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Autonomia carregada 
equivalent aproximat

• Potència: 7,5 kW - 22 kW.
• Inversió aproximada: 6.000 € - 15.000 €
• Despesa anual: 3 càrregues al dia d’1h = 3.500€ - 4.000€
• Temps de recàrrega: 1h = 40 km - 120 km d’autonomia.
• Beneficis: bona relació servei-cost econòmic d’operació i manteniment.
• Idoneïtat: municipis < 2.000 habitants, flota elèctrica municipal,  
   empreses de logística i distribució petites i mitjanes. Pàrquings  
   vinculats a centres generadors de mobilitat: 
   supermercats, cinemes, centres
   comercials,  també a 
   concessionaris de
   vehicles...

• Potència: 22 kW
• Inversió aproximada: 15.000€ - 20.000€
• Despesa anual: 3 càrregues al dia d’1h = 4.000€
• Temps de recàrrega: 1h = 120 km d’autonomia.
• Beneficis: òptima relació servei-cost econòmic d’operació i manteniment.
• Idoneïtat: municipis >10.000 habitants, ubicacions properes a vies  
   interurbanes i vies interurbanes de velocitat mitjana, 
   flotes municipals i empreses  de logística i    
   distribució municipals mitjanes i grans.    
   Pàrquings vinculats a centres generadors  
   d’alta mobilitat: supermercats, cinemes, 
   centres comercials, també a concessionaris  
   de vehicles...

Punt de recàrrega 
amb endoll convencional

Punt de recàrrega semiràpida  
de corrent altern (AC)

De corrent altern (AC) i continu (DC)

Wall box o punt específic 
de recàrrega

Punt de recàrrega semiràpida 
de corrent continu (DC) 

Equivalències aproximades entre el temps de
recàrrega en les diferents estacions i l’autonomia
que li proporciona al vehicle:

P
• Potència: 2,3 kW i 10 A
• Inversió aproximada: 350€
• Despesa anual: (10h diàries 5 dies 
   setmana): 300€ - 550€ *
• Temps de recàrrega: 1h = 15 km
   d’autonomia.
• Beneficis: senzillesa.
• Idoneïtat: punt de recàrrega vinculat 
   en habitatges unifamiliars, flotes 
   captives.

* En funció de la tarifa contractada 

• Potència: de 3,3kW (16A) a 7,5kW (32A)
• Inversió aproximada: 1.000€
• Despesa anual (6h-3h diàries / 5 dies 
   setmana): 400€ - 650€ *
• Temps de recàrrega: 1h = 20 - 40 km d’autonomia.
• Beneficis: seguretat i més prestacions.
• Idoneïtat: punt de recàrrega vinculat en 
   habitatges plurifamiliars o unifamiliars, flotes 
   captives, empreses de logística i distribució 
   o ús particular intensiu.

* En funció de la tarifa contractada 

• Potència: a partir de 50kW en continu (DC) 
   i 43kW en altern (AC).
• Inversió aproximada: 50.000€
• Despesa anual: 3 càrregues al dia de 
   30 minuts = 8.000€
• Temps de recàrrega: 20 minuts = 120 km
   d’autonomia
• Beneficis: millor servei de recàrrega per a usuaris   
   de vehicle elèctric.
• Idoneïtat: municipis > 15.000 habitants, municipis  
   amb un servei de taxi elèctric, empreses de logística  
   i distribució, vies interurbanes de velocitat mitjana i  
   alta, concessionaris de vehicles, estacions de servei.
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La recàrrega es pot fer des d’un punt d’accés exclusiu o vinculat al vehicle elèctric o bé 
des d’un punt d’accés públic. En funció de la potència de càrrega, existeixen estacions 
de recàrrega normal, semiràpida i ràpida.

Tipus de recàrrega de vehicle elèctric a Catalunya


