
Amb el suport de:

Us ajudem a escollir el punt de recàrrega més adient per a cada ús 
mitjançant instal·ladors especialitzats.

Truca al Gremi d’Instal·ladors de Barcelona i et posarem en 
contacte amb un instal·lador autoritzat 

o consulta al teu establiment adherit al Gremi del Motor

Tot el que cal saber sobre 
el vehicle elèctric

 i com recarregar-lo

www.gremibcn.cat                www.gremidelmotor.org

Tel.93 453 69 06 
C/ Bruc 94 - 08009 BARCELONA
info@gremibcn.cat
www.gremibcn.cat

Energètics i ambientals Econòmics Altres

Es redueix la dependència dels 
productes derivats del petroli

Es millora la qualitat de l’aire a les 
nostres ciutats

Es redueix també l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle, i permet 
un nou posicionament de la 
indústria de l’automòbil 
implantada a Catalunya

Disminueix la contaminació 
acústica

Impost de matriculació gratuït i 
descomptes en l’impost de 
vehicles de tracció mecànica �ns el 
75%, depenent del municipi

Peatges gratuïts en les autopistes 
de la Generalitat de Catalunya

Tarifes reduïdes en aparcaments 
públics municipals

Menor despesa de manteniment

Menys cost de l’energia: entre 1 i 2 € 
per cada 100 km, segons la tarifa 
contractada

Amortització del cost del vehicle al 
voltant dels 80.000 km

Es pot carregar a casa amb una 
instal·lació adaptada

Accelera més ràpid que un vehicle 
de combustible

En poc temps igualaran 
l’autonomia dels cotxes de gasolina

Un cotxe elèctric també 
contamina... però cada vegada ho 
farà menys

El cotxe elèctric, en un futur, serà 
més barat que el de gasolina

El parc mòbil de 
vehicles elèctrics a 
Catalunya i el nombre 
d'estacions de 
recàrrega d'accés 
públic augmenten 
constantment.

Punts de recàrrega

1421

6.374

61

1.042

Vehicles híbrids

871

Endolls de vehicle elèctric

Vehicles elèctrics

Motos elèctriques

Xifres d’interès:

(*) Font ICAEN. www.icaen.cat 
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EL VEHICLE ELÈCTRIC

Un vehicle elèctric funciona amb un motor elèctric alimentat per una bateria 
elèctrica, que es carrega des d’una xarxa elèctrica domèstica o bé des d’una 
estació de recàrrega pública o privada.

Té un rendiment de quasi el 95%, enfront el 30% dels de gasolina i gasoil.

La implantació del vehicle elèctric presenta una sèrie d’avantatges i oportunitats 
per al desenvolupament d’una mobilitat sostenible, atès que permet la integració 
de les energies renovables en un sector que depèn dels derivats del petroli en un 
percentatge proper al 95%.

Què caracteritza el vehicle elèctric:

• Mecànica del motor simple i eficient
• Conducció senzilla i silenciosa
• Prestacions superiors als vehicles convencionals
• Bateria recarregable connectant-se a la xarxa elèctrica
• Autonomia entre 150 i 400 km segons el tipus de conducció

COM ES RECARREGA?

En un punt de recàrrega vinculat, que sol ser exclusiu del vehicle.

També a la xarxa pública de punts de recàrrega ràpida i semiràpida, augmentant 
així l’autonomia del vehicle. Aquesta xarxa facilita a tots els vehicles elèctrics de 
Catalunya l’accés al subministrament energètic.

TIPUS DE RECÀRREGA

Actualment hi ha uns 5.000 vehicles elèctrics a Catalunya i més de 1.000 endolls. 
Les matriculacions creixen el doble cada any. 

COM INSTAL·LAR UN PUNT DE RECÀRREGA 
DE VEHICLE ELÈCTRIC A CASA

Primer considerem les diverses opcions al mercat: vehicle híbrid, elèctric… Calculem 
els anys que preveiem tenir-lo (habitualment entre 8 i 12) i els kms/any previstos, 
els costos associats (impostos, reparacions, etc...), el cost del punt de recàrrega a 
l’habitatge i els ajuts econòmics a la compra.

La web de l’ICAEN disposeu d’un simulador que facilita aquesta valoració.

A partir d’aquí, cal seguir una sèrie de passos:

Triar una empresa instal·ladora que aconselli sobre 
el tipus de recàrrega, potència i instal·lació adequats.

Decidir entre les opcions d’instal·lació:

a. Subministrament elèctric individual 
aprofitant el comptador particular de 
l’habitatge (connectant el cablejat fins al 
comptador actual).

b. Nou subministrament elèctric individual. 
Un nou comptador per a cada vehicle, des del 
quadre de comptadors generals (cal l’alta de nou 
subministrament).

c. Subministrament elèctric existent 
col·lectiu aprofitant el comptador dels serveis de 
l’aparcament.

d. Nou subministrament elèctric col·lectiu 
d’un únic comptador, des del quadre general, 
per als futurs vehicles elèctrics del pàrquing (cal 
alta de nou subministrament).

Informar per avançat la Comunitat de 
Propietaris que volem posar un punt 
de recàrrega vinculat. En general, 30 
dies després de comunicar-ho i presentar 
la memòria tècnica es pot instal·lar. Val la 
pena fer una preinstal·lació comuna per a 
futurs vehicles elèctrics i proposar repartir 
les despeses entre tota la Comunitat.
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TIPUS DE  

RECÀRREGA POTÈNCIA (kW) TEMPS DE 
RECÀRREGA

NORMAL 3,7 kW 6 hores (80%)

SEMIRÀPIDA Fins a 22 kW 3 hores (80%)

RÀPIDA Aproximadament 50 kW 20 minuts (80%)

Comprovar la potència 
elèctrica disponible
La potència contractada per a l’habitatge (sol 
ser uns 5,75 kW) permet recarregar el vehicle 
amb l’endoll (en general de 3,3 kW (220 V i 
16 A), aprofitant la recàrrega de nit, quan el 
consum de l’habitatge és quasi nul.

Decidir el tipus de recàrrega:

a. Punt de recàrrega vinculat, exclusiu per al vehicle 
elèctric, tipus Wallbox.

b. Punt de recàrrega vinculat senzill, tipus endoll 
Shücko posat a la paret.
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