de l'INE, que preveu un augment anual del 0,993%. Pel que fa a 
l'Índex de motorització, que relaciona el nombre de vehicles per cada 1.000 habitants, ha anat 
creixent aquests últims anys en una relació superior al que ha crescut la població. L'Índex de 
motorització (IM) a Palma ha passat dels 706 vehicles per cada 1.000 habitants en 2010 als 756 en 
2021, mentre que el IM dels turismes ha passat de 566 a 589. 

Tipus Vehicle Total Elèctrics IM (Vehicles / 100.000 habt) 
Motos 51.286 403 122 
Ciclomotors 18.850 531 44 
Turismes 247.173 966 589 
Total 317.039 1.900 756 

Taula 2. Índex de Motorització en l’any 2021. Font: DGT 

Pel que fa a les projeccions futures, el Pla Nacional d'Energia i Clima (PNEC) considera que, a nivell 
nacional, s'aconseguirà un parc de vehicles elèctrics de 5.000.000 en 2030, que aplica a turismes, 
furgonetes, autobusos i motos. Aquesta dada suposa una taxa de creixement de 45% per any. 
Aquesta taxa de creixement és similar a la taxa de creixement dels últims 5 anys registrada a Palma, 
la qual ha estat en mitjana del 44%. 

Per consegüent, realitzant una projecció amb la taxa de creixement abans esmentada per a la 
proporció del parc vehicular a Palma s'obté que d'acord amb el PNEC, en el municipi hauria 
d'aconseguir-se la xifra de 58.216 vehicles elèctrics per a l'any 2030. Si es manté l'estructura del 
parc de vehicles hi haurà 40.396 turismes elèctrics en 2030, que representaran, si es manté l'Índex 
de Motorització actual, el 15% del total de turismes que hi haurà registrats a Palma (avui no arriba a 
l'1%). 

 

 

Composició del parc de vehicles Elèctrics – Palma 2030 
Vehicles Pesats 
Autobusos 0,3 % 170 
Camió / Furgoneta 10,0 % 5.826 
Camió 0,7 % 406 
Total Vehicles Pesats 11,0 % 6.402 
Vehicles Lleugers 
Motos 19,6 % 11.418 
Turismes 69,4 % 40.396 
Total Vehicles lleugers 89,0% 51.814 
TOTAL 100,0 % 58.216 

Taula 3. Estimació de vehicles elèctrics en Palma en l’any 2030. 

A partir de l'estructura d'estacionament existent a Palma, s'estima que el 50% de les necessitats de 
recàrrega hauran de cobrir-se en els estacionaments residencials (càrrega en domicili). Això significa 
que per a l'horitzó 2030, amb un parc de vehicles lleugers elèctrics de 51.814 unitats, 25.907 
vehicles recarregaran en el seu domicili (15% de les places d'estacionament domiciliari), mentre que 
els 25.907 vehicles elèctrics restants, hauran de recarregar en punts de recàrrega municipals 
(EMAYA) o en els punts de recàrrega privats, ja siguin aquests en llocs de treball, establiments 
comercials o en electrolineres. 

L'objectiu de l’Ajuntament de Palma i d’EMAYA, en aquest sentit, és facilitar la penetració del vehicle 
elèctric començant a implantar una xarxa municipal de punts de recàrrega públics, de tal manera 
que es faciliti la recàrrega a aquells usuaris que decideixin fer una transició cap a la electromobilitat. 
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8.2 Actuació dels operadors privats actuals 

Els actuals operadors privats de punts de recàrrega al municipi són grans companyies elèctriques 
que han desenvolupat solucions de recàrrega associades principalment a centres comercials, 
aparcament privats d‘empreses i estacions de servei. 

Es considera que l'actual implantació de punts de recàrrega per part dels operadors privats no dona 
cobertura completa a les necessitats reals, ni genera suficient efecte incentivador sobre la mobilitat 
elèctrica. 

D'altra banda, la implantació de punts de recàrrega al marge de la lògica de mercat dels operadors 
privats, permet el disseny d'una xarxa que universalitzi l'accés a tota la ciutadania en espais públics. 

9 DESCRIPCIÓ TÈCNICA I ASPECTES DE GESTIÓ DEL SERVEI 

Es preveu el desplegament del servei seguint la temporalitat i amb el model de gestió que es descriu 
en els apartats següents. 

