
#energianeta

AVANTATGES

Únicament necessita un espai 
per al nou comptador en la 
centralització de comptadors

No té implicacions per ús de 
subministraments comunitaris

Permet la implantació de 
tarifes específiques adequades 
per als VE   

INCONVENIENTS

És necessari gestionar els 
consums i la repercussió 
de despeses als diferents 
usuaris de VE

Sobrecost en la instal·lació 
inicial que ha de preveure 
els futurs punts de 
recàrrega

Si no és possible instal·lar 
un nou comptador per falta 
d'espai, s'ha d'habilitar una 
nova centralització de 
comptadors

1
Nou subministrament col·lectiu per a vehicles elèctrics (VE)

Subministrament existent a l’habitatge o local

Punt de recàrrega
amb comptador
secundari
(opcional)

Nou 
subministrament 
col·lectiu per a VE

Serveis comuns
edifici

Comptador actual
serveis aparcament

CGP
ICP ICP

Instal·lació d’un nou subministrament col·lectiu amb comptador principal 
comú per a les estacions de recàrrega del VE a l'origen de la instal·lació. 

El comptador secundari (opcional) a cada estació de recàrrega permet la 
facturació o repercussió individualitzada de les despeses.

2

La instal·lació fa servir el subministrament actual de l’habitatge o local
existent al mateix edifici. Aquesta instal·lació podrà tenir l’origen a 
l’habitatge o local com un circuit addicional.

AVANTATGES

Es rebrà una sola factura pel consum
de l’habitatge i el consum del VE

No necessita alta d’un nou subministra-
ment ni espai per a un nou comptador

S’aprofita la potència ja contractada a
l’habitatge o local amb una gestió 
interna de la demanda

INCONVENIENTS

No cobreix el cas de l’aparca-
ment ubicat en un edifici 
diferent del de l’habitatge

Els costos de la instal·lació 
s’incrementen notablement a
mesura que la distància entre 
el comptador i el punt de 
recàrrega augmenta

Cal vigilar si la potència 
contractada és suficient
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Principals esquemes disponibles a l'hora d'instal·lar un punt de recàrrega 
vinculat en un aparcament (propietat o lloguer)

Com instal·lar un punt de recàrrega vinculat



#energianeta

3
Nou subministrament individual

Subministrament col·lectiu existent dels serveis de l’aparcament amb circuit addicional

Punt de recàrrega

Serveis comuns
edifici

Comptador actual
serveis aparcament

CGP
ICP

Instal·lació d’un nou subministrament individual amb comptador principal a
la centralització de comptadors per a cada estació de recàrrega. El comptador 
secundari (opcional) permet la gestió i el seguiment dels consums.
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La instal·lació fa servir el subministrament existent a la instal·lació amb un
circuit addicional. Es pot distingir entre una instal·lació d’un punt de recàrrega
en un habitatge unifamiliar i en habitatges unifamiliars amb aparcaments 
comunitaris. El comptador secundari, opcional a cada estació de recàrrega, 
permet la facturació o repercussió individualitzada de les despeses.

AVANTATGES

Costos d’instal·lació baixos. No necessita alta d’un nou
subministrament ni espai per a un nou comptador

INCONVENIENTS

La comunitat podria denegar-hi l'accés, ja que s'ha 
d'utilitzar el subministrament existent a la comunitat 
de l'aparcament

És necessari gestionar els consums i la repercussió de
despeses als diferents usuaris de VE

No permet la implantació de tarifes específiques 
adequades per als VE

S’ha de revisar la instal·lació elèctrica i la potència 
disponible per als vehicles elèctrics per assegurar 
la idoneïtat i seguretat d’aquesta alternativa.

AVANTATGES

La instal·lació es realitza individualment sense afectacions 
de subministraments compartits amb la comunitat

Llibertat d’elecció d’oferta i companyia comercialitzadora

Alternativa interessant en cas de no habitar en el mateix  
bloc on hi ha la plaça d'aparcament de VE.
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INCONVENIENTS

Els costos de la instal·lacó són superiors als altres
sistemes de recàrrega

Com que hi ha dos contractes diferents, un per a l’habitatge
i l’altre per al VE, es genera doble facturació, cosa que 
produeix un increment en els costos fixos

Es necessita espai per a la centralització de comptadors
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