
ETIQUETATGE DE 
COMBUSTIBLES PER 
A VEHICLES DE 
CARRETERA
INFORMACIÓ SOBRE COM HAN 
D’ADAPTAR-SE ELS AGENTS ECONÒMICS

La Directiva de la Unió Europea 2014/94/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell (col·legisladors), aborda el desplegament 
d’una infraestructura de combustibles alternatius a tota la Unió 
Europea. Aquesta Directiva  afronta la necessitat de proporcionar 
un accés més ampli a Europa als “combustibles alternatius” i 
inclou el requisit que tant els nous vehicles com els punts de pro-
veïment i recàrrega mostrin etiquetes que permetin als conduc-
tors seleccionar el combustible apropiat per al seu vehicle.
Encara que aquesta informació ja es proporciona actualment en 
tots els manuals de propietari i al voltant del tap d’ompliment o 
de la tapa del dipòsit de combustible de la majoria dels vehicles, 
fins ara no es trobava de forma harmonitzada a tota Europa.

La Directiva preveu el desplegament d’un nou conjunt, únic i 
harmonitzat, d’etiquetes de combustible. Aquestes etiquetes fi-
guraran:

• En els manuals i en la proximitat del tap d’ompliment o la tapa 
del dipòsit de combustible dels nous vehicles, i podran apa-
rèixer també en els manuals electrònics disponibles a través 
del centre multimèdia del vehicle.

• En els aparells sortidors i en les pistoles de totes les estacions 
de servei d’accés públic.

• En els concessionaris de vehicles.

ANTECEDENTS

QUI HA ESTAT EL RESPONSABLE DEL DESENVOLUPAMENT  
D’AQUESTES NOVES ETIQUETES?

QUINS TIPUS DE VEHICLES ESTAN AFECTATS PER  
AQUEST REQUISIT D’ETIQUETATGE?

Un grup de treball específic dins del Comitè Tècnic 441 (TC 441) 
del CEN (Comitè Europeu de Normalització) es va encarregar del 
disseny i del format de les noves etiquetes per complir les previ-
sions generals de la Directiva 2014/94/UE.
 
 

Entre els integrants del grup de treball esmentat es trobaven ex-
perts de la indústria de l’automòbil i dels combustibles de la Unió 
Europea, associacions representatives dels consumidors, orga-
nismes nacionals de normalització, diversos governs de la Unió 
Europea, així com la Comissió Europea. La Norma EN 16942 es-
tableix el disseny i la grandària d’aquestes etiquetes noves.

Les etiquetes apareixeran en els següents vehicles nous:
• Ciclomotors, motocicletes, tricicles i quadricicles;
• Turismes;

• Vehicles comercials lleugers;
• Vehicles comercials pesats;
• Autobusos i autocars.



Les etiquetes han d’estar col·locades en els nous vehicles i 
en els sortidors de gasolina, gasoil, hidrogen (H2), gas natural 
comprimit, gas natural liquat i gas liquat de petroli de les es-
tacions de servei d’accés públic de tots els països de la Unió 
Europea, de forma clara i visible per als consumidors, a partir 
del 12 d’octubre del 2018.
Com que es tracta d’una data de compliment obligat, els fa-
bricants de vehicles i les estacions de servei començaran a 
introduir aquestes etiquetes amb anterioritat a aquesta data. 
Alguns fabricants de vehicles ja han començat a incorporar 
les etiquetes en els models presentats recentment; uns altres 
començaran a introduir les etiquetes a mesura que s’acosti la 
data límit.
Les estacions de servei també planegen anar col·locant les 
etiquetes en els aparells sortidors i les pistoles a mesura que 
s’acosti aquesta data.

Les etiquetes es col·locaran en la pistola i en el cos de l’aparell 
sortidor de combustible. Les etiquetes, tant en la pistola com 
en l’aparell sortidor, tenen el mateix disseny que les que han de 
figurar en els vehicles i en el manual de propietari, però amb 
unes dimensions mínimes diferents. Cada país pot incloure in-
formació addicional en l’etiqueta en els punts de proveïment, i 
en la llengua o les llengües nacionals.