9.1 Fases d’implantació de l’activitat 

Fase 0. Integració dels punts de recàrrega actuals. En aquesta fase, EMAYA assumirà la gestió dels 
punts de recàrrega, i de les seves infraestructures relacionades com puguin ser pèrgoles 
fotovoltaiques, armaris elèctrics, cablejats i resta d’instal·lacions associades dependents de 
l’Ajuntament de Palma i els seus ens del sector públic municipal. 

Abans que EMAYA assumeixi la gestió dels punts de recàrrega existents serà necessari que es 
procedeixi a l'elaboració d'una acta de recepció, a través de la qual els serveis tècnics responsables 
fins al moment d'aquest punt i EMAYA hauran de comprovar que la instal·lació de recàrrega compleix 
amb les condicions tècniques necessàries per a seguir prestant el servei manera de forma adequada. 
En cas que es detectin deficiències que impedeixin la prestació del servei per part del punt de 
recarrega, el gestor del punt haurà de prendre les mesures oportunes pel seu reacondicionament. 
Una vegada signada l'acta, EMAYA assumirà la responsabilitat d'aquests punts. 

Fase 1. Necessitats de recàrrega indicades en el REIAL DECRET-LLEI 29/2021. Desenvolupament 
de la infraestructura necessària per dotar d’un punt de recàrrega per cada 40 places 
d'estacionament. Donat els temps necessaris per a donar compliment a les obligacions establertes 
en el Reial Decret-llei, aquesta Fase 1 es pot desenvolupar de manera paral·lela a la Fase 0. 

Fase 2. Necessitats de recàrrega a partir de la ràtio de la DIRECTIVA 2014/94/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, relativa a la implantació d’una infraestructura per 
als combustibles alternatius. Desenvolupament de la infraestructura necessària per dotar d'un punt 
de recàrrega per cada 10 vehicles elèctrics. 

Si s’estima que dels 51.814 vehicles elèctrics que hi haurà a Palma en 2030, el 50% recarregaran 
fora del domicili, això suposa que segons la Directiva Europea faran falta 2.591 punts de recàrrega 
fora del domicili. D’aquests 2.591 punts han de distribuir-se entre els públics (EMAYA) i els privats 
(llocs de treball, hotelers, establiments comercials i electrolineres). 

És en aquest punt on l’Ajuntament de Palma i EMAYA han plantejat que desenvoluparan una xarxa 
municipal de 2.000 punts. El desenvolupament d’aquesta fase s’ajustarà en funció del parc de 
vehicles elèctrics registrat i del nombre de punts de recàrrega instal·lats pel sector privat i domèstic 

 

FASE 2022 - 2023 2024-2030 

Fase 0 Integració dels punts de recàrrega actual 146 PdR  
Fase 1 Implantació Compliment RD-llei 29/2021 192 PdR  
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Fase 2 Implantació Compliment DE 2014/94/UE  1662 PdR 
TOTALS ACUMULATS 338 PdR 2000 PdR 

Taula 4. Fases de desplegament del servei 

9.2 Estudi d’alternatives de gestió  

A fi i efecte de dur a terme l’activitat d’instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la 
xarxa pública municipal de punts de recàrrega elèctrica, és necessari dur a terme una anàlisi de les 
necessitats, tant a nivell de recursos humans com quant als recursos tècnics i de sistemes que 
permetin desplegar-la amb garanties.  

Així, caldrà preveure i dimensionar adequadament els recursos que s’hi hagin d’assignar. Alhora, la 
capacitat d’assolir internament el desenvolupament de l’activitat, definirà el grau d’externalització de 
subministrament i serveis que s’assoleixi en la gestió de l’activitat.  

- En la fase inicial (0 i 1) caldrà adquirir instal·lacions, components, equips i infraestructura, el 
que comportarà que EMAYA acudeixi al mercat per a dotar-se dels referits elements. 
L’adquisició, com no podria ser d’altra forma, haurà de dur-se a terme respectant el marc 
legal, i en especial, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
D’altra banda, també es preveu que, puntualment, es pugui acudir a l’assessorament tècnic 
extern, i a la formació de personal propi d’EMAYA, que permeti l’adopció àgil de les millors 
decisions per al desplegament inicial de la implantació dels punts de recàrrega, atesa la 
necessitat de donar compliment als ratis de disposició de punts de recàrrega als que obliga 
el Reial Decret-llei 29/2021, de 21 de desembre.  
 

