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RESUM EXECUTIU 
 

 
En aquest informe consta d’una llista d’especificacions mínimes que ha de complir el centre de control de 
la infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctrics de l’Ajuntament de Barcelona per al seu bon 
funcionament.  
 
Basant-se en la informació proporcionada per ELECNOR i en el SCADA de Parcs i Jardins, s’han 
dissenyat noves pantalles específiques per al control de la infraestructura de recàrrega. 
 
A demés s’ha inclòs una possible codificació per a les estacions de recàrrega i cadascun dels seus 
endolls i s’han detallat les alarmes i avisos mínims que ha de tenir el sistema. 
 
Com a últim apartat s’exposa les opcions que ofereix l’OCPP 1.5 per la comunicació entre la estació de 
recàrrega y el centre de control. 
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CODIFICACIÓ PEL CENTRE DE CONTROL 

 

 
1. Codificació de les estacions de recàrrega: 

 

Descripció Icona 

 
 
Estació de Recàrrega Ràpida (ERR): Potència 
superior a 40kW 
 

 

 
 
Estació de recàrrega Semi-ràpida i lenta: 
Potència fins a 40 kW 
 

 

 
2. Codificació endolls: 

 

Descripció Icona 

 
 
 
Schuko 
 
 
 

 

 
 
 
Mennekes 
 
 
 

 

 
 
 
Combo 2 
 
 
 

 

 
 
 
CHAdeMO 
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3. Codificació colors estacions: 
 

Descripció Icona 

 
 
Estació funciona correctament:  
 
 

 

 
 
Estació funciona parcialment o hi ha algun avís  
 

 

 
 
Estació no funciona 
(Cap dels endolls funciona) 
 
 

 

 
4. Codificació colors endolls: 

 

Descripció Icona 

 
 
 
Endoll disponible 
(Color verd) 
 
 

 

 
 
 
Endoll carregant vehicle 
(Color blau) 
 
 

 

 
 
 
Endoll reservat 
(Color violeta) 
 
 

 

 
 
 
Endoll no disponible 
(Color vermell) 
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PANTALLES SCADA 

 

Basant-se en el SCADA implantat per Elecnor per a controlar els Parcs i Jardins de Barcelona, aquest document 

elabora una proposta per la implantació d'un nou software de control per a la infraestructura de recàrrega de 

vehicles elèctrics situada a la via pública, seguint les directrius del SCADA abans esmentat. 

 

A continuació es presenta la proposta de cadascuna de les pantalles del futur SCADA, a demés de la imatge 

s'explicarà amb detall cadascuna de les funcions que ha de complir el software. 

 

PANTALLA 0.1: SELECCIÓ DISPOSITIU 

 

Aquesta pantalla s'ha de mantenir igual, l'únic que variarà son les imatges i textos pertinents per la identificació del 

software de control per a la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric. 

 

 

PANTALLA 0.2: INICI USUARI 

 

Aquesta pantalla s'ha de mantenir igual, l'únic que variarà seran les imatges i textos pertinents per la identificació 

del software de control per a la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric. 
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PANTALLA 1: INICI (il·lustració 1.1) 

 
En aquesta pantalla es poden apreciar certs canvis per l'adequació al control de la infraestructura de recàrrega. 
 

Barra d'opcions Imatge 

 

Barra d'opcions 1 (part superior):  

 

Partint de la barra original, s'afegeix una nova opció 

per al control dels usuaris (cinquena icona) 

 

 

 

Barra d'opcions 2 (costat esquerra): 

 

Aquesta barra varia completament i s'adequa a les 

necessitats de la infraestructura de recàrrega. 

 

- Es canviarà els parcs per districtes, per poder 

veure quins punts de recàrrega hi ha a cada 

districte 

 

- Les capes es diferencien en punts de 

recàrrega a la via publica, punts de recàrrega 

situats als aparcaments i una altre opció per 

veure'ls tots 

 

- S'afegeix una nova opció per visualitzar els 

punts de recàrrega de només ràpida, els de 

eDUM i eTAXI i els de lenta, o tots en conjunt 

 

El software ha de permetre escollir més d'una opció a 

la vegada, per exemple: veure els punts de recàrrega 

de ràpida i eDUM i eTAXI situats només a la via 

pública. 

 

A demés s'ha d'actualitzar la llegenda adequant-la a 

les necessitats i equipaments de la infraestructura de 

recàrrega. 
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Barra d'opcions 3  (costat dret superior): 
 
Aquesta barra d'opcions es manté igual que al 
software de Parcs i Jardins. 
 
Ha de disposar de les opcions de selecció d'idioma a 
demés de l'hora i la data. 
 

 

 

Barra d'opcions 4 (costat dret inferior): 

 

Aquesta barra es transforma completament i canvia la 

seva funcionalitat informativa de la climatologia, per a 

mostrar certs indicadors generals del funcionament de 

la infraestructura de recàrrega com poden ser: 

 

- Nº d'estacions que funcionen correctament 

- Nº d'estacions avariades 

- Nº d'usuaris que estan carregant 

- Nº endolls reservats 

 

S'afegeix un apartat per veure el consum acumulat 

diari, on es separa en consum de alterna i de continua. 

