
Informació bàsica sobre la càrrega de vehicles elèctrics 
 
Amb l’augment de les vendes de vehicles elèctrics els darrers anys, la infraestructura de càrrega de 
vehicles elèctrics s’ha convertit en un tema recurrent quan es parla de mobilitat elèctrica. Com que els 
vehicles elèctrics no ofereixen els mateixos beneficis que els vehicles de combustió interna pel que fa 
a la “càrrega” (no hi ha un únic estàndard), la necessitat d’estendre la infraestructura de punts de 
càrrega és encara més gran. I com que els vehicles elèctrics no tenen la mateixa autonomia que els 
vehicles convencionals, aquesta expansió és encara més important.  
El nombre de punts de càrrega de vehicles elèctrics al món canvia cada dia, per la qual cosa és molt 
difícil obtenir informació acurada al respecte. Alguns estudis apunten que l’any 2015 hi havia 55.000 
estacions de càrrega a Europa. Aquest nombre és molt superior al càlcul de l’any 2012 d’11.000 
estacions de càrrega (font: AVERE France), i continua creixent ràpidament. La pujada en les vendes de 
vehicles elèctrics els últims anys també ha tingut un gran pes en aquest augment.  
Molts països, a més, ofereixen ajudes per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de 
carregadors.  
Per poder entendre bé com funciona la tecnologia de càrrega dels vehicles elèctrics, cal esmentar 
alguns termes utilitzats en la seva infraestructura: 
Unitat de subministrament d’energia – Aparell que proporciona electricitat per a la càrrega. Com 
explicarem més endavant, n’hi ha de dos tipus: domèstics i públics. En països angloparlants se les 
coneix com a EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment). 
Connector – Aparell que connecta físicament el vehicle amb la unitat de subministrament. Actualment 
no hi ha un estàndard i els fabricants de vehicles elèctrics n’utilitzen de diversos tipus.  
Endoll – Incorporat al vehicle elèctric, punt de connexió entre el connector i el vehicle. Igual que el 
connector, no n’hi ha un d’estàndard. D’igual manera, tampoc no hi ha un estàndard en la localització 
de l’endoll al vehicle. En la majoria de vehicles es troba al mateix lloc on es trobaria la tapa del dipòsit 
de combustible d’un vehicle de combustió interna, però també es pot trobar al davant o al darrere dels 
cotxes elèctrics.  
Carregador de bateria – Dispositiu del vehicle que converteix el corrent altern (CA) en corrent continu 
(CC), necessari per carregar les bateries del vehicle elèctric. Quan es connecta el vehicle directament 
a una font de corrent continu, aquest dispositiu només serveix per controlar el procés de càrrega. 
Bateries – També se les coneix com a bateries “de tracció”, ja que són les encarregades de propulsar 
el vehicle. Igual que amb els connectors i els endolls, n’hi ha de molts tipus i difereixen en la seva 
capacitat. Una capacitat més gran es tradueix en una autonomia superior. La majoria de vehicles 
elèctrics utilitzen actualment bateries d’ió liti. 
 

 
Imatge 1: Sistema de càrrega de vehicles elèctrics (www.http://www.fsec.ucf.edu/) 

http://www.http/www.fsec.ucf.edu/


 

Modes de càrrega dels vehicles elèctrics 
 
L’any 2001, la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI, o IEC per les seves sigles en anglès) va 
publicar l’IEC 61851 (sistema de càrrega conductiva dels vehicles elèctrics), on especificava els 
diferents modes de càrrega segons la potència i la velocitat. Actualment, la publicació IEC 62196-2 
divideix aquests modes de la manera següent: 
MODE 1 – Càrrega lenta des d’un endoll estàndard. Connexió directa i passiva, màxim de 16A i 3,7kW 
en monofàsic o 16A i 11 kW en trifàsic, sense connexió a terra. Està prohibit en alguns països. Utilitza 
endolls estàndards, és molt lent, però no utilitza massa electricitat.  
MODE 2 – Càrrega lenta/ràpida des d’un endoll estàndard però equipat amb algun tipus de protecció 
específica (al cable). Connexió directa i semiactiva, màxim de 32A i 7,4kW en monofàsic o 32A i 22kW 
en trifàsic. Compta amb connexió a terra i protecció contra sobretensions i temperatura excessiva. 
S’acostuma a trobar en llars on s’ha instal·lat una unitat de subministrament d’energia per a càrrega 
ràpida o en àrees comercials per donar autonomia als vehicles elèctrics. 
MODE 3 – Càrrega ràpida a través d’un connector específic amb funció de control i de protecció. 
Connexió activa, màxim de 63A i 14,5kW en monofàsic o de 63A i 43,5kW en trifàsic. La comunicació 
entre el vehicle i la xarxa elèctrica permet la integració del sistema a la xarxa elèctrica intel·ligent. 
S’acostuma a utilitzar en àrees públiques i comercials on es necessita carregar el vehicle en poc temps. 
MODE 4 – Càrrega ràpida utilitzant corrent continu a través de carregadors específics amb funcions de 
control i protecció integrades. Màxim de 400A i 240kW. L’IEC 62196-3 inclou noves especificacions per 
al mode 4, apujant aquests màxims fins a 400A i 400kW. Aquest mode només s’utilitza amb finalitats 
comercials, ja que la instal·lació de la tecnologia és molt cara. 
El mètode de comunicació emprat és la modulació per amplada de polsos (PWM en anglès). 
 