- En la fase 2, i conforme s’hagi adquirit major capacitat tècnica i operativa, el 
desenvolupament de l’activitat haurà de tendir a l’auto-provisió de serveis, per a gestionar, 
explotar i mantenir la xarxa pública municipal del punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.   

9.3 Descripció de l’operació 

El procés d’operació de la gestió de punts de recàrrega consta principalment de les següents 
tasques. 

9.3.1 - Instal·lació i posada en marxa de nous punts de recàrrega 

Aquest procés engloba totes les actuacions necessàries per al desenvolupament de la 
infraestructura de recàrrega d’acord amb la planificació prevista. 

Inclou els processos de planificació estratègica, definició tècnica, disseny, preparació dels projectes, 
licitació, control de l‘execució d’obres i instal·lacions, fins la posada en marxa. 

El treballs d’instal·lació, configuració i posada en funcionament de la xarxa inclouen obra civil, 
instal·lació de l’estació de recàrrega, centres de transformació, treballs d’adequació de la xarxa de 
distribució per tal d’adaptar-la a les necessitats de potència requerida, xarxa de terres de protecció 
de la instal·lació, treballs de senyalització de l’estació, legalització de la instal·lació, etc. 

De manera preferent, i sempre que sigui possible, s'optarà per la instal·lació de línies dedicades amb 
comptadors independents per als punts de recàrrega. 

També està previst que es prioritzi la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques o altres sistemes de 
generació renovable associades als punts de recàrrega, de manera que s'afavoreixi el 
subministrament d'energia renovable i local. 

Prèviament a qualsevol iniciativa relacionada amb la instal·lació de noves infraestructures de punts 
de recàrrega per part de l'Ajuntament de Palma o els seus ens municipals, serà necessària la 
validació tècnica d‘EMAYA, amb l'objectiu de mantenir la coordinació de totes les actuacions en 
aquest àmbit. 
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9.3.2 - Explotació, gestió i manteniment de la xarxa de recàrrega municipal  

L’explotació, gestió i manteniment de la xarxa municipal de punts de recàrrega representa un procés 
de vital importància dintre de la gestió del sistema, ja que és el que proporciona el nivell de servei 
necessari per a la prestació de un servei de qualitat. 

Les funcions d’operació inclouen les tasques pròpies de gestió del servei: el centre de control dels 
punts, programació, elaboració d’informes sobre el funcionament del servei, així com altres tasques 
diàries per a l’explotació del servei. 

Aquestes funcions d’operació es fan a través d’un programari capaç de controlar totes les 
funcionalitats dels punts de recàrrega i extreure’n les dades de manera remota i intel·ligent. Les 
tasques pròpies de gestió del servei que haurà d’incorporar aquest software són:  

- Gestió d’usuaris i reserves.  
- Establiment de tarifes i gestió de la facturació.  
- Configuració de potencies i Sistema de Balanceig de Càrrega (DLM). 
- Informes i estadístiques d’ús dels punts de recàrrega.  
- Operativa dels punts de recàrrega en remot.  
- Eines per implementar els plans de Manteniment predictiu, preventiu i correctiu. 

Pel que fa a l’atenció i la relació amb l’usuari, aquesta serà oferta incialment per la pròpia MELIB, que 
mitjançant el seu aplicatiu és la que s'encarrega de la centralització en la prestació del servei 
d'atenció a l'usuari 24h i de manera multilingüe a tota la xarxa pública de les Illes Balears. Aquest 
punt d'atenció a l'usuari es trobarà en contacte directe amb EMAYA per a la resolució de les possibles 
incidències generades. 

EMAYA es reserva l'opció de fer un canvi de plataforma tecnològica, com a alternativa a MELIB, en 
cas que es consideri oportú per al correcte funcionament del servei, a causa de canvis tecnològics, 
aparició de noves necessitats a implementar i desenvolupar, integració amb altres plataformes etc. 
Per altra banda, les funcions de manteniment a desenvolupar inclouen tant el manteniment preventiu 
com el correctiu per tal de mantenir en funcionament (24 hores i 365 dies l’any) totes les estacions 
de recàrrega previstes, així com la seva infraestructura elèctrica associada, i mantenir en bon estat 
de conservació la resta d’elements del servei. 

