
Estacions de càrrega de vehicles elèctrics segons la seva localització 
 

Estacions domèstiques 
 
La gran majoria de vehicles elèctrics es carreguen a casa. Això vol dir que els propietaris poden carregar 
els cotxes utilitzant la càrrega lenta directament des d’un endoll estàndard o gràcies a les estacions de 
càrrega de mode 2.  
La càrrega a través d’endolls estàndards és la manera més lenta de carregar el vehicle. Aquest tipus de 
càrrega s’acostuma a utilitzar a la nit, però amb bateries de gran capacitat aquest mètode podria no 
carregar completament la bateria d’alguns models de cotxe. Per exemple: 8 hores de càrrega a una 
potencia de 3,3 kW (230V/16A) en monofàsic pot donar un màxim de 26,4 kW, la qual cosa no és 
suficient per carregar completament la bateria d’un Tesla Model S.  
És per això que els propietaris de vehicles elèctrics poden utilitzar carregadors de mode 2, que són més 
potents i poden carregar completament el vehicle en menys temps. La majoria d’aquestes estacions 
de càrrega es poden instal·lar fàcilment al garatge o a la paret de casa i disposen de sistemes de 
protecció integrats. 

                
Imatge 1: Carregador domèstic                              Imatge 6: Carregador BOSCH  
de Ducati komponenti    
 
Amb una potència de 22 kW, aquest tipus de carregadors domèstics asseguren la càrrega completa de 
les bateries en un parell d’hores. 
  



Estacions públiques 
 
Mentre que tots els usuaris de vehicles elèctrics tenen la possibilitat de carregar el seu vehicle a casa, 
això canvia quan es viatja. Com que carregar el cotxe pot ser un gran problema si no es té molta bateria 
i no s’està a prop de casa, cada vegada hi ha més estacions públiques de càrrega. Cada dia hi ha més 
estacions d’aquestes en pàrquings, estacions de servei, centres comercials, etc.  

 
Imatge 2: Tipus d’estacions públiques  
       
Com que no s’acostuma a passar massa temps en aquests llocs, les estacions públiques empren, 
normalment, carregadors del mode 2 o 3. Es poden trobar carregadors del mode 4 en alguns llocs, 
però com que no és un opció barata, encara són bastant rars.  
El problema és que aquestes estacions no són fàcils de localitzar i és per això que hi ha una sèrie de 
pàgines web o d’aplicacions per a mòbils que permeten trobar les estacions més properes o planificar 
els viatges amb vehicles elèctrics (http://www.plugshare.com/, https://chargejuice.com/ etc.).  
La majoria d’aquestes pàgines web tenen informació sobre el tipus de carregadors i la seva 
disponibilitat. Com que aquestes estacions públiques compten cada vegada més amb algun tipus de 
programari de gestió instal·lat, és fàcil veure quins carregadors estan disponibles i, fins i tot, reservar-
hi una plaça.  
Davant l’augment incessant del nombre d’estacions de càrrega i de vehicles elèctrics, altres tipus de 
comerços estan començant a incloure els seus carregadors de vehicles elèctrics com a reclam per als 
usuaris. D’aquesta manera, no és estrany veure anuncis d’hotels, de centres comercials o d’altres 
organitzacions en què s’esmenta els seus carregadors de vehicles elèctrics. Alguns portals de reserves 
fins i tot inclouen un filtre per buscar allotjament o llocs d’interès que disposin de carregadors de 
vehicle elèctric. 

http://www.plugshare.com/
https://chargejuice.com/


 
Imatge 3: Mapa d’estacions de càrrega de vehicles elèctrics (www.plugshare.com) 

 

 
Imatge 4: “Camp” d’estacions de càrrega a l’aeroport de Portland 

 
Totes les estacions públiques funcionen més o menys de la mateixa manera, però el procés 
d’identificació i de pagament difereix. No existeix un estàndard en aquest aspecte. Pel que fa a la 
identificació, hi ha estacions que utilitzen targetes RFID, d’altres utilitzen aplicacions mòbils i moltes 
altres no requereixen identificació i només cal pagar amb targeta de crèdit o de dèbit, a través del 
telèfon mòbil o amb monedes. L’ús de targetes RFID o d’aplicacions mòbils proporciona més flexibilitat 
als proveïdors de serveis de càrrega pel que fa al pagament (prepagament, postpagament).  
Tesla, el principal productor de vehicles elèctrics als Estats Units, ha desenvolupat el seu propi 
“supercarregador” per a una càrrega ultraràpida dels seus models S i X. Aquests supercarregadors 
proporcionen fins a 120 kW de corrent continu a les bateries. Això situa els supercarregadors de Tesla 
com els més ràpids del món, però estan limitats als models S i X de Tesla. Altres vehicles elèctrics no 
poden utilitzar aquesta tecnologia per carregar les seves bateries.  

