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EL MANTENIMENT DELS
PUNTS DE RECÀRREGA



L’ ASSOCIACIÓ

AGIC



SITUACIÓ ACTUAL MERCAT

PARC VEHICLES

• 3,3 milions de turismes.

• 817 mil camions i furgonetes.

• 587.500 motos i motocicletes.

PREVISSIONS DEL MINISTERI 
D’INDÚSTRIA

•Finals del 2015: 150.000 VE (3,3% de la 
flota actual).

MITGES 

• 1,15 persones per vehicle (RMB).

• 22,2 milions de desplaçaments.

• 80% recorreguts inferiors a 100 km.

•40% consum energètic primari  dedicat 
al transport (1% electricitat).

PREVISSIÓ REALISTA

•Finals del 2015: 100.000 VE (2% de la 
flota actual).

� 70.000  Turismes.
� 25.000 Motocicletes.
� 5.000 Furgonetes i camionetes.

AVANTATGES 

•Redreçament producció i renovació
mercat.

•Noves possibilitats de negoci.

•Impacte ambiental.

ACCIONS

•Instal·lació de punts de càrrega i 
manteniment.

•Normalització i estandardització de les 
connexions.

•Formació i innovació als tallers.

Desenvolupament econòmic
Creixement del transport 
sostenible 



MODALITATS DE CÀRREGA DELS VEHICLES ELÈCTRICS

Accions

• Nou subministrament de “mobiliari urbà” de la via pública que ha de comptar amb el seu equip 
de mesura, proteccions elèctriques generals, línies elèctriques, etc.

• Els equips de càrrega han d’estar ben protegits pel que fa a riscos de tipus elèctric, mecànic i 
ambiental.

• Evitar les possibles accions vandàliques, així com utilitzacions adequades d’energia.

• Integrar els equips de càrrega en les normatives d’equips instal·lats a la via pública.

• Marcat i senyalització de les zones de recàrrega elèctrica.

Tipologia

• Sistemes de proveïment elèctric per realitzar 
recàrregues “de complement”.

• Estacionaments de curta durada.

• Punts de superfície prioritzats per motos elèctriques.

VIA 
PÚBLICA



MODALITATS DE CÀRREGA DELS VEHICLES ELÈCTRICS

Accions

• Augment de potència contractada.

• Estudiar el potencial dels vehicles que pot alimentar la connexió actual i les condicions actuals 
(actualment al voltant dels 3,7 kW).

• Depenent de la tipologia de la instal·lació: ampliacions/instal·lació de centralitzacions, noves 
derivacions individuals, manteniment, etc.

• En aparcaments de nova construcció, preveure el sistema de connexió i el dimensionament de la 
xarxa elèctrica.

• Programació del sistema de càrrega intel·ligent.

Aparcaments públics

• Temps de càrrega variable: ràpida i lenta en 
funció de les necessitats.

• Sistema de càrrega intel·ligent (“gran 
rotació”).

Aparcaments privats

• Llarg temps de càrrega.

• Habitatges unifamiliars: punts de recàrrega 
simple i senzilla.

• Habitatges plurifamiliars: gestió intel·ligent i 
estudis particularitzats

APARCAMENT
S



TIPUS DE RECÀRREGA I EQUIPAMENTS

Tipus 1 (16A per fase – 3,7 a 11 kW)

Càrrega lenta  en CA amb endoll estàndard no 
específic per a VE.

La instal·lació requereix protecció diferencial i 
magnetotèrmica. 32A monofàsica fins 
7,2kW.

Connexió del VE  a la xarxa de CA utilitzant 
presses de corrent normalitzades.

Tipus 2 (32A per fase – 3,7 a 22 kW)

Càrrega lenta  en CA amb endoll estàndard no 
específic per a VE.

La instal·lació requereix protecció diferencial i 
magnetotèrmica. 63A trifàsica fins 43kW i 
70A monofàsica.