S'inclouen dins d'aquest àmbit les tasques de legalització de les noves instal·lacions, així com les 
preceptives revisions i inspeccions per part dels Organismes de Control Autoritzat (OCA). 

9.3.3 - Tarificació i cobrament del servei 

El cobrament dels serveis a l'usuari es realitzarà a través de l'aplicació MELIB (o l’aplicatiu vigent en 
cada moment), d'acord amb les tarifes establertes en cada moment, definides de conformitat amb 
els criteris establerts en la present memòria. 

9.3.4 - Promoció de la mobilitat elèctrica 

Com a activitat econòmica prestada per un ens del sector públic, existeix l’interès de promoure a 
través de la posada en marxa d’aquest servei aquelles pràctiques i tecnologies relacionades amb la 
mobilitat elèctrica amb l’objectiu d’incrementar la utilització de la xarxa d’estacions, tant en usuaris 
com en el nombre de recàrregues, mantenint els ratis adequats de qualitat del servei. 

Aquest procés consistirà en campanyes d’informació i de promoció del servei de punts de recàrrega, 
a definir i llançar conjuntament el departament de Comunicació de l’Ajuntament i el d’EMAYA. 

9.4 Esquema organitzatiu del servei 

Per desenvolupar l’activitat de prestació de serveis de recàrrega cal definir quines seran les 
necessitats a nivell de recursos humans. 
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Per a realitzar els treballs que impliquen la prestació d'aquest servei s'estimen necessari els següents 
recursos: 

Perfil 
Cost empresa anual 

recursos interns Nº de recursos Dedicació 
Cost anual 

associat al servei 

Enginyer/a 60.000,00 €  1 100% 60.000,00 €  
Tècnic/a 45.000,00 €  1 100% 45.000,00 €  
Administratiu/va 40.000,00 €  1 100% 40.000,00 €  

TOTAL       145.000,00 €  
Taula 5. Cost recursos associat al servei 

El cost anual de recursos interns inclou la proporció de cost d’empresa relatiu a recursos humans 
dedicats a donar suport al projecte com ara: salari complet, cost de seguretat social, etc.  

Pel que fa a la resta de recursos de suport necessaris (contractació, comptabilitat, gestió de 
personal, etc.) seran inicialment assumits per EMAYA dintre de la seva operativa de negoci habitual.  

EMAYA també aprofitarà els recursos interns de costos fixos, com ara: lloguer d’oficines, material, 
desplaçaments, comunicació, subministraments, consumibles, etc. 

Si bé aquests recursos es consideren suficients per al desenvolupament del negoci en la seva 
primera fase, el futur desenvolupament de la infraestructura requerirà d‘estudis de necessitats 
periòdics, de manera que s'asseguri que en tot moment es doten els recursos necessaris per a la 
gestió òptima de la xarxa. 

9.5 Condicions de la prestació del servei 

Tant les obligacions d’EMAYA com a gestora de la xarxa, com els drets i obligacions dels 
consumidors en relació al servei de recàrrega seran les regulades per la normativa d’aplicació,  tal 
com assenyala el Reial Decret 184/2022, de 8 de març, pel que es regula l’activitat de prestació de 
serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics, i normatives en el marc del sector elèctric que 
la complementin o desenvolupin, o normativa que el substitueixi. 

9.6 Model de Tarifes 

EMAYA tindrà dret a facturar i cobrar el servei de recàrrega amb unes condicions d’ús, d’acord amb 
la normativa en vigor. Realitzarà facturacions d’acord amb les condicions de les tarifes establertes 
en cada moment. 

Existeix la possibilitat d’establir diferents tarifes per a vehicles segons diferents paràmetres: kWh 
subministrat, temps de connexió o de càrrega, per connector o potència màxima del connector del 
punt de recàrrega, per temps d’estacionament, tarifa fixa per a un temps determinat i aplicant 
variables segons el punt de recarrega, l’horari i si es tracta d’un dia laborable o festiu. 

També es poden aplicar bonificacions o tarifes reduïdes a les anteriors per usuaris i vehicles 
registrats segons la tipologia del vehicle i les característiques de l’usuari, d’acord amb les polítiques 
de promoció de la mobilitat sostenible i de millora de la qualitat de l’aire. 