COMBUSTIBLES 
 DE TIPUS GASOIL COMBUSTIBLES GASOSOS

QUIN ASPECTE TENEN LES ETIQUETES?

Existeixen dissenys específics d’etiquetes per a cada tipus de combustible: gasolina, 
gasoil i combustibles gasosos (p. ex. l’hidrogen):

COMBUSTIBLES  
DE TIPUS GASOLINA

QUAN HAN D’ESTAR VISIBLES 
AQUESTES ETIQUETES EN ELS 
ESTATS MEMBRES DE LA UE?

ON ES COL·LOCARAN LES ETIQUETES 
EN ELS PUNTS DE PROVEÏMENT?

TOTS ELS VEHICLES ESTAN 
AFECTATS?

ON ES COL·LOCARAN LES ETIQUETES 
EN ELS VEHICLES?

COM FUNCIONEN LES ETIQUETES?

La legislació exigeix les etiquetes solament per als nous vehicles 
comercialitzats per primera vegada o matriculats a partir del 12 
d’octubre del 2018.
Els fabricants de vehicles no recomanen col·locar les etiquetes 
en vehicles més antics. En cas de necessitar més assessora-
ment, es recomana posar-se en contacte amb el distribuïdor 
local.

Les etiquetes estaran visibles en la proximitat del tap d’ompli-
ment o de la tapa del dipòsit dels nous vehicles produïts.
La informació sobre  el combustible o els combustibles compa-
tibles amb el vehicle i les seves etiquetes corresponents també 
es trobaran en el manual de propietari del vehicle.

L’etiqueta és una eina visual per ajudar als consumidors a ve-
rificar la selecció correcta del combustible apropiat per al seu 
vehicle. El consumidor ha d’assegurar-se que l’etiqueta del sor-
tidor de combustible coincideix amb l’etiqueta del seu vehicle.



Les etiquetes de combustible consisteixen en:
a. Una forma identificativa exclusiva per a cada tipus de com-
bustible;
b. Informació, dins d’aquesta forma identificativa, sobre el contin-
gut màxim de biocombustible que es recomana utilitzar en cada 
vehicle que disposi d’etiqueta.
A l’hora de definir tant les formes com la informació que s’in-
clouria dins d’aquestes, es va adoptar el criteri de simplificació 
màxima. En aquest sentit, la norma del CEN EN 16942 es va 
decantar pel següent:

• UN CERCLE PER REPRESENTAR LA GASOLINA.  
La informació sobre el contingut màxim de biocombustible es 
designa com “Exx”, on “E” significa “etanol” i “xx” represen-
ta el volum màxim d’etanol que es recomana utilitzar en el 
vehicle i que estaria disponible en el sortidor.
Així, en la figura anterior, “E5” significa que el vehicle pot uti-
litzar gasolina que contingui fins un 5% d’etanol, i “E10” si-
gnifica que el vehicle pot utilitzar gasolina que contingui fins 
un 10% d’etanol. La “E” per a “etanol” és una abreviatura per 
indicar que la gasolina pot contenir etanol o altres compostos 
oxigenats fins a una quantitat màxima.

• UN QUADRAT PER REPRESENTAR EL GASOIL. La in-
formació sobre el contingut en biocombustible es designa com 
“Bxx”, on “B” significa biodièsel i “xx” és el volum màxim de 
biodièsel que es recomana utilitzar en el vehicle i que estaria 
disponible el sortidor. Així, en la figura anterior, “B7” significa 
que el vehicle pot utilitzar gasoil que contingui fins un 7% de 
biodièsel, i “B10” significa que el vehicle pot utilitzar gasoil 
que contingui fins a un 10% de biodièsel. La “B” per “biodiè-
sel” és una abreviatura per indicar que el gasoil pot contenir 
biodièsel en forma d’èster metílic d’àcids grassos (FAME) fins 
al percentatge màxim que s’indiqui en l’etiqueta respectiva.

