
PUBLICACIÓ DIGITAL DE LA CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE L’HOSPITALET
EL CLUB INFORM@

Queda prohibida la reproducció total o parcial del contingut d’aquest informatiu sense autorització expressa. 
Club del Propietari és una marca registrada de la Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet

Si desea recibir la correspondencia en castellano, le rogamos que nos lo comunique llamando al teléfono 93 337 00 02 o al 93 296 80 57

Amb la garantia de:

www.cpulh.com
Octubre 2016

Contacti amb la Cambra de la Propietat de L’Hospitalet si vol més informació 
sobre aquesta qüestió.

Els atendrem a qualsevol de les nostres oficines, o bé trucant als telèfons 
93 337 00 02; 93 296 80 57, al mail infolh@cpulh.com, o a la nostre web 

www.cpulh.com  

Cada vegada són més els ciutadans que volen disposar 
d’un vehicle elèctric i aparcar-lo al garatge del seu habi-
tatge. La societat poc a poc es va sumant a la mobilitat 
elèctrica, atenent criteris de millora en la qualitat de l’aire 
i d’eficiència energètica mitjançant l’aprofitament de les 
energies renovables.
En els edificis existents, i en concret en les Comunitats 
de propietaris caldrà disposar d’un acord de la Comunitat 
per a fer la instal·lació adequada que permeti posar punts 
de recàrrega a les places de garatge. El Codi Civil Català, 
determina específicament que es tracta d’un acord que 
s’haurà d’adoptar per la majoria simple dels propietaris 
que han participat en la votació.
Per altra banda, a partir del 30 de juny de 2015 i en virtut 
del Reial Decret 1053/2014, els edificis o estacionaments 
de nova construcció hauran de disposar d’unes dotacions 
mínimes d’ estructura i instal·lació elèctrica per a la recàr-
rega de vehicles elèctrics. 
Sens dubte, el desenvolupament del vehicle elèctric supo-
sarà una gran oportunitat pels reptes energètics del nostre 
país, ja que redueix les emissions de CO2.

ADEQUACIÓ DELS EDIFICIS PER A 
LA RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS


