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Els garatges comunitaris sota els
blocs de pisos construïts fa dèca
des s’enfronten a un dels reptes
més importants. Ja no és que les
places que aleshores es van di
buixar ara hagin quedat petites a
causa dels vehicles familiars, ca
da vegada més grans, sinó que la
font d’energia utilitzada pels cot
xes del futur obligarà a empren
dre unes actuacions d’adaptació
que en alguns casos pot ser espe
cialment complicada.
Hauran de ferho tard o d’ho

ra, i no serà per caprici. La Co
missió Europea preveu en un pa
quet de mesures d’impuls a
l’energia neta l’obligatorietat
d’instal∙lar punts de recàrrega

el cost i la dificultat tècnica es
disparen. Tot i això, continua
sent l’opció generalment utilit
zada, perquè el cost del consum i
de la instal∙lació repercuteix úni
cament en el propietari del vehi
cle elèctric i la resta de veïns no
han de pagar res.
Les altres opcions són la con

nexió a la línia comunitària de
l’aparcament –de manera que el
cost de la recàrrega elèctrica el
paguen entre tots els veïns, enca
ra que només l’utilitzi un– o la
instal∙lació d’una nova línia de
subministrament amb un comp
tador de potència limitada per a
tot el pàrquing que només paga
rien els que hi estiguessin inte
ressats. “Les opcions comunità
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per al vehicle elèctric a tots els
edificis i aparcaments tant pú
blics com privats. La data límit
establerta inicialment és el gener
del 2021, tot i que encara s’han
d’aprovar les directives corres
ponents, i tot i que el programa
europeu estableix mesures fins
al 2030, per la qual cosa tot ple
gat es pot flexibilitzar tot al llarg
de la pròxima dècada.
“El mercat no ho està fent;

moltes promocions d’obra nova
s’estan construint sense punts de
càrrega”, critica Jordi Marrot,
responsable de la unitat de reha
bilitació i medi ambient del
Col∙legi d’Aparelladors, Arqui
tectes Tècnics i Enginyers d’Edi
ficació de Barcelona (CAATEB),
“així que sense mesures valentes
difícilment el cotxe elèctric es fa

rà un lloc, i el compliment dels
objectius europeus serà invia
ble”. Encara que d’entrada no els
instal∙lin, la implantació en blocs
de pisos acabats de construir és

relativament senzilla, ja que els
comptadors acostumen a situar
se a la planta baixa i hi ha con
ductes que permeten fer les mo
dificacions pertinents sense gai
res problemes. L’arquitecte
tècnic Roger Bancells explica
que “des de l’aprovació del Codi
Tècnic d’Edificació del 2006 la
instal∙lació elèctrica està centra
litzada i és fàcil passar el cablatge
fins on calgui”.
Qui realment ho tindrà difícil

és el veí del cinquè que viu en
una finca antiga amb el compta
dor elèctric a l’interior del seu
habitatge i la plaça de pàrquing
en una segona planta subterrà
nia. La tècnica més habitual és
instal∙lar una línia des del comp
tador particular fins a la plaça
d’aparcament. En aquests casos

PROMOCIONS D’OBRA NOVA

Els constructors no
inclouen la instal∙lació
de partida, però
l’adaptació és senzilla

CONSTRUCCIONS ANTIGUES

Elcost i ladificultat
tècnicaesdisparaals
blocsdepisosambel
comptadoraldomicili

Milers de
barcelonins
celebren la Festa
de la Bicicleta
Preparats, llestos... L’Ïu i l’Ot, de
9 i 7 anys, vanparticipar ahirper
primera vegada de la popular
Festa de la Bicicleta de Barcelo
na.Elsdosgermansencarariuen
quanrecordenaquellagirafaque
pedalava pels carrers, entre mi
lers de ciclistes també la mar de
contents. “Realment no era una
girafa –afegeixen els nens amb
picardia–, era un senyor disfres
sat, perquè hi havia moltes per
sonesdisfressades,itambéaltres
ambbicicletesmolt rares queno
havíemvistmai, comunaque te
nia dos seients, una altra que es
tavafetadefusta...”.Eldia festiu,
que recorre 12 quilòmetres, va
concloure al passeig Lluís Com
panys, on la ciutadania va poder
gaudir de nombroses atraccions
entorn delmón de la bicicleta. A
més,l’Ajuntamentvaaprofitarla
cita per repartir 8.000mapes de
lanovaxarxadecarrilsbicisdela
ciutat, dels construïts i també
dels previstos. “Ha estat super
divertit. Hem començat tard,
ambelsúltims,peròdespréshem
arribat entre els primers. Amés,
podies fer unmunt de coses que
normalmentnopots fer”.ANA JIMÉNEZ
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El cost de la infraestructura
comporta tensions veïnals