 

Es mantenen funcionalitats com la de mostrar el 

nombre d'alarmes actuals, i la opció d'introducció 

d'una incidència manualment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla d'inici s'ha de poder veure la situació dels punts de recàrrega, diferenciant si son de ràpida o son de 

lenta, a demés si hi han avisos o averies, la icona de senyalització ha de variar tal i com s'ha especificat en el 

primer apartat d'aquest document. 
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PANTALLA 2: ENTRAR DINS D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA  
 
Al entrar dins d'una estació de recàrrega qualsevol, s'ha d'obrir una nova pantalla on s'especifiqui: 

 
APARTATS FIXES EN LES PANTALLES CARACTERÍSTIQUES DE CADA ESTACIÓ DE RECÀRREGA 
 

0. PANTALLA GENERAL (Il·lustració 2.1) 
APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Informació general de 
l'estació de recàrrega 

Nom estació Codificació de la base de dades 

Direcció Direcció de l'estació de recàrrega 

Classificació Recàrrega ràpida, semi-ràpida, lenta 

Endolls Endolls que disposa (CHAdeMO, COMBO2, Mennekes) 

Marca Marca de l’estació de recàrrega 

Model Model de l’estació de recàrrega 

Places disponibles Nombre de places disponibles per a vehicles elèctrics 

Potencia de l'equip Potència màxima que pot subministrar l’equip 

Coordenades GPS Coordenades de l’estació de recàrrega 

Actuació remota 

Obrir punt de recàrrega 

 

El software ha de permetre obrir un punt de recàrrega 

remotament, p.e. si per un error l'estació no accepta a 

un usuari que intenta inicialitzar una recàrrega, s'ha de 

poder permetre des del centre de control. 

 

El camp requerit per a obrir el punt de recàrrega ha de 

ser la id de la targeta del usuari, per així comprovar que 

es troba a la base de dades. 

 

Reset 
El software ha de permetre resetejar l’estació de 

recàrrega remotament. 

Canviar disponibilitat 
S’ha de poder canviar la disponibilitat d’un punt de 

recàrrega. Disponible-No disponible 

Fotografia de l'estació 

de recàrrega 
Fotografia de l'estació de 
recàrrega 

 

S'ha d'incloure una fotografia de l'estació de recàrrega 

situada en aquell punt 

 

Plànol de localització de 

la estació de recàrrega 
Plànol de localització de la 
estació de recàrrega 

 

S'ha d'incloure un plànol de localització de l'estació de 

recàrrega situada en aquell punt 
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APARTATS DE SELECCIÓ  EN LES PANTALLES CARACTERÍSTIQUES DE CADA PUNTS DE RECÀRREGA 
(Zona informativa endolls, barra de selecció de pantalla informativa) 

1. PRINCIPAL 
APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Iconografia endolls 

Iconografia endolls estació 

En aquest apartat ha de mostrar la iconografia de 
cadascun del endolls de que disposa l’estació de 
recàrrega, variant el seu color segons codificació. 
 
Ha de canviar la iconografia en temps real. 
 
Veure il·lustració 2.1 adjunta. 

Tipus de connector 
Especificar quin tipus de connector es, CHAdeMO, 
COMBO2, Mennekes, Schuko 

Estat de l’endoll 
Especificar quin es l’estat actual de l’endoll, Disponible, 
carregant, reservat, avariat 

2. ENDOLL j ( j=1,...,n) 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Iconografia endolls 

Iconografia endoll 

En aquest apartat s’ha de mostrar la iconografia de 
l’endoll, variant el seu color segons codificació. 
 
Ha de canviar la iconografia en temps real. 
 
Veure il·lustració 2.2 adjunta. 

Tipus de connector 
Especificar quin tipus de connector es, CHAdeMO, 
COMBO2, Mennekes, Schuko 

Estat de l’endoll Especificar quin es l’estat actual de l’endoll, Disponible,  

Informació general 

Nom endoll Codificació base de dades 

Tipus de connector 
Especificar quin tipus de connector es, CHAdeMO, 
COMBO2, Mennekes, Schuko 

Estat 
Especificar quin es l’estat actual de l’endoll, Disponible, 
carregant, reservat, avariat 

Estat connector Blocat /Desblocat 

Tipus de corrent AC/DC 

Mode de recàrrega Mode 1,2,3,4 

Potència de recàrrega X kW 

 
A demés dels apartats anteriorment descrits, que hauran d’aparèixer independentment de l’estat de l’endoll, 
s’haurà d’incloure la següent informació segons l’estat de l’endoll 
 

 2.a – ENDOLL DISPONIBLE (Il·lustració 2.2) 

Endoll disponible Informació anteriorment 
descrita 

Ha d’incloure la informació anteriorment descrita 

 2.b – ENDOLL CARREGANT (il·lustració 2.3) 