Es preveu que l’estructura de tarificació del servei es defineixi, inicialment, entorn els següents dos 
conceptes: 

- Per energia carregada. (€/kWh). Per aquest concepte es facturarà per l’energia 
efectivament subministrada en la recàrrega del vehicle. 

- Per període d’inactivitat (€/min). Opcionalment es podrà incloure un cobrament per 
inactivitat, per la que es penalitzarà l'ocupació de la plaça de recàrrega quan no hi hagi 
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transmissió d'energia. Mitjançant aquest concepte es pretén desincentivar aquesta pràctica 
i assegurar l'ús eficient del servei per part de tota la ciutadania. 

Inicialment es pretén establir una tarifa diferenciada en funció de la potència i tecnologia del punt de 
recàrrega, tant semi ràpid (corrent alterna fins 22kW) com ràpid (corrent continua fins 50kW). 

Aquesta diferència pretén reflectir i compensar les diferències en la inversió necessària per a aquests 
dos tipus de punts de recàrrega, així com la velocitat amb la qual es prestarà el servei. 

Per al càlcul d’aquesta tarifa es tindran en compte tots aquells costos en què s'incorre durant la 
instal·lació, posada en marxa i operació dels punts de recàrrega. Aquests costos són: 

- La inversió en l'equipament que inclou el cost d'instal·lació i d'adquisició del punt de 
recàrrega, alta del subministrament sobre la base del seu període d'amortització (CAPEX). 

- Cost d'operació i manteniment anual per a cada de punt de recàrrega (OPEX). 
- Cost del subministrament elèctric. 
- Marge per a l’operador del punt de recàrrega (%). 

10 ASPECTES ECONÒMICS I FINANCERS 

10.1 Planificació econòmica ingressos i costos del servei fins 2030  

10.1.1 Inversió i amortització del equipament 

La inversió global inclou tots els costos necessaris per al desplegament de la infraestructura de 
recàrrega d'acord amb el desenvolupament establert. Aquests inclouen tots els costos relacionats 
amb la instal·lació i adquisició del punt de recàrrega, la infraestructura elèctrica, transformadors, 
obra civil,  la posada en marxa, l'estudi de viabilitat tècnica, i aquells associats a la plaça 
d’aparcament. 

Per tal d’obtenir el cost a repercutir anualment s'estima un període d'amortització lineal a zero de 8 
anys per al punt de recàrrega i material elèctric, i de 40 anys per a la part de transformadors i obra 
civil. Aquest període de 8 anys és la vida útil que s'estima per als punts de recàrrega, donades les 
condicions d'ús en entorns públics i per possibles canvis tecnològics del punt d'accés, la presa de 
corrent i el cablejat. 

Està previst que en la Fase 2, el 75% dels punts de recàrrega instal·lats siguin del tipus semi ràpid 
(corrent alterna fins 22kW) i el 25% restant siguin ràpids (corrent continua fins 50kW). 

La següent taula mostra la inversió estimada per al desplegament de la infraestructura: 

Any Nº PdR Nous Nº PdR Totals Inversió prevista 
2023 192 338 1.632.000,00 €  
2024 34 372 767.000,00 €  
2025 102 474 2.016.500,00 €  
2026 170 644 3.704.000,00 €  
2027 237 881 5.177.000,00 €  
2028 305 1186 6.664.500,00 €  
2029 374 1560 8.166.500,00 €  
2030 440 2000 9.625.000,00 €  

Taula 6. Inversió estimada anual per al desplegament de la xarxa 

Tal i com s’ha descrit anteriorment, el desenvolupament de la Fase 2 i, per tant, la inversió associada 
s’ajustarà en funció del parc de vehicles elèctrics registrat i del nombre de punts de recàrrega 
instal·lats pel sector privat i el sector domèstic. 
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10.1.2 Cost subministrament elèctric 

El cost mitjà de subministrament elèctric consisteix en el sumatori resultant de multiplicar l'energia 
consumida estimada en cada període horari pel preu del terme d'energia corresponent, incloent la 
part de terme de potència i la resta de termes regulats. S'ha plantejat un cost mitjà de 
subministrament (€/kWh) constant al llarg de les 24h del dia, per a facilitar l'aplicació de la tarifa. 