Cable especial amb dispositiu electrònic 
intermig amb funció de pilot de control i 
proteccions 



TIPUS DE RECÀRREGA I EQUIPAMENTS

Tipus 3 (16A per fase – 3,7 a 11 kW)

Càrrega lenta o semi-ràpida  en monofàsica o 
trifàsica amb endoll específic.

Les proteccions estan incloses a la 
infraestructura especial pel VE. 16/32A 
monofàsica i 32A trifàsica fins 22 kW.

Connexió del VE a la xarxa d’alimentació de CA 
utilitzant un equip específic

Tipus 4 (segons carregador)

Càrrega ultra-ràpida en  CC.

Les proteccions estan instal·lades a la 
infraestructura. 120A corrent continua.

Connexió del VE utilitzant un carregador 
extern fix.



MARC NORMATIU I TIPOLOGIES D’INSTAL·LACIONS

Instal·lació col· lectiva de recàrrega de VE amb 

centralització de comptadors per a la recàrrega del 

VE.

Centralitzacions de comptadors independents. Una 
per vehicles elèctrics i altre per habitatges/locals.

Vàries estacions de recàrrega des d’un mateix 
comptador.

Instal·lació col· lectiva de recàrrega de VE derivada 

de la centralització de comptadors de l’edifici.

Ampliació de la centralització de comptadors amb 
comptadors independents per la recàrrega de VE.

Vàries estacions de recàrrega des d’un mateix 
comptador.

INSTRUCCIÓ 8/2012 del 
DGEMSI



MARC NORMATIU I TIPOLOGIES D’INSTAL·LACIONS

Diverses instal·lacions de recàrrega de VE 

derivades d’una centralització de comptadors de 

l’edifici.

Ampliació de la centralització de comptadors amb 
comptadors independents per la recàrrega de VE.

Diverses instal·lacions de recàrrega de VE derivades 

d’una centralització de comptadors de VE.

Centralitzacions de comptadors independents. Una 
per vehicles elèctrics i altre per habitatges/locals.

Un comptador per cada punt de recàrrega exclusiu.

INSTRUCCIÓ 8/2012 del 
DGEMSI



MARC NORMATIU I TIPOLOGIES D’INSTAL·LACIONS

Instal·lació de recàrrega de VE amb comptador 

comú amb instal·lació d’un habitatge o local.

Ampliació de la derivació individual que parteix 
del comptador de l’habitatge/local per alimentar 
la instal·lació de recàrrega del VE.

Instal·lació de recàrrega de VE derivada de la 

instal·lació elèctrica de l’aparcament.

Nou circuit que parteix del quadre general de 
l’aparcament. Comptador comú del aparcament.

INSTRUCCIÓ 8/2012 del 
DGEMSI



AGENTS SOBRE LES INSTAL·LACIONS I EL SEU MANTENIMENT

FABRICANTS

Creació i evolució dels equips de càrrega. Innovació constant.

Condicionament de les instal·lacions i les seves característiques en funció del disseny dels equips de recàrrega i 
dels propis VE i PHVE.

No realitzen el manteniment de les instal·lacions ni dels punts de recàrrega.

La gran majoria de les instal·lacions públiques i grans aparcaments seran absorbides per empreses de gran 
magnitud i amb molta capacitat d’actuació: licitacions públiques, grans centres comercials, etc.

Focalitzar els esforços sobre l’execució de les instal·lacions d’aparcaments privats: augment de la capacitat de 
les centralitzacions, circuits, escomeses, derivacions individuals, etc. 

Realitzar el manteniment regular de les instal·lacions de recàrrega en aquests aparcaments. Encara que no 
estiguin sotmeses obligatòriament a un règim de manteniment periòdic serà completament necessari. Estudiar 
els elements específics que componen la instal·lació.

Assessorament energètic proper sent el “metge de capçalera” de les instal·lacions.

Necessitat de formació específica en l’àmbit del VE i energètic: funcionament de components, sistemes 
intel·ligents de control, tipus de recàrregues, gestió energètica, etc. 

EMPRESES 
INSTAL·LADORES
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GRÀCIES PER LA SEVA 
ATENCIÓ