Informació usuari 

carregant 

Id targeta Nº targeta que ha inicialitzat recàrrega 

Matrícula 
Matrícula associada a la targeta que ha inicialitzat la 
recàrrega 

Nom usuari Nom de l’usuari vinculat a la targeta 

Hora inici recàrrega Hora i data d’inici de recàrrega 

Temps transcorregut Temps transcorregut des de inici de recàrrega 

Energia consumida Energia consumida des de inic de recàrrega 

Voltatge instantani Voltatge instantani 



 

 

 

 

 

 

 
  13/35 

Corrent instantani Corrent instantani 

Estimació econòmica Estimació econòmica del cost de la recàrrega 

Gràfica Gràfica potència  

Gràfica de la potència que s’ha subministrat des de inici 
de recàrrega, per veure d’una manera fàcil i rapida si el 
vehicles esta carregant o no, i així evitar vehicles 
endollats sense recarregar. 

 2.c – ENDOLL RESERVAT  

Informació reserva 
Id targeta  Id de la targeta que ha realitzat la reserva 

Horari reserva Horari de la reserva, hora d’inici i hora de finalització 

 2.d – ENDOLL AVARIAT  (Il·lustració 2.4)  

Warning alarma 
Estat endoll  Avariat en aquest cas 

Referència error/alarma Denominació del error/alarma i breu descripció. 

3. CONSUMS  (Il·lustració 2.5) 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Diagrames 

Consum acumulat diari 

Diagrama del consum d’energia diari, indicant el tant 
per cent de consum que pertany a corrent altern AC i el 
tant per cent que pertany a corrent continu DC respecte 
el total d’energia consumida 

Consum acumulat 
mensual 

Diagrama del consum d’energia mensual, indicant el 
tant per cent de consum que pertany a corrent altern AC 
i el tant per cent que pertany a corrent continu DC 
respecte el total d’energia consumida 

Consum acumulat anual 

Diagrama del consum d’energia anual, indicant el tant 
per cent de consum que pertany a corrent altern AC i el 
tant per cent que pertany a corrent continu DC respecte 
el total d’energia consumida 

Consum Acumulat des de 
inici de la presa de dades 

Diagrama del consum d’energia des de inici de la presa 
de dades, indicant el tant per cent de consum que 
pertany a corrent altern AC i el tant per cent que pertany 
a corrent continu DC respecte el total d’energia 
consumida 

Informació 

Consum acumulat diari 

Indicació numèrica del consum acumulat discretitzant 
per: 

- Consum AC [kWh] 
- Consum DC [kWh] 
- Consum total [kWh] 

Consum acumulat 
mensual 

Indicació numèrica del consum acumulat discretitzant 
per: 

- Consum AC [kWh] 
- Consum DC [kWh] 
- Consum total [kWh] 

Consum acumulat anual 

Indicació numèrica del consum acumulat discretitzant 
per: 

- Consum AC [kWh] 
- Consum DC [kWh] 
- Consum total [kWh] 

Consum Acumulat des de 
inici de la presa de dades 

 
Indicació numèrica del consum acumulat discretitzant 
per: 

- Consum AC [kWh] 
- Consum DC [kWh] 
- Consum total [kWh] 
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4. ALARMES (Similar a apartat alarmes SCADA Parcs i Jardins) (Il·lustració 2.6) 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Alarmes actuals 

Data/Hora Visualització de la data i l’hora a la qual s’ha produït 
l’alarma 

Alarma/avís Categorització de la incidència, alarma o avís 

Comentari Breu descripció de l’alarma o avís. 

Alarmes històriques 

Data/Hora Visualització de la data i l’hora a la qual s’ha produït 
l’alarma 

Alarma/avís Categorització de la incidència, alarma o avís 

Comentari Breu descripció de l’alarma o avís. 

Filtre Filtre S’ha de poder filtrar les incidències 

5. SENSORS (Il·lustració 2.7) 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Monitorització Temperatura de l’estació 

Monitorització en temps real de la temperatura de 
l’estació per veure la seva tendència i controlar de 
manera fàcil i ràpida els punts de màxim escalfament de 
l’estació. 

6. RESERVES 

Diagrames Diagrama de Gantt 
Diagrama per el control de les reserves i per veure la 
planificació horària d’aquestes. 

Opcions 

Interval de temps 
S’ha de permetre seleccionar l’interval de temps en el 
que es vol veure el diagrama, interval 
hores/dia/setmana/mes 

Usuari que reserva 
En el diagrama de Gantt s’ha de veure quin usuari ha 
realitzat la reserva en aquella estació i conseqüentment, 
en quin horari l’ha realitzat. 

Actuació remota 
Realitzar/cancel·lar 

reserva 

El software ha de permetre la realització o cancel·lació 
d’una reserva manualment introduint la id de la targeta i 
l’horari en el que es vol reservar 

 

* Les reserves ha de tenir en conte el nombre d’usuaris simultanis que pot tenir l’estació, es a dir: 

 

- Punt de recàrrega ràpida: té 3 endolls, però només pot assolir un únic usuari al hora, per tant quan una 

persona reservi aquella estació, tota l’estació quedarà reservada. 

