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PUNT DE RECÀRREGA

VEHICLES 
ELÈCTRICS

PLÀNOL DE SITUACIÓ DEL PUNT 
DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

C/ Bertrand de Castellbell, s/n (al costat de l’EPSEM-UPC)



L’estacionament del vehicle restarà limitat al temps necessari 
per fer l’operació de recàrrega, que en cap cas serà superior 
a 3 hores.

PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

FUNCIONAMENT DEL NOU SERVEI PÚBLIC 
DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

TEMPS DE RECÀRREGA

1. Comprovar que el tipus d’endoll que volem fer servir 
(Mennekes o Schuko –domèstic-) està disponible, indicat 
amb els leds blaus del costat corresponent. 
2. Apropar la targeta RFID a la zona central del punt 
de recàrrega, marcada amb el símbol d’una antena. 

3. Si la identi�cació de l’usuari és correcta, seleccionar 
l’endoll mitjançant l’activació del polsador corresponent. 
4. Després de seleccionar l’endoll s’alliberarà la tapa 
corresponent. 
5. Connectar el vehicle al punt de recàrrega, en el cas 
de l’endoll Schuko tancar la tapa completament, 
i automàticament començarà la recàrrega del vehicle. 
Els leds indicatius del punt de recàrrega passaran a ser 
de color verd permanent.  
6. Per �nalitzar la càrrega, cal tornar a apropar la targeta 
per alliberar l’endoll. 
7. Desendollar el cable del vehicle i en el cas del Schuko 
tancar la tapa de l’endoll. 

1. L’ús del servei es farà mitjançant una targeta personalitzada , 
que caldrà sol·licitar a les o�cines de l’O�cina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) situades a la Plaça Major núm. 1, i que 
es lliurarà -temporalment- sense cost per a l’usuari.

 

2. La targeta facultarà al seu titular a realitzar un nombre 
il·limitat d’hores de recàrrega de bateria del cotxe elèctric. 
La durada de cada operació de recàrrega no podrà superar 
les tres hores. 
3. L’Ajuntament podrà  modi�car els requisits per ser 
bene�ciari del servei, així com limitar el nombre total 
d’hores de recàrrega. 

INSTRUCCIONS D’ÚS 
PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES
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