L'estimació d'aquest cost resulta complexa, perquè el mercat elèctric ha experimentat una gran 
volatilitat en els últims temps i, per tant, resulta difícil preveure la seva evolució en els anys següents 
donat el context actual. A més, el preu de l'electricitat, i en conseqüència, el cost mitjà del 
subministrament, suposa el principal cost associat a la recàrrega. Per aquest motiu , la seva evolució 
té un impacte directe en les tarifes a aplicar. 

Per a realitzar aquest càlcul s'ha pres com a referència l'històric dels preus d'energia consumida per 
EMAYA, i corregit d'acord amb l'evolució prevista en el mercat. 

El cost mitjà de subministrament estimat per al subministrament en els punts de recàrrega és 0,22 
€/kWh per a l’any 2023, reduint-se progressivament fins a estabilitzar-se en 0,18 €/kWh en el període 
2025-2030. 

S'ha d'esmentar que aquest cost pot reduir-se de manera molt considerable en cas de desenvolupar-
se sistemes de generació renovable associats al punt de recàrrega, que permetin aprofitar aquests 
estalvis en la prestació del servei. 

En cas que EMAYA no sigui el titular del punt de subministrament elèctric, s'acordarà la compensació 
a aquest pel terme variable de consum del punt de recàrrega. 

10.1.3 Subvencions de capital 

Està previst que la inversió necessària per al desenvolupament de la xarxa pugui ser subvencionada 
parcialment amb ajudes provinents d’institucions públiques (Unió Europea, Estat, CAIB, etc.) 
relacionades amb el desenvolupament de la mobilitat sostenible. 

Per al desenvolupament de la planificació econòmica i financera s'ha estimat una aportació d'ajudes 
del 35% de la inversió estimada1. 

10.1.4 Factor d’utilització i potencia de recàrrega 

El factor d'utilització (% temps en ús) dels punts de recàrrega representa un aspecte que afecta de 
manera directa a la rendibilitat i sostenibilitat de les inversions i, per tant, a la fixació de preus. La 
utilització dels punts de recàrrega públics dependrà del volum de vehicles elèctrics presents a la 
ciutat, els hàbits i preferències de recàrrega dels usuaris, la influència de la recàrrega privada, els 
avanços tecnològics quant a capacitat de bateries, marcs normatius, evolució de preus de 
tecnologies alternatives, etc. 

S'estima, sobre la base d'estudis comparatius de serveis similars, que el factor d'utilització del servei 
vagi augmentant a mesura que la implantació de vehicles elèctrics creix, començant en un 4,2% per 
al servei de càrrega en alterna i 8,4% pera a corrent continua en 2023 i culminant en 14,6% i 29,2% 
respectivament per a 2030. 

Pel que fa a la potència efectivament recarregada, també s'espera que s'incrementi a mesura que 
evolucionen tant les velocitats de recàrrega de vehicles com la capacitat de les seves bateries. 

                                                        
1  Es pren aquest percentatge considerant les limitacions de quantia subvencionable establertes pel Reial Decret 
266/2021, de 13 d’abril, pel que s’aprova la concessió directa d’ajudes a les CCAA i a les Ciutats de Ceuta i 
Mellilla per a l’execució de programes d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES IIII) en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.  
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10.1.5 Marge d’operació 

Donat el caràcter públic d’aquest servei, el marge de benefici d‘EMAYA com a operador de la xarxa 
s’estableix en 0%. 

10.1.6 Resultats 

A continuació s’exposen els resultats de l’estudi econòmic que justifica la viabilitat del futur servei de 
recàrrega municipal: 

  2023 2024 2025 2026 

Amortització -204.000,00 €  -269.275,00 €  -460.137,50 €  -821.137,50 €  

Operació i manteniment -131.850,00 €  -279.800,00 €  -310.400,00 €  -361.400,00 €  
Cost subministrament 
elèctric -202.453,13 €  -341.459,19 €  -881.566,80 €  -1.772.820,68 €  

Total cost -538.303,13 €  -890.534,19 €  -1.652.104,30 €  -2.955.358,18 €  

Subvencions de capital 71.400,00 €  94.246,25 €  161.048,13 €  287.398,13 €  

Ingressos per tarifa 276.072,45 €  523.226,39 €  1.531.430,21 €  3.160.670,63 €  

Total ingressos 347.472,45 €  617.472,64 €  1.692.478,33 €  3.448.068,76 €  

 

