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Vehicles 
Elèctrics i 

Híbrids
tendència

➢ Impuls de les polítiques publiques per la Eco-mobilitat

➢ Objectiu 50% del parc electrificat al 2040

➢ Creixement sostingut del parc elèctric i híbrid circulant

➢ Coexistència prolongada amb els motors de combustió 
convencionals
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Penetració dels Punts de Recàrrega
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Previsions generals

• Els vehicles híbrids assoliran la normalització en el parc d’automòbils a 
més curt termini.

• Els vehicles totalment elèctrics necessitaran un període d’introducció al 
mercat més dilatat que dependrà de la capacitat de desenvolupament 
tecnològic per donar resposta a les necessitats d’ús i disponibilitat 
econòmica dels usuaris.

• Durant un llarg període, els tallers hauran d’atendre tant vehicles 
convencionals com un creixent nombre de vehicles amb diversos graus 
d’electrificació.

• Els Tallers disposen d’un període de temps per fer canvis progressius dels 
equipaments, formació del personal i perfil de negoci, compassant-se 
amb el creixement de la demanda d’atenció a l’Electrificació. 
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Els tallers 
perdran 

negoci amb 
el VE?

NO, SI EL TALLER SAP ADAPTAR-SE A LES NOVES DEMANDES

• Els vehicles electrificats també necessiten un manteniment periòdic, tant dels 
elements convencionals com dels específics

• Els programes de manteniment i els protocols de reparació dels vehicles 
electrificats comporten un perfil de treball i negoci diferent i novedós per als 
Tallers convencionals

• Hi hauran canvis derivats de la tecnologia que comportaran una modernització 
del model de negoci dels tallers, que seguiran prestan el servei de proximitat 
que tan bé defineix el sector.
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Què implica 
l’Electrificació 

en el 
manteniment i 
reparació dels 

vehicles?

✓Treballar amb circuits d’Alta tensió, tant 
per la Mecànica com per la Carrosseria

✓Gestió Electrònica avançada del vehicle: 
Diagnosis i RMI online, Realitat 
augmentada, ADAS, etc.

✓Vida útil de la Bateria: substitució total o 
parcial d’alt cost, manteniment de la 
refrigeració

✓Absència d’operacions tradicionals com 
canvi d’oli i filtres, o de pastilles i disc de 
frens 

✓Carrosseria, climatització i resta 
d’elements són iguals que en la 
motorització convencional

✓Més pes i par motor lineal del vehicle: 
desgast de pneumàtics, amortidors

E-PREPARA'T - GUIA SERVEI V.E./HÍBRIDS



Un perfil de 
negoci diferent 

per al Taller

En tot cas, els Tallers necessiten incorporar la 
capacitat d’atenció a vehicles electrificats per 
continuar oferint el servei de proximitat que 
els usuaris demanden.

Com?

1. Adaptar el Taller i el Personal per a 
l’atenció al VE

2. Modernitzar progressivament de 
l’estructura productiva del Taller

3. Aprofundir en la Digitalització de la 
Reparació (RMI online)

4. Planificar els canvis per atendre la nova 
demanda

5. Monitoritzar la rendibilitat de les 
operacions de reparació i manteniment 
dels VE, en el marc del seu Taller  
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Adaptació del Taller a 
l’Electrificació: 

en què consisteix?

1) Instal·lar un “Box Elèctric”

2) Punts de Recàrrega

3) Eines i elements aïllants

4) Especialització del personal tècnic

5) Formació

6) Protecció personal: EPI

7) Procediments
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Box elèctric

• Destinar un espai permanent

per atendre els vehicles 

elèctrics i híbrids

• Dotar d’equipament i eines 

especifiques per a la intervenció en 

vehicles elèctrics d’alt voltatge 

(aparells de mesura, elevadors per 

reparació de bateries, etc.)

• Carregador de la bateria i connexió 

(Punt de recàrrega d’ús professional)

• Senyalització

• Il·luminació
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Estacions de 
recàrrega al Taller

• A partir de la desregulació de la figura del gestor de 
càrregues, els Tallers poden convertir-se en Punts de 
recàrrega per al cotxe elèctric.