• TAMBÉ ES FA SERVIR UN QUADRAT PER REPRE-
SENTAR EL “XTL””, que és un tipus de combustible dièsel 
parafínic fabricat a partir de material fòssil o renovable que 
permet obtenir per síntesi o hidrotractament, un combustible 
molt similar en composició al combustible dièsel fòssil
tradicional. La Norma CEN aplicable pel XTL és l’EN 15940. 
“XTL” designa al combustible dièsel parafínic utilitzat sense 
barrejar. La Norma EN 15940 permet la incorporació de fins a 
un 7% d’èsters metílics d’àcids grassos (FAME) en el combus-
tible dièsel parafínic.

• UN ROMBE PER REPRESENTAR ELS COMBUS-
TIBLES GASOSOS. La informació recollida a l’interior de 
la forma pot ser hidrogen (“H2”), gas natural comprimit, gas 
natural liquat o gas liquat de petroli.

QUIN ÉS EL SIGNIFICAT DE LES ETIQUETES?

Els Estats membres poden optar per proporcionar informació 
addicional al consumidor relacionada amb l’etiqueta d’acord 
amb un disseny estandarditzat. Aquesta informació opcional 
només es mostraria, si escau, en l’aparell sortidor.

LES ETIQUETES ES PODEN UTILITZAR 
PER A QUALSEVOL ALTRE PROPÒSIT 

QUE NO SIGUI LA VERIFICACIÓ DE  
LA COMPATIBILITAT DEL VEHICLE  

AMB EL COMBUSTIBLE?

QUÈ PASSARÀ AMB ELS VEHICLES 
DE RECÀRREGA ELÈCTRICA O 
ELS VEHICLES QUE SOLAMENT 

FUNCIONEN AMB ELECTRICITAT?

S’està treballant en una norma CEN per a les etiquetes apli-
cables als vehicles elèctrics i els seus punts de recàrrega.
S’espera que, al seu moment, es faci pública una comunicació 
similar a aquesta per als vehicles elèctrics i els seus punts de 
recàrrega.



ECFD
European Confederation 
of Fuel Distributors

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES DE LES ETIQUETES?

Les noves etiquetes començaran a aparèixer en els 28 Estats 
membres de la Unió Europea, els països EEE (és a dir, Islàndia, 
Liechtenstein i Noruega) i també Macedònia, Sèrbia, Suïssa i 
Turquia, que són membres de CEN, per la qual cosa, també 
han d’aplicar aquestes normes.

EN QUINS PAÏSOS ESTARAN VISIBLES 
AQUESTES ETIQUETES?

REGNE UNIT HAURÀ DE COMPLIR 
AQUESTS REQUISITS DESPRÉS DEL 

BREXIT?

Depèn de Regne Unit decidir la forma en què s’aplicaran les 
normes de la Unió Europea després del Brexit, però els nous 
vehicles tindran les etiquetes instal·lades en la línia de producció, 
de manera que els vehicles que entrin al mercat del Regne Unit 
disposaran d’etiquetes.
Per tant, és previsible que totes les estacions de servei d’accés 
públic del Regne Unit disposin, també, d’etiquetes.

EN NOUS VEHICLES 
(en la tapa de proveïment de 

combustible) 

Tamaño: mínimo de 13mm 
de diámetro.

Mides: mínim de 13 mm 
de diàmetre per la pistola i 
mínim de 30 mm de diàme-
tre per a l’aparell sortidor. 

EN EL MANUAL DE 
PROPIETARI

EN LES ESTACIONS  
DE SERVEI 

(en l’aparell sortidor i en la 
pistola) 

EN ELS 
CONCESSIONARIS 
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ETIQUETATGE DE 
COMBUSTIBLES PER 
A VEHICLES DE 
CARRETERA
INFORMACIÓ PER ALS CONSUMIDORS

Per ajudar els consumidors a seleccio-
nar el combustible apropiat per als seus 
vehicles a tota Europa, la Unió Europea ha 
acordat nous requisits d’etiquetatge per als 
nous vehicles i els punts de proveïment de 
combustible. A partir d’octubre del 2018 
apareixerà un conjunt nou, únic i harmo-
nitzat, d’etiquetes de combustible a tota 
Europa.

Aquestes etiquetes figuraran:
• En la proximitat del tap d’ompliment o de 

la tapa del dipòsit dels vehicles nous.
• En els manuals d’usuari dels nous 

vehicles, i també podran aparèixer en els 
manuals electrònics disponibles a través 
del centre multimèdia del vehicle.