  2027 2028 2029 2030 

Amortització -1.326.062,50 €  -1.976.125,00 €  -2.772.537,50 €  -3.711.662,50 €  

Operació i manteniment -432.500,00 €  -524.000,00 €  -636.200,00 €  -768.200,00 €  

Cost subministrament elèctric -3.204.254,70 €  -4.599.525,60 €  -7.368.421,09 €  -9.723.498,03 €  

Total cost -4.962.817,20 €  -7.099.650,60 €  - 0.777.158,59 €  -14.203.360,53 €  

Subvencions de capital 464.121,88 €  691.643,75 €  970.388,13 €  1.299.081,88 €  

Ingressos per tarifa 5.780.614,50 €  8.355.726,00 €  13.443.276,46 €  17.790.461,50 €  

Total ingressos 6.244.736,38 €  9.047.369,75 €  14.413.664,58 €  19.089.543,37 €  

10.2 Projecte de tarifes que regiran una vegada aprovada la iniciativa pública en 
l’activitat econòmica en comparació als preus de mercat 

El càlcul de la tarifa s'ha plantejat de manera que es permeti cobrir tots els costos del servei i així 
s'aconsegueixi una sostenibilitat financera a llarg termini de tal forma que quedi assegurada la 
prestació d’un servei de qualitat amb la màxima disponibilitat i tecnològicament actualitzat. 

Les tarifes inicials establertes són:  

TARIFA Punt de Recàrrega Semi-ràpid (Corrent Alterna fins 22kW): 0,30 €/kWh 

TARIFA Punt de Recàrrega Ràpida (Corrent Continua fins 50kW): 0,35 €/kWh 

Si bé aquestes tarifes es representen com a fixes en relació als kWh subministrats, s’ha de considerar 
com a la mitjana prevista, de forma que es podran aplicar altres conceptes i bonificacions exposats 
al punt 9.6 Model de Tarifes, d’acord amb les polítiques de promoció del propi servei. 

Aquestes tarifes estaran subjectes a possibles actualitzacions periòdiques que assegurin la 
sostenibilitat financera del servei i es tindrà en compte les variacions dels factors que intervenen en 
el seu càlcul com ara el cost de subministrament elèctric. 

10.3 Pla de finançament per a aconseguir les inversions que requereixi el servei 

El pla de finançament es modelarà anualment en funció dels usuaris i els recursos econòmics de que 
disposi EMAYA. Les inversions que pugui realitzar l’activitat seguiran criteris de sostenibilitat 
financera. 
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11 CASOS DE CESSAMENT DEL SERVEI  

Donat que l’activitat serà un dels objectes socials més d’EMAYA, li apliquen els propis estatuts. En 
aquest cas, d’acord al que es determina en l’article 3 dels Estatuts, el termini de durada de la societat 
és indefinida. 

12 CONCLUSIONS 

L’Ajuntament de Palma pot promoure l’exercici de la iniciativa pública en l’activitat econòmica, 
sempre i quan aquesta actuació s’inscrigui en la voluntat de donar satisfacció a polítiques d’utilitat 
pública que permeten donar compleció a les finalitats i objectius legítimament cercats en exercici de  
les competències pròpies dels ens locals. L’actuació s’ha de desenvolupar de la forma més 
sostenible i eficient, i a través de la forma de gestió més adequada d’entre les establertes a l’article 
85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  

Els models en base als quals es pot articular una iniciativa com la proposada poden ser, com a 
formes de gestió directa: (i) gestió per la pròpia entitat local; (ii) gestió mitjançant organisme autònom 
local; (iii) gestió a través d’entitat pública empresarial i (iv) gestió per societat mercantil local de 
capital íntegrament públic 

Atès l’anterior i vistes les limitacions legals actualment existents per a la creació de noves societats 
públiques per les Administracions locals, l’Ajuntament de Palma considera que es podrien atribuir  
les tasques d’instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública municipal de 
punts de recàrrega elèctrica a una societat pública ja existent, que sigui mitjà propi de l’Ajuntament.  

L’article 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local preveu que aquest 
Ajuntament pot exercir la iniciativa pública per al desenvolupament d’activitats econòmiques, sempre 
que es garanteixi el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera 
de l’exercici de les seves competències.  