• Els Punts de recàrrega es clasifiquen segons el destí i 
operativitat, en mode 1, 2, 3 i 4 (veure taula a 
continuació) 

• Els tallers disposaran de punts de recàrrega 3 o 4, la 
manipulació dels quals está restringida a persones 
qualificades o entrenades en els riscos de l’energia 
eléctrica. 

• També podran equipar-se amb estacions en mode 1 o 2 
quan atenguin vehicles elèctrics de Baixa potencia com 
bicicletes, ciclomotors i quadricicles.
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Punts de 
recàrrega: 

classificació

Modes de Càrrega

Mode 1 Recàrrega utilitzant una base de presa de corrent d’ús 
general i no exclusiu per a la càrrega de VE. Sense 
comunicació entre estació i VE.

Mode 2 Recàrrega utilitzant una base de presa de corrent d'ús 
general i no exclusiu per a la càrrega VE amb protecció i 
control inclosos en la caixa de control del cable de 
recàrrega. Amb poca comunicació entre estació i VE.

Mode 3 Recàrrega utilitzant una base de presa de corrent 
especialment dissenyada per a la recàrrega del VE. 
Aquest mode utilitza sempre una estació de recàrrega o 
SAVE: sistema d'alimentació específic per a VE. Les 
funcions de control i protecció són a l’estació de 
recàrrega. Alta comunicació entre estació i VE.

Mode 4 Estació de recàrrega per a ús exclusiu del VE, amb el 
carregador de bateries a l’estació de recàrrega i un 
subministrament amb corrent continu d’elevada 
potència. Aquest mode utilitza sempre una estació de 
recàrrega o SAVE: sistema d'alimentació específic per a 
VE. I amb alt nivell de comunicació entre estació i VE.
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Estructura
del personal 

tècnic del 
Taller

• Els treballadors del Tallerque intervinguin en el VE es 
defineixen segons:

• Treballador autoritzat: treballador que ha estat 
autoritzat per l’empresari per realitzar determinats 
treballs amb rics elèctric, en base a la seva capacitat 
per fer-los de forma correcta, segons els 
procediments establerts al RD 614/2001. 

• Treballador qualificat: treballador autoritzat que 
disposa de coneixements especialitzats en matèria 
d’instal·lacions elèctriques, aderivats de la seva 
formació acreditada, professional o universitària, o a 
la seva experiència certificada de 2 o més anys. 

• Cap de treball: Persona designada per l’empresari per 
assumir la responsabilitat efectiva dels treballs. 

• El Reial Decret 614/2001 estableix la figura del cap 
de treball únicament per als treballs en tensió, en 
alta tensió, i s’estableix que s’entendrà com a baixa o 
alta tensió aquelles que estan definides com a tal als 
diferents reglaments electrotècnics. 

• El Reglament de baixa tensió al seu article 2.1. ens 
indica que és d’aplicació a aquelles instal·lacions 
elèctriques que en corrent altern presenten una 
tensió igual o inferior a 1000 volts o a 1500 volts en 
corrent continu.
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Itinerari del Vehicle al Taller
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Formació

• L’empresari d’un taller de reparació de 
vehicles elèctrics haurà de proporcionar 
formació específica en matèria de 
prevenció de risc elèctric als seus 
treballadors d’acord amb les operacions 
que realitzin sobre aquest tipus de 
vehicles

• En particular sobre el risc, les mesures 
preventives i els coneixements tècnics 
relatius als vehicles a reparar

• Atès l’increment de la complexitat de la 
gestió electrònica del vehicle amb 
motorització elèctrica, és recomanable 
aprofundir en el domini de la Diagnosi 
online i l’accés a la Informació Tècnica 
dels Fabricants del vehicle (RMI)
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EPI
Equips de protecció individual (EPI) mínims que cal que utilitzi el treballador: 

• Pantalla facial: proporcionarà la protecció necessària en cas que es produeixi un arc 
elèctric. Està regulada per la norma UNE-EN 166 i RfUs 03-024. Els oculars han de 
tenir una classe ocular 2-1,2 o 3-1,2. El número “8” és el símbol del marcat que 
indica solidesa davant l’arc elèctric de curtcircuit. 