- Punt de recàrrega lenta: té 2 endolls i pot albergar dos usuaris simultanis, per tant quan un usuari realitzi 

una reserva en aquella estació, encara hi haurà possibilitat de realitzar una altre reserva en el mateix 

període. 

 

La nova finestra dedicada als punts de recàrrega ha de permetre la visualització de les barres d’opcions 1,3 i 4 
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PANTALLA 3: GENERACIÓ D'INCIDÈNCIA MANUALMENT 

 

Al seleccionar la icona de introducció d’incidència manualment, s’ha d’obrir una finestra o s’especifiquin els 

següents paràmetres: 

 

INCIDÉNCIA 
APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Generació d’incidència  

Data/Hora Data i hora que s’obre la incidència 

Motiu Motiu de la incidència 

Descripció Descripció de la incidència 

Estació Estació en la que es genera la incidència 

 

La nova finestra dedicada a les alarmes ha de permetre la visualització de les barres d’opcions 1,3 i 4 

 

PANTALLA 4: ALARMES 

 

Al seleccionar la segona icona (alarmes) de la barra d’opcions 1 (part superior), s’ha d’obrir una finestra, amb els 

mateixos camps que el SCADA de Parcs i Jardins, on s’especifiquin totes les alarmes i la seva informació 

corresponent. 

 

4. ALARMES (Similar a apartat alarmes SCADA Parcs i Jardins) 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Alarmes actuals 

Data/Hora Visualització de la data i l’hora a la qual s’ha produït 
l’alarma 

Alarma/avís Categorització de la incidència, alarma o avís 

Comentari Breu descripció de l’alarma o avís. 

Alarmes històriques 

Data/Hora Visualització de la data i l’hora a la qual s’ha produït 
l’alarma 

Alarma/avís Categorització de la incidència, alarma o avís 

Comentari Breu descripció de l’alarma o avís. 

Filtre Filtre S’ha de poder filtrar les incidències 

 

La nova finestra dedicada a les alarmes ha de permetre la visualització de les barres d’opcions 1,3 i 4 
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PANTALLA 5:  TENDÈNCIES 

 

Al seleccionar la tercera icona (tendències) de la barra d’opcions 1 (part superior), s’ha d’obrir una finestra, amb la 

possibilitat de seleccionar diferents subpantalles, detallades a continuació: 

 

TENDÈNCIES 

1. CONSUMS 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Opcions per a la 
generació de gràfics 

Data inici i final Interval de temps en el que es volen veure les dades. 

Selecció escala temporal 
Visualització del gràfic segons escala temporal 
escollida: dia/setmana/mes/any 

Selecció tipus d’energia 
consumida 

Selecció tipus d’energia consumida: AC/DC/TOTAL 

Selecció estacions 
Selecció de les estacions que es volen veure els 
consums: Rèpida/semiràpida/lenta/global 

Gràfics i paràmetres 

Línies de tendència dels 
consums 

Gràfic dels consums en segons les opcions escollides. 

Gràfic proporció 
Gràfic que mostri la proporció entre energia consumida 
de AC i de DC consumida, mostrant els percentatges 
corresponents, segons opcions seleccionades. 

Valors numèrics 
S’han de mostrar els valors numèrics dels consums 
acumulats segons opcions seleccionades [kWh] 

2. INFRAESTRUCTURA  

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Opcions per a la 
generació de gràfics 

Data inici i final Interval de temps en el que es volen veure les dades. 

Selecció escala temporal 
Visualització del gràfic segons escala temporal 
escollida: dia/setmana/mes/any 

Selecció estacions 
Selecció de les estacions que es volen veure els 
consums: Rèpida/semiràpida/lenta/global 

Selecció marca i model 
Marca i model de les estacions que es volen veure les 
gràfiques: DBT/CIRCONTRO/CIRCUTOR/TOTES 

Gràfics i paràmetres 

Línies de tendència o 
gràfic de barres 

Línies de tendència o gràfic de barres del nombre 
d’incidències, alarmes i avisos. 

Indicadors Nombre mitja d’alarmes, d’avisos i incidències globals o 
particulars segons opcions escollides. 

3. MANTENIMENT 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Indicadors de rendiment 
Indicador 1: TSOLUCIÓ 

PROBLEMA 

- S’ha de mostrar el valor de l’indicador 
 

    
∑      

∑           
 

- Assoliment de l’indicador 
 

  
                           

              
 

- Histograma dels temps de reparació d’una 
incidència (s’arriba al punt de recàrrega fins 
que s’arregla) 

- Nombre d’incidències solucionades 
- Mitja de temps de reparació de la incidència 
- Desviació estàndard de les dades 
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Indicador 2: Temps de 
resposta del mantenidor 

- S’ha de mostrar el valor del indicador  

   ∑                            

 ∑                

- Assoliment de l’indicador 
 

  
                           

              
 

Indicador 3: Disponibilitat 
punts de recàrrega 

- S’ha de mostrar el valor del indicador 
 

    
               ∑      

              
 

- Assoliment de l’indicador 
 

  
                           

              
 

Imatge exemple 

 

 
 

4. RECÀRREGUES I USUARIS 

Opcions usuari 

Tipus vehicle BEV/PHEV/REEV/GLOBAL 

Categoria vehicle COTXE/MOTO/CAMIÓ/GLOBAL 

Estat de l’usuari 
Usuaris donats d’alta/usuaris donats de baixa/Usuaris 
actuals 

Data inici i final Interval de temps en el que es volen veure les dades. 

