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el Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual 
s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) BT 
52 «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la re-
càrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, 
i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries 
del mateix, va entrar en vigor el 30 de juny de 2015. 

De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional 
primera d’aquest Reial Decret els edificis o estacionaments de 
nova construcció hauran de comptar amb unes dotacions míni-
mes de l’estructura i instal•lació elèctrica per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics: 

a) En els aparcaments en edificis en règim de propietat horit-
zontal, haurà d’executar una conducció principal per zones 
comunitàries mitjançant tubs, canals, safates, etc. De tal ma-
nera que sigui possible la realització de derivacions fins a les 
estacions de recàrrega ubicades a les places d’aparcament, 
tal com es descriu a l ‘apartat 3.2 de la (ICT) BT-52, que diu 
textualment: “Esquema individual con un contador común 
para la vivienda y la estación tansformadora de recarga”. 

b) En nous aparcaments privats d’empreses, cooperatives, ofici-
nes per a ús propi del personal o dipòsits municipals i en apar-
caments públics permanents serà necessària la instal·lació 
d’un punt de recàrrega cada 40 places de pàrquing. 
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan 
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el 
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”. 
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau, 
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per 
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcebcn.cat

L’apCe posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser 
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes 
dictades per la Llei Orgànica de protecció de Dades de Caràcter personal 
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar 
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a 
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