• En els aparells sortidors i en les pistoles 
de totes les estacions de servei d’accés 
públic.

• En els concessionaris de vehicles.

PLANEJO VIATJAR AL REGNE 
UNIT, S’IMPLEMENTARAN 

AQUESTS REQUISITS 
D’ETIQUETATGE DESPRÉS 

DEL BREXIT?

Depèn del Regne Unit decidir la forma en 
la qual s’aplicaran les normes de la Unió 
Europea després del Brexit, però els nous 
vehicles tindran les etiquetes instal·lades 
en la línia de producció, de manera que 
els vehicles que entrin al mercat del Re-
gne Unit disposaran d’etiquetes.

RESPECTE DELS ERRORS DE PROVEÏMENT  DE COMBUSTIBLE

INFORMACIÓ GENERAL

El coll d’ompliment de combustible d’un 
vehicle de gasolina és més petit que la 
pistola d’un sortidor de gasoil. Això ajuda 
a evitar que els clients repostin gasoil en 
un vehicle de gasolina, encara que és pos-
sible subministrar accidentalment gasolina 
en el dipòsit d’un vehicle de gasoil malgrat 
que aquest tingui l’etiqueta “Dièsel” al vol-
tant del tap d’ompliment o de la tapa del 
dipòsit.

Els clients són responsables d’introduir el 
combustible correcte en els seus vehicles
(de gasolina o de dièsel). Aquesta comu-
nicació no aborda els casos en els quals 
un client pugui posar gasolina accidental-
ment en el seu vehicle dièsel. Les noves 
etiquetes i aquesta comunicació solament 
informen els clients sobre la idoneïtat de 
l’ús d’un combustible en un determinat 
vehicle.

QUINS TIPUS DE VEHICLES ESTAN AFECTATS PER AQUEST
REQUISIT D’ETIQUETATGE?

Les etiquetes apareixeran en els següents 
vehicles nous:

• Ciclomotors, motocicletes, tricicles i 
quadricicles;

• Turismes;

• Vehicles comercials lleugers;
• Vehicles comercials pesats;
• Autobusos i autocars.

SI VIATJO A L’ESTRANGER, 
TROBARÉ LES ETIQUETES EN 

LES ESTACIONS DE SERVEI 
DE LA RESTA DE PAÏSOS?

Les noves etiquetes s’implementaran 
en els 28 Estats membres de la Unió 
Europea, els països del EEE (Islàndia, 
Liechtenstein i Noruega) i també a Mace-
dònia, Sèrbia, Suïssa i Turquia.

Aquest document ha estat elaborat per ACEA; ACEM; 
ECFD, FuelsEurope i UPEI, les organitzacions que repre-
senten als fabricants de vehicles europeus (vehicles de 
dues rodes, automòbils, furgonetes i vehicles pesats) i 
als sectors europeus del refinament i subministrament 
de combustibles petrolífers. La informació continguda 
en aquest document està subjecta a les lleis nacionals 
específiques de cada Estat membre per a la implemen-
tació de la Directiva 2014/94/UE.

La traducció d’aquest document ha estat elaborada per ANFAC, ANESDOR, AOP i UPI, les associacions espanyoles que representen als 
fabricants de vehicles (vehicles de dues rodes, automòbils, furgonetes, i vehicles pesats) i als sectors del refinament i
subministrament de productes petrolífers.

Aquest document ha estat elaborat per ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope i 
UPEI, les organitzacions que representen als fabricants de vehicles europeus 
(vehicles de dues rodes, automòbils, furgonetes i vehicles pesats) i als sectors 
europeus del refinament i subministrament de combustibles petrolífers. La 
informació continguda en aquest document està subjecta a les lleis nacionals 
específiques de cada Estat Membre per a la implementació de la Directiva 
2014/94/UE. 

La traducció d’aquest document ha estat elaborada per ANFAC, ANESDOR, AOP i UPI, les associacions espanyoles que representen als 
fabricants de vehicles (vehicles de dues rodes, automòbils, furgonetes, i vehicles pesats) i als sectors del refinament i subministrament 
de productes petrolífers.


