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(*) La informació continguda en aquest full és de caràcter bàsic i no exhaustiu, el tècnic del projecte és el 
responsable de verificar el compliment de la normativa d’aplicació.  

 
1. OBJECTE 

Aquesta circular informativa té com objectiu informar de la tramitació relativa a la instal·lació de punts 

de recàrrega de vehicles elèctrics . 

 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

- Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic 

- Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.” 

 

3. ANÀLISI NORMATIU 

En edificis o estacionaments de nova construcció s’haurà d'incloure la instal·lació elèctrica específica 

per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, executada d'acord amb el que estableix la (ITC) BT 52, 

"Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics ", que s'aprova 

mitjançant aquest Reial decret, amb les següents dotacions mínimes: 

 

a. En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat horitzontal, s’haurà 

d’executar una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), 

de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicada a 

les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT 52. 

b. En aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa, o els d'oficines, per 

al seu propi personal o associats, o dipòsits municipals de vehicles, les instal·lacions necessàries per 

a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places. 

c. En aparcaments o estacionaments públics permanents, les instal·lacions necessàries per a 

subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places. 

 

4. RÈGIMS D’INTERVENCIÓ 

Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic a la Disposició transitòria Quarta estableix que: 

Sol·licitud de permís per a instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i accés públic a l'ús 

d'aquests punts: 

1. La instal·lació i l'activitat d'implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics està sotmesa al 

règim de declaració responsable. 

2. Si s'instal·la un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics dins l'àmbit d'una activitat que ja té llicència 

municipal, no cal cap nova llicència, però s'ha de fer la comunicació preceptiva del canvi no 

substancial a l'ajuntament. 

3. Si s'instal·la un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics dins l'àmbit d'una activitat que ja té llicència 

municipal, en una zona on ja és plaça d’aparcament i sense canvi d’aquesta, s’ha de fer una 

modificació no significativa amb la presentació d’una instància genèrica indicant el número de la 

plaça o les places on s’instal·la i adjuntant la corresponent justificació de la instal·lació elèctrica. 