http://www.plugshare.com/


Com que tots aquests supercarregadors són iguals, els propietaris dels Tesla models S i X els poden 
utilitzar arreu del món i de manera gratuïta per a tota la vida. A més, aquests cotxes tenen un 
programari instal·lat per planificar viatges tenint en compte la localització d’aquests supercarregadors. 
Gràcies a aquesta opció, els propietaris d’aquests vehicles poden estar segurs que no es quedaran 
“penjats” durant els seus viatges. 
 

 
Imatge 5: Mapa dels supercarregadors de Tesla a Europa - 

https://www.teslamotors.com/supercharger 
 

 
Imatge 6: Supercarregador de Tesla - https://www.teslamotors.com 

 

 

https://www.teslamotors.com/


Tipus de connectors de càrrega 
 
Com ja s’ha dit més amunt, encara no hi ha un connector estàndard per als vehicles elèctrics. Això, 
però, no vol dir que cada fabricant utilitzi el seu propi connector, sinó que n’utilitzen algun dels ja 
existents. 
El tipus més comú i que gairebé tots els fabricants inclouen en els seus vehicles elèctrics és un 
connector domèstic estàndard adient per a càrrega lenta amb corrent altern. Aquest connector es fa 
servir pels modes 1 i 2 de càrrega.  

 
Imatge 7: Schuko de mode 1   Imatge 8: Schuko de mode 2 
 
El SAE J1772 (o Tipus 1) és un estàndard nord-americà per als carregadors amb càrrega en mode 3. La 
majoria de fabricants que utilitzen aquest estàndard són principalment americans i japonesos 
(Chrysler, GM, Ford, Toyota, Honda). 
 

 
Imatge 9: Connector SAE J1772  

 
Per a la càrrega en mode 3, la majoria de fabricants europeus utilitzen el connector de Tipus 2 (també 
conegut com Mennekes) en els seus vehicles. Proposat com a estàndard originalment per la companyia 
alemanya Mennekes (d’aquí el seu nom), l’Associació de Constructors Europeus d’Automòbils (ACEA) 
el recomana com a estàndard per davant del connector SAE J1772. La majoria d’estacions públiques 
de càrrega estan equipades amb aquest tipus de connector. 
 

 
Imatge 10: Connector de Tipus 2 



Les estacions de càrrega franceses i italianes utilitzen el connector de Tipus 3C per a la càrrega en 
mode 3. Però com que l’ACEA recomana els connectors de Tipus 2, aquests connectors estan 
desapareixent a poc a poc (tot i que encara se’n troben).  

 
Imatge 11: Connector de Tipus 3C 

 
Per a la càrrega ràpida amb corrent continu, el connector més utilitzat és el CHAdeMO. El va 
desenvolupar l’associació CHAdeMO (Nissan, Mitsubishi, Subaru, Toyota) i Nissan-Renault en fa molta 
promoció.  
 

 
Imatge 12: Connector CHAdeMO  

 
També es poden utilitzar els connectors de Tipus 2 per a càrrega ràpida amb corrent continu, però 
només en dissenys Combo. S’afegeixen dos clavilles especials per al corrent continu als connectors de 
Tipus 2 existents, la qual cosa permet la càrrega ràpida. Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, 
Porsche i Volkswagen han acordat utilitzar aquest tipus de connector en els seus vehicles. Com que el 
que permet la càrrega amb corrent continu són aquestes dues clavilles, també es poden trobar 
connectors SAE J1772 en dissenys Combo en algunes estacions de càrrega. 
 

 
Imatge 13: Connector Combo SAE J1772    Imatge 14: Connector Combo de Tipus 2 

  



El fet que tots aquests connectors utilitzin el mateix tipus d’electricitat (corrent altern o continu) 
permet que es puguin fer moltes combinacions de cables i que, per tant, els propietaris de vehicles 
elèctrics puguin comprar diversos cables per a diferents estacions de càrrega.  
És possible, per exemple, comprar un cable amb un connector de Tipus 2 en un extrem per connectar-
lo al cotxe i amb un connector SAE J1772 a l’altre per connectar-lo a una estació de càrrega.  
 