Selecció escala temporal 
Visualització del gràfic segons escala temporal 
escollida: dia/setmana/mes/any (interval de temps en el 
que es mostren les dades) 

Opcions recàrregues 

Tipus de corrent  AC/DC/total 

Selecció tipus estacions 
Selecció de les estacions que es volen veure les 
tendències: Rèpida/semiràpida/lenta/global 

Selecció estació Estació A/Estació B.... 

Gràfiques i paràmetres 

Línies de tendència o 
gràfic de barres usuaris 

Línies de tendència o gràfic de barres del nombre 
d’usuaris del sistema, segons opcions escollides. 

Línies de tendència o 
gràfic de barres 

recàrregues 

Línies de tendència o gràfic de barres del nombre de 
recàrregues, segons opcions escollides. 

 

La nova finestra dedicada a les alarmes ha de permetre la visualització de les barres d’opcions 1,3 i 4 
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PANTALLA 6: INFORMES 

Al seleccionar la quarta icona (informes) de la barra d’opcions 1 (part superior), s’ha d’obrir una finestra, amb la 
possibilitat de seleccionar diferents subpantalles, detallades a continuació: 

 

INFORMES 

1. CONSUMS I RECÀRREGUES 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Opcions per la 
generació de l’informe 

Tipus vehicle BEV/PHEV/REEV/GLOBAL 

Categoria vehicle COTXE/MOTO/CAMIÓ/GLOBAL 

Selecció tipus estacions 
Selecció de les estacions que es volen veure les 
tendències: Rèpida/semiràpida/lenta/global 

Data inici i final Interval de temps en el que es volen veure les dades. 

Selecció escala temporal 
Visualització del gràfic segons escala temporal 
escollida: dia/setmana/mes/any (interval de temps en el 
que es mostren les dades) 

Tipus de corrent  AC/DC/total 

Paràmetres a incloure 
per cada estació de 

recàrrega i període de 
temps escollit 

Estació de recàrrega codificació estació de recàrrega 

Direcció direcció estació de recàrrega 

Consum AC [kWh] 
Consum de energia en corrent alterna en kWh en cada 
període de temps 

Consum DC [kWh]: 
Consum de energia en corrent continua en kWh en 
cada període de temps 

Consum endoll_i [kWh] 
Consum de energia en el endoll i de l’estació de 
recàrrega 

Consum tot [kWh] 
Consum total d’energia en kWh de l’estació de 

recàrrega en cara període d temps. 

Tant per cent AC 
Percentatge de energia en forma de corrent alterna que 

s’ha consumit respecte el total 

Tant per cent DC 
Percentatge de energia en forma de corrent continua 
que s’ha consumit respecte el total 

Tant per cent endoll_i 
Percentatge de energia en l’endoll i que s’ha consumit 

respecte el total 

Estimació econòmica 
Estimació econòmica del cost de l’energia  en el 
període de temps escollit 

Consum acumulat AC 
Consum d’energia en forma de corrent alterna 

consumida des de la data d’inici de l’informe. 

Consum acumulat DC 
Consum d’energia en forma de corrent continua 
consumida des de la data d’inici de l’informe. 

Consum acumulat total 
Consum d’energia consumida des de la data d’inici de 
l’informe. 

Nombre de recàrregues 
Numero de recàrregues realitzades en cada període de 
temps 

Nombre de recàrregues 
endoll i 

Numero de recàrregues realitzades en cada període de 
temps en endoll i 

Nombre total de 
recàrregues (totes les 

estacions de recàrrega de 
l’informe) 

Nombre total de recàrregues realitzades en totes les 

estacions que surten en l’informe. 
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Nombre mitjà de 
recàrregues AC 

mitja de recàrregues en AC en el període de temps 
escollit 

Nombre mitjà de 
recàrregues DC 

mitja de recàrregues en DC en el període de temps 
escollit 

Nombre mitjà de 
recàrregues totals 

mitja de recàrregues en el període de temps escollit 

2. INFRAESTRUCTURA 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Opcions per la 
generació de l’informe 

Selecció tipus estacions 
Selecció de les estacions que es volen veure les 
tendències: Rèpida/semiràpida/lenta/global 

Data inici i final Interval de temps en el que es volen veure les dades. 

Selecció escala temporal 
Visualització del gràfic segons escala temporal 
escollida: dia/setmana/mes/any  

Tipus de corrent  AC/DC/total 

Selecció estació Estació A/Estació B.... 