• Guants aïllants per treballs elèctrics amb protecció mecànica (s’anomenen guants 
compostos): d’aquesta forma s’evita haver d’utilitzar uns guants contra la protecció 
mecànica a sobre d’un altre amb protecció elèctrica. Estan regulats per la norma 
UNE-EN 60903. Com es treballa per sota dels 500V, és suficient la classe 00. 

• Com que es treballa en un local amb risc d’incendi i/o explosió, valorar també que els 
guants tinguin propietats dissipatives de la càrrega o “antiestàtiques” i amb 
propietats tèrmiques per tal de reduir un possible arc elèctric. 

• Calçat aïllant de l’electricitat i antiestàtic: Combinat amb altres tipus de protecció 
tipus antilliscant, protecció mecànica, etc. Està regulat per la norma UNE-EN 50321 i 
serà suficient la classe 00. 

• Vestimenta: sense cremalleres ni res metàl·lic (polseres, anells...), i amb tèxtil aïllant 
de l’electricitat. Està regulada per la norma UNE-EN 50286 amb la classe 00. 

➢ En virtut d’allò establert a l’article 16 de la Llei 31/1995, a tot taller de reparació de 
vehicles (elèctrics o no), s’ha de disposar d’una avaluació dels riscs que per a la 
seguretat i salut dels treballadors es presenta a cada lloc de treball. ,

➢ Aquesta avaluació de riscs ha d’actualitzar-se quan canviïn les condicions de 
treball, per tant haurà de contemplar els riscs derivats de la presència i 
manipulació de vehicles elèctrics al taller, establint el conjunt de mesures 
preventives necessàries per eliminar, reduir i controlar aquests riscs. Aspectes 
aquests que el present document no pretén substituir, modificar ni validar. 
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Procediment inici de la reparació: Desconnexió
• Un vehicle elèctric al taller, sempre que sigui possible, caldrà situar-lo en una àrea separada i senyalitzada 

de la resta de vehicles. “BOX ELECTRIC”

• D’altra banda, hem de tenir present que tot treball que comporti un risc elèctric (bé sigui per contacte 
directe, indirecte o per cremades derivades d’un possible arc, incendi o explosió originat per l’electricitat) 
han d’efectuar-se sense tensió, trets d’alguns casos específics que més endavant es comentaran. 

• Així per deixar un receptor i/o instal·lació sense tensió s’ha de seguir el següent procediment, que serà 
realitzat per un treballador autoritzat: 

• Desconnectar: La part de la instal·lació o vehicle on s’ha d’efectuar el treball (reparació, substitució, 
reglatge, etc.) ha d’aïllar-se de totes les fonts d’alimentació i/o generadores d’energia (bateria principal, 
supercondensadors [ultracaps], ...) 

• Nota: els condensadors o d’altres elements que mantinguin tensió desprès de la desconnexió s’hauran de 
descarregar mitjançant dispositius adequats. 

• Prevenir qualsevol possible retroalimentació: els dispositius de maniobra utilitzats per desconnectar la 
instal·lació han d’assegurar-se contra qualsevol possible reconnexió (bloqueig del mecanisme de maniobra) i 
senyalitzar la prohibició d’efectuar la maniobra. 

• Verificar l’absència de tensió: Aquesta verificació s’ha d’efectuar en tots els elements que puguin trobar-se 
en tensió. 

• És molt recomanable provar el correcte funcionament del dispositiu de verificació abans i desprès de la 
verificació.

• Protegir els elements en tensió que puguin resultar accessibles un cop efectuat el tall. 

• Poden utilitzar-se elements aïllants com pantalles, perfils, beines, caputxons, etc. 

• Senyalitzar convenientment que el vehicle es troba sense tensió. 