Haurà de justificar-se, en tot cas, que l’esmentada iniciativa d’exercici de les activitats vinculades a 
la instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral d’una xarxa pública municipal de punts de 
recàrrega de vehicle elèctric no generi riscos per la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda 
Municipal havent de contenir una anàlisi de mercat, de l’oferta i un estudi empresarial de viabilitat. 
Aquest exercici s’ha dut a terme, permetent afirmar que el test de sostenibilitat financera i de viabilitat 
econòmica del projecte resta garantit, tal i com s’ha deixat assenyalat en el present document.  

Cal destacar que aquesta activitat pretén la promoció de les polítiques públiques en matèria de 
reducció de les emissions de CO₂, millora de la qualitat de l’aire del municipi de Palma, impulsar el 
desplegament de les energies renovables, millora de l’eficiència energètica, i reduir la dependència 
tot augmentant la sobirania energètica, restant inscrits aquests objectius en polítiques d’interès 
general, que constitueixen un dels eixos fonamentals de la vertebració d’un nou model econòmic, 
polític i social, que permeti assolir el desenvolupament sostenible i fer front als reptes de futur.  

Els principals avantatges de promoure la iniciativa pública per a dur a terme l’activitat d’instal·lació, 
gestió, explotació, i manteniment integral d’una xarxa publica municipal de punts de recàrrega que 
s’està plantejant són:  

- EMAYA es troba en l’actualitat desplegant un projecte que permetrà implantar un alt 
percentatge d’autoconsum, comportant aquest fet una reducció dels costos de producció i 
de posada a disposició de l’energia a subministrar. Així mateix s’assegura un 
subministrament d’origen 100% renovable, aspirant al màxim percentatge possible de 
generació local.  

- Així mateix, EMAYA constitueix una empresa de capital íntegrament local, que durà a terme 
aquesta activitat sense que l’objectiu que persegueixi sigui generar benefici, i conduint les 
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seves decisions amb l’objectiu de garantir un accés generalitzat a aquest servei, en 
condicions de màxima facilitat i disponibilitat.  

L’Ajuntament de Palma amb aquest projecte pretén avançar en el conjunt d’iniciatives que permetin 
desplegar el model energètic descentralitzat, eficient, transparent, competitiu, democràtic i 
participatiu al que aspira assolir al llarg d’aquesta dècada. Així mateix, el desplegament d’aquest 
servei pretén evitar duplicitats administratives, millorar l’eficiència de la gestió pública, respectar els 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, incrementar la transparència dels 
serveis, i contribuir a la racionalització administrativa, generant estalvi net de recursos.  

Vist l’anterior, l’equip redactor que subscriu aquest document considera que l’empresa pública 
EMAYA constitueix la societat idònia per assolir les tasques que s’atribuiran a l’entitat prestadora 
dels serveis d’instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral d’una xarxa pública municipal de 
recàrrega energètica de vehicles elèctrics de l’Ajuntament de Palma. Alhora, permet potenciar el 
paper de EMAYA com a empresa especialitzada en matèria energètica i serveis connexos.  

EMAYA és una societat mercantil de titularitat pública, participada per l’Ajuntament de Palma al 
100%, essent un mitjà idoni per a assumir aquesta tasca, atenent al que estableix l’article 85 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 86.2.a) de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Es tracta d’una decisió que permet abordar de 
forma immediata, (i) en primera instància, el compliment de les exigències derivades de l’aprovació 
del Reial Decret-llei 29/201, de 21 de desembre, pel que s’adopten mesures urgents en l’àmbit 
energètic per al forment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies 
renovables i, (ii) en segon terme, de la promoció de polítiques que permetin assolir els objectius fixats 
pel Pla de recuperació, transformació i resiliència, i en darrer terme pel PAES i PACES. El fet que 
aquest Ajuntament disposi d’una empresa com EMAYA, tal i com ha restat reflectit en el present 
document, resulta més sostenible i eficient així com rendible econòmicament que altres formes de 
gestió contemplades a la normativa assenyalada com la gestió per la pròpia entitat local o mitjançant 
organisme autònom local. 

Tot l’anterior, per a la justificació de la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública per a la 
instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública de punts de recàrrega 
elèctrica, que permet disposar d’un instrument per impulsar iniciatives socials i ambientals i genera 
una oportunitat per a desplegar polítiques de foment de la millora del medi ambient urbà,  

 

 

Palma, 21 d’octubre de 2022  

 

 