Paràmetres a incloure 
en el informe particulars 

de cada incidència   

Data i hora Data i hora que s’ha obert la incidència 

Alarma/avís Classificació alarma o avís 

Codi alarma/avís Codificació de l’alarma o avís 

Descripció Descripció de l’alarma o avís 

Estació de recàrrega 
Estació de recàrrega en la que s’ha produït l’alarma o 
avís 

Estat Estat de la incidència Pendent/solucionat 

Temps transcorregut Temps transcorregut fins a la solució del problema 

Paràmetres a incloure 
en el informe globals de 

les incidències   

Nombre total alarmes  Nombre total alarmes  

Nombre total avisos Nombre total avisos 

Nombre total incidències 
(alarmes + avisos) 

Nombre total incidències (alarmes + avisos) 

Mitja d’alarmes  Mitja d’alarmes  

Mitja d’avisos Mitja d’avisos 

Mitja total d’incidències Mitja total d’incidències 

3. MANTENIMENT 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Opcions per la 
generació de l’informe 

Data inici i final 
Interval de temps en el que es volen veure les dades. 

Paràmetres a incloure 
en el informe 

Definició indicadors 
rendiment 

Descripció dels indicadors, que mesuren, i quin es el 
seu objectiu 

Valor dels indicadors Valor actuals dels indicadors de rendiment 

Distància fins valor 
objectiu 

Distància en tan per cent fins el valor objectiu,  
 

                           

              
 

4. USUARIS 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Opcions per la 
generació de l’informe 

Data inici i final 
Interval de temps en el que es volen veure les dades. 

Paràmetres a incloure 
en el informe particulars 

de cada usuari   

Id Usuari  

Nº xip targeta  

Estat de l’usuari Usuaris donats d’alta/ Usuaris donats de baixa 
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Matrícula Matrícula vehicle associat a la targeta 

Empresa  

CIF  

Nom  

Cognoms  

DNI  

Direcció  

Telèfon fixe  

Telèfon mòbil  

Sexe  

Direcció de correu 
electrònic 

 

Tipus de vehicle BEV/PHEV/REEV/global 

Categoria vehicle Cotxe/Moto/Camió/global. 

Marca vehicle  

Model vehicle  

Dret d’estacionament 
SI/NO Si l’usuari té dret a estacionar a tarifa 0€ en zona 
verda i blava 

Resident Si es resident o no a Barcelona. 

Numero compte  

Numero recàrregues 
realitzades 

 

Energia consumida  

Estimació econòmica 
energia consumida 

 

Numero de reserves 
realitzades 

 

Documentació adjuntada SI/NO 

  

Paràmetres a incloure 
en el informe globals  

Número total d’usuaris 
donats d’alta 

 
 

Numero total d’usuaris 
donats de baixa 

 
 

Numero actual d’usuaris 
 

 

Numero usuaris 
classificació vehicle 

Cotxe/Moto/Camió/global. 

Numero usuaris tipus 
vehicle 

BEV/PHEV/REEV/global 

 
 

La nova finestra dedicada als informes ha de permetre la visualització de les barres d’opcions 1,3 i 4 

El software ha de permetre exportar els informes en com a mínim en els següents formats: 

- Excel 
- PDF 
- CSV  
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PANTALLA 7: USUARIS DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

Al seleccionar la quarta icona (usuaris de la infraestructura) de la barra d’opcions 1 (part superior), s’ha d’obrir una 

finestra  amb la següent informació:  

 

USUARIS DE LA INFRAESTRUCTURA 

APÀRTAT PARAMETRES DESCRIPCIÓ 

Gestor d’usuaris (donar 
d’alta un usuari nou)  

Id Usuari  

Nº xip targeta  

Estat de l’usuari Usuaris donats d’alta/ Usuaris donats de baixa 

Tipus targeta Normal/cortesia/manteniment 

Matrícula  

Empresa  

CIF  

Nom  

Cognoms  

DNI  

Direcció  

Municipi  

Província  

Telèfon fixe  

Telèfon mòbil  

Sexe  

Direcció de correu 
electrònic 

 

Tipus de vehicle BEV/PHEV/REEV/global 

Categoria vehicle Cotxe/Moto/Camió/global. 

Marca vehicle  

Model vehicle  

Numero compte  

Documentació adjuntada SI/NO 

Dret d’estacionament 
SI/NO Si l’usuari té dret a estacionar a tarifa 0€ en zona 
verda i blava 

Resident Si es resident o no a Barcelona. 

Cercador d’usuaris 
(camps per realitzar la 

cerca)  

Nom  

Cognoms  

Nº targeta  

DNI¨/NIF/NIE o CIF  

Correu electrònic  

Matrícula  

Accions a realitzar un 
cop realitzada la cerca 

Mostrar informació 
completa usuari 

 

Donar de baixa targeta  

Modificar qualsevol 
paràmetre 
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La nova finestra dedicada als informes ha de permetre la visualització de les barres d’opcions 1,3 i 4 

 
Quan es doni d’alta un nou usuari, el software ha de generar automàticament una carta predefinida, on els camps 
que variïn per cada usuari siguin: 

 
- Nom complet usuari 
- Nº targeta usuari 
- Matrícula associada 
- Data de donada d’alta 

 
PANTALLA 8: USUARIS DEL SISTEMA 
 
Al seleccionar la cinquena icona (usuaris del sistema) de la barra d’opcions 1 (part superior), s’ha d’obrir una 

finestra  semblant a la que s’obre en el SCADA de parcs i Jardins, per la gestió d’usuaris del sistema. 