• Es podrà actuar sobre la zona a reparar únicament un cop es trobi sense tensió. 
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Procediments final de la reparació: Reconnexió

• Una vegada finalitzada la reparació, s’haurà de procedir al restabliment del subministrament elèctric, 
és a dir, a la reconnexió dels elements que en compliment del procediment anteriorment esmentat 
s’han deixat sense tensió. Tasques que també hauran de ser efectuades per un treballador autoritzat. 

• Aquesta reposició de la tensió no podrà iniciar-se fins haver finalitzat els treballs de reparació 
(substitució, reglatge, etc.), desprès d’haver-se retirat tots els treballadors que no resultin 
indispensables, i desprès d’haver-se recollit de la zona de treball les eines i equips utilitzats. 

• Cas que sigui imprescindible efectuar treballs en tensió, com ara la reparació de la bateria principal, 
aquests únicament poden ser efectuats per treballadors qualificats, seguint un procediment 
prèviament estudiat i, quan la seva complexitat o novetat ho requereixi, el procediment haurà de ser 
assajat sense tensió. 

• És en aquest punt on cal remarcar que la formació de tot treballador ha de ser teòrica, pràctica i 
centrada en el seu lloc de treball, motiu pel qual és molt recomanable assajar aquests treballs sense 
tensió (supressió de la tensió, verificació de l’absència de tensió, reposició de la tensió, col·locació 
d’elements aïllants, senyalització, etc.), per tal de corregir les possibles errades en la seva interpretació 
i/o execució, així com per millorar el procediment en sí, cas que fos necessari. 

• En els treballs en tensió, així com en les operacions de desconnexió i restabliment de l’energia elèctrica 
en les zones a reparar és molt important seguir unes pautes bàsiques de prevenció.
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Procediments: 
Seguretat

• A les immediacions del vehicle només hi serà present el 
treballador/s encarregat/s d’efectuar els treballs en 
tensió, els de desconnexió i/o els de connexió desprès 
d’haver finalitzat la reparació. 

• Disposar d’una adequada il·luminació del lloc i/o zona de 
treball. 

• Delimitar i senyalitzar la zona on es realitzen els treballs, 
cas que per la seva ubicació altres treballadors o 
persones alienes puguin entrar a l’esmentada zona. 

• Fer ús dels equips de protecció individual necessaris 
(guants aïllants, calçat aïllant, pantalla facial de protecció, 
guants de protecció contra riscs mecànics, etc.), així com 
dels elements aïllants o aïllats (catifes aïllants, banquetes 
aïllants, etc.). Cal valorar la possibilitat de fer ús de 
guants composts, els quals ofereixen protecció vers 
contactes elèctrics i vers a riscs mecànics com l’abrasió o 
la perforació. 

• Els treballadors no duran elements metàl·lics (cadenes, 
polseres, rellotges, etc.) ni roba amb cremalleres 
metàl·liques que puguin entrar en contacte –
accidentalment – amb elements en tensió.
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Procediments: 
Seguretat

• Es farà ús d’eines i elements aïllants. 

• Es disposarà d’elements que permetin verificar 
l’existència i/o absència de tensió als diferents elements 
del vehicle. Aquests elements seran adequats al tipus de 
corrent/tensió a mesurar. 

• En cas d’efectuar treballs a l’exterior, aquests es 
suspendran en cas que les condicions ambientals resultin 
adverses (nevades, pluja, vent, manca de visibilitat, etc.). 

• S’evitarà realitzar aquests tipus de treball amb la roba 
mullada, humida i/o impregnada de productes 
inflamables. 

• Caldrà seguir totes les recomanacions que a tal efecte 
estableixi el fabricant del vehicle i/o que s’indiquin a 
l’avaluació de riscs del centre de treball.
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• Quaderns de Seguretat Industrial, 
Generalitat de Catalunya
http://infonorma.gencat.cat/marc_se
g_vehi.html

• Institut Català de l’Energia – ICAEN 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/us
os_energia/mobilitat/vehicle/

• ANFAC, Informe Anual 2019 
https://anfac.com/

• Live 
https://livebarcelona.cat/buscant-
taller-per-al-meu-cotxe-electric/
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