ries finançades entre tots els ve
ïns surten més a compte des del
punt de vista econòmic si la finca
és molt antiga”, assegura Ban
cells.
La gran varietat d’opcions i els

complicats tràmits que cal seguir
ha provocat l’aparició d’empre
ses que s’hi dediquen exclusiva
ment. El mateix paquet europeu
en què s’inclou la futura obliga

cosa s’estalvia un 40% respecte a
una instal∙lació individual”, des
taca el director general d’Apar
Car, Miquel Castro. Encara que
el resultat final és que només pa
ga qui consumeix, aquesta opció
comporta una despesa inicial en
la comunitat que no tots els veïns
estan disposats a assumir.
A la disputa per la renovació

de l’ascensor o les obres de mi
llora de la façana s’hi incorporen
les picabaralles pels punts de
càrrega. Administradors de fin
ques reconeixen que és una in
quietud creixent. Malgrat les
discussions, la veritat és que la
llei empara els veïns que vulguin
instal∙lar un punt de càrrega a la
seva plaça de pàrquing. Simple
ment cal comunicarho prèvia
men a la comunitat de propieta
ris.
Igual que amb les façanes o els

ascensors, els ajuts públics po
den ser el factor que inclini la ba
lança cap als favorables a la ins
tal∙lació elèctrica. LaGeneralitat,
a través del pla estratègic per al

desplegament d’infraestructura
de recàrrega per al vehicle elèc
tric aCatalunya (Pirvec) finança
va l’any passat fins al 75% de ca
da punt, amb 1.000 euros com a
màxim per punt vinculat i fins a
2.500 euros en el cas que fos una
preinstal∙lació per a futurs punts
en un garatge comunitari. L’ob
jectiu del govern català és que a
finals de l’any que ve hi hagi
25.000 endolls funcionant. Fa
bricants automobilístics com
Nissan també ofereixen la ins
tal∙lació gratuïta del punt de càr
rega al domicili, ja que han de
tectat que la infraestructura de
càrrega ésundels aspectes que fa
enrere possibles interessats en
fer el salt al vehicle elèctric.c
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La granmajoria d’aparcaments privats de comunitats de veïns no estan adaptats
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L’opciómés habitual
és el punt de recàrrega
individual perquè
no implica despeses
a la resta dels veïns
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S ota l’asfalt hi ha una al
tra Barcelona sense la
qual no funcionaria la
ciutat que tots conei
xem. Un conjunt de ga

leries subterrànies recorren la ca
pital catalana plenes de cables de
fibra òptica, aigua freàtica... i
electricitat, molta electricitat.
Fins a 550 quilòmetres de cables
demitjana i alta tensió d’Endesa i
Red Eléctrica transcorren per un
d’aquests llocs discrets i secrets
però imprescindibles.
Un incendi al seu interior és el

principal temor dels seus respon
sables ja que posaria en perill el
subministrament elèctric de mi
lers de veïns. Als habituals siste
mes de prevenció contra el foc
s’afegeix ara un que sembla in
ofensiu però que segons els tèc
nics responsables és fonamental:
la pintura intumescent.