 

S’ha de permetre crear nous usuaris i que cadascun d’ells tingui accés a la part que li correspon. 
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ALARMES I AVISOS 

 

A continuació es detallen les mínimes alarmes que s’han d’implementar: 

 

VALOR DESCRIPCIÓ 

ConnectorLockFailure Fallida al bloquejar o desbloquejar un connector 

GroundFailure Interruptor del circuit de presa de terra ha sigut activat 

HighTemperature Temperatura de dintre del punt de recàrrega es massa 

alta 

Mode3Error Problemes amb el mode 3 de connexió amb el vehicle 

NoError No hi ha cap error 

OtherError Un altre tipus d'error. més informació en 

vendorErrorCode 

OverCurrentFailure Ha  saltat el dispositiu de protecció 

PowerMeterFailure No es pot llegir el mesurador de potència 

PowerSwitchFailure No es pot controlar el interruptor de potència 

ReaderFailure Fallida al llegir ID Tag 

ResetFailure No es pot realitzar el reset 

UnderVoltage El voltatge ha caigut per sota del mínim 

WeakSignal La comunicació Wireless te poca senyal 

 
Avisos que s’han d’implementar: 
 

VALOR DESCRIPCIÓ 

Punt de recàrrega no comunica El punt de recàrrega no comunica amb el centre de 

control 

Temperatura a un 5% del màxim La temperatura de la estació de recàrrega està a un 5 

per cent d’arribar al seu màxim 

Usuari no autoritzat Un usuari no autoritzat (donat de baixa) està intentant 

realitzar una recàrrega. 

Potència de recàrrega per sota del mínim (ERR) Si la potència de recàrrega en una estació de recàrrega 

ràpida esta per sota del mínim, s’haurà de notificar al 

centre de control i  conseqüentment tallar el 

subministrament d’energia. 
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LLISTAT D'ORDRES, ERRORS I ESTATS DEL OCPP 1.5 

 

 

ORDRES I COMUNICACIONS ENTRE EL PUNT DE RECÀRREGA I EL CENTRE DE CONTROL (BASATS EN 

OCPP 1.5) 

 

OPERACIONS INICIADES PEL PUNT DE RECÀRREGA 

Ordre Descripció 

Authorisation El punt de recàrrega informa al centre de control de que 

un usuari (idTargeta) vol iniciar una recàrrega, hi ha una 

comunicació bidireccional i es comprova si l’usuari pot 

realitzar la recàrrega 

StartTransaction Quan es comença una recàrrega d'un vehicle elèctric, el 

punt de recàrrega avisa al sistema de control. 

DataTransfer El punt de recàrrega ha de poder enviar certes dades, 

com per exemple Strings 

DiagnosticsStatusNotification El punt de recàrrega ha d’informar al centre de control si 

el diagnòstic ha finalitzat amb èxit o no. 

HeartBeat Indica si un punt de recàrrega està connectat i en 

funcionament 

MeterValues Funció per comptabilitzar diferents paràmetres, com 

l'energia que s'està consumint 

StatusNotification EL punt de recàrrega envia una notificació al sistema 

central per informar sobre l'estat o sobre un error 

StopTransacction El punt de recàrrega envia StopTransaction.req quan la 

recàrrega ha de parar-se (s'ha excedit el temps 

programat) i el centre de control respon per parar la 

recàrrega. 

 

 

OPERACIONS INICIADES  PER EL SISTEMA CENTRAL 

Ordre Descripció 

CancelReservation Funció per cancel·lar una reserva  

ChangeAvailability Per canviar la disponibilitat d'un punt de recàrrega. El 

punta estarà ¡operatiu' si està carregant o preparat per 

carregar i 'no disponible' si no es pot realitzar cap 

recàrrega. Operative/Inoperative 

ChangeConfiguration Funció que serveix per canviar la configuració del punt, 

s'ha d'introduir a través de parelles key-value, alguns 

dels camps que es poden modificar són: 

 

- HeartBeatInterval (s): Interval d'inactivitat des de que 

el punt hauria d'haver enviat HeartBeat 

- ConnectionTimeOut (s): Interval des de que una 
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recarrega es cancel·la automàticament degut a una 

fallida del usuari del VE amb la connexió del vehicle i el 

punt de recàrrega. 

- ResetRetries (vegades): Número de cops que s'ha 

intentat sense èxit realitzar el reset del punt de 

reàrrega. 

- BlinkRetries (vegades): Número de vegades que ha 

de parpadejar la llum del punt de recàrrega. 