El ramal de 190 metres que
connecta la subestació elèctrica
deMata, alPobleSec, amblagale
ria de servei principal del Pa
ral∙lel s’ha pintat completament
deblancambunasèriedecompo
nents especials que actuen com
una protecció passiva. “El foc,
quan entra en contacte amb la
pintura, faqueesdilati i formiuna
barrera aïllant en forma de bom
bolles de gas inert que evita la
propagació de les flames i la com
bustió”, explica Emili Canillas,
tècnic de subestacions d’Endesa.
“La pintura no extingeix el foc

peròendarrereix la sevapropaga
ció i millora la resistència”, re
marca Canillas mentre repassa
els més de 18 quilòmetres de ca
bles que suposen les 67 línies de
mitjana tensió, pintades d’un
blanc tan impol∙lut que fins i tot
enlluerna el visitant quan acce
deix per primera vegada a un lloc
que s’imaginava fosc i inhòspit.
L’entrada al recinte s’aconse

gueixdesprés dedesbloquejar di
verses portes dotades dels siste
mes de seguretatmés potents, cà
meres i un conjunt de sensors de
temperaturaquecontrolen l’inte
rior. Un brunzit constant recorda
que per aquests cables hi passa
electricitat sense parar. El res
ponsable de la subestació deMa
ta, Manel Díaz, defineix les gale
ries com “un organisme viu”.
Quan una màquina fent obres al
carrer topa amb un cable, el curt
circuit arriba fins a aquesta gale
ria d’Endesa i fa saltar les grapes
que uneixen els diferents con
ductes aparentment inofensius.
Si aquest llampec o qualsevol al
tra incidència provoquessin un
incendi, independentment dels
efectes de la nova pintura, s’acti
varien una mena d’extintors ins
tal∙lats al sostre de la galeria sub
terràniaquedeixenanarunagent
químic contra el foc.
La mesura també s’ha implan

tat a les subestacions deVilanova

(a Arc de Triomf), les Corts, Tri
nitat, Sants i Badalona. El cas del
PobleSecésespecial jaqueésuna
de les instal∙lacionsmés cuidades
per Endesa. Va ser la primera su
bestació de Barcelona i és una de
les més antigues d’Espanya. Els

passadissos, que encara fan olor
depintura fresca, tenen els cables
que donen electricitat a edificis
emblemàtics com el Palau de la
Generalitat, l’AjuntamentdeBar
celonaoelLiceu i apunts estratè
gics com el port.c

Les galeries subterrànies es repinten
per protegirse en cas d’incendi
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Un operari revisant el bon funcionament de la subestació deMata

ció d’adaptar tots els garatges co
munitaris al vehicle elèctric hi
veu una font de generació d’ocu
pació i riquesa. JordiMarrot, del
CAATEB, ho ratifica: “Falten
instal∙ladors tècnics i d’energia
solar, i els pròxims anys hi haurà
una gran demanda”.Marrot con
sidera que és un dels sectors pro
fessionals més rellevants a mitjà
termini.
Un exemple d’aquestes noves

empreses és AparCar (Aparca y

Carga), una companyia de Sant
Cugat del Vallès que instal∙la
punts de càrrega a les places de
pàrquing dels edificis d’habitat
ges mitjançant un sistema de
gestió comunitari amb compta
dors i punts de subministrament
individuals. “Un cable comú re
corre tots els passadissosdel pàr
quing i queda a punt perquè els
veïns s’hi connectin de manera
fàcil i econòmica si adquireixen
un vehicle elèctric, amb la qual

A la cua d’Europa
enpunts

de recàrrega
]Elspuntsde recàrrega
foradels aparcaments
privats s’instal∙len lenta
mentdesde fa anys.
L’ÀreaMetropolitanade
Barcelona (AMB)desple
gaunaxarxaper lametrò
poli, i l’InstitutCatalà
d’Energia (Icaen)ho fa en
la restadeCatalunya.El
gruixde les recàrregues
esduena termealpàr
quingdel domicili a lanit i
els 1.334endolls per a
vehicles a la viapública
sónunsuportpuntual en
llocdelmodedecàrrega
habitual. La infraestruc
tura es concentraa les
grans ciutats, amb laqual
cosaBarcelonadobla la
ràtio espanyola, però tot i
això continuaper sotade
gairebé tots elspaïsosdel
seuentorn.Unestudidel
RACCrecomanaa l’admi
nistració aplicarunapla
nificacióde la infraestruc
turamésambiciosa fins a
assolir comamínimels 20
puntsdecàrregaper cada
100.000habitants, un
indicadorque s’acostaria
anivells depaïsos com
França iAlemanya.Entre
els principalspaïsos euro
peus,Espanyaes trobaa
la cua, amb3,8puntsde
càrregahabilitatsper
cada 100.000habitants.