- LightIntensity (%): Percentatge màxim de intensitat 

de il·luminació del punt de recàrrega. 

- MeterValueSampleInterval (s): Interval entre mostres 

de dades per la seva futura transmissió 

- ClockAligneDataInterval (s): Interval entre 

alineacions del rellotge. 

- MeterValuesSampleData (CSL): Mesures preses per 

ser incloses a MeterValues.req cada 

MeterValueSampleInterval segons. 

- MeterValuesAlignedData (CSL): Mesures d'alinació 

amb el rellotge per se incloses a MeterValues.req cada 

ClockAlignedDataInterval segons 

- StopTxnSampleData (CSL): Mesures preses cada 

cert temps per ser incloses a TransactionData. 

- StopTxnAlignedData (CSL): medures d'alineació del 

rellotge preses periòdicament per ser incloses a 

TransaccionData. 

 

* CSL: Comma Separated List 

ClearCache Netejar el cache 

DataTranfer Funció per enviar dades al punt de recàrrega, per a 

funcions no suportades per OCPP 

GetConfiguration Funció per obtenir els valors dels paràmetres de la 

configuració del punt de recàrrega 

GetDiagnostics Funció per obtenir un diagnòstic del punt de recàrrega 

 

GetLocalListVersion Funció per obtenir les llistes d'autorització locals del 

punts de recàrrega. (0--> llista buida; -1--> no suporta 

llistes locals) 

RemoteStartTransaction Funció per començar recàrregues remotament, la 

petició ha de contenir IdTag  i pot contenir el connector 

en el que es realitzarà la recarga. 

RemoteStopTransaction Funció per parar remotament una recàrrega 

ReserveNow Funció per reservar punts de recàrrega o endolls, el 

sistema central pot associar un punt de recàrrega o un 

endoll a un id-tag. Els paràmetres que s'han d'omplir 

per realitzar la reserva son: 
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- ConnectorId: Id del connector que es reservarà 

- expityDate: Conté la data i hora que acaba la reserva 

- idTag: Identificador per a el controlador del punt de 

recàrrega per reservar l'endoll 

- parentIdTag: Parent id-Tag 

- reservationId: Única Id per aquella reserva. 

 

Una reserva pot tenir aquests estats: 

- Accepted: La reserva s'ha realitzat amb èxit 

- Faulted: Reserva no realitzada degut a que els 

connectors no estan disponibles 

- Occupied: Reserva no realitzada, tots els connectors 

estan ocupats 

- Rejected: El sistema no esta configurat per acceptar 

reserves 

- Unavailable: Reserva no realitzada, els connectors no 

funcionen.  

Reset Funció per resetejar el punt de recàrrega, es pot 

realitzar dos tipus de reset: 

- Soft: acabarà qualsevol transacció igual que 

StopTransaction 

- Hard: Acabarà qualsevol transacció igual que 

StopTransaction i a demés farà un Reboot. 

SendLocalList Funció per enviar una llista d'autorització local. Es pot 

enviar una llista nova o una només amb les diferències. 

UnlockConnector Funció per desbloquejar un connector.  

UpdateFirmware Funció per notificar al punt que està disponible un nou 

firmware. 

 

ESTATS POSSIBLES DEL PUNT DE RECÀRREGA: 

 

A continuació s'exposen els estats que es poden reportar a través de la funció StatusNotification.req 

 

VALOR DESCRIPCIÓ 

Available Punt de recàrrega: Al menys un connector esta lliure 

per recarregar 

Connector: El connector esta preparat per recarregar 

(Operatiu) 

Occupied Punt de recàrrega: Tots els connectors estan ocupats 

Connector: El connector esta ocupat 

(Operatiu) 

Reserved Punt de recàrrega:Tots els connectors estan reservats 

Connector: El connector esta reservat 

(Operatiu) 

Unavailable El punt de recàrrega con el connector no poden 
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recarregar. 

(NO operatiu) 

Faulted El punt de recàrrega ha reportat un error i no pot 

continuar recarregant 

(NO operatiu) 

 

 

ERRORS I ALARMES: 

 

A continuació s'exposen els errors que pot proporcionar OCPP 1.5 a través de la funció StatusNotification.req 

 

VALOR DESCRIPCIÓ 

ConnectorLockFailure Fallida al bloquejar o desbloquejar un connector 

GroundFailure Interruptor del circuit de presa de terra ha sigut activat 

HighTemperature Temperatura de dintre del punt de recàrrega es massa 

alta 

Mode3Error Problemes amb el mode 3 de connexió amb el vehicle 

NoError No hi ha cap error 

OtherError Un altre tipus d'error. més informació en 

vendorErrorCode 

OverCurrentFailure Ha  saltat el dispositiu de protecció 

PowerMeterFailure No es pot llegir el mesurador de potència 

PowerSwitchFailure No es pot controlar el interruptor de potència 

ReaderFailure Fallida al llegir ID Tag 

ResetFailure No es pot realitzar el reset 

UnderVoltage El voltatge ha caigut per sota del mínim 

WeakSignal La comunicació Wireless te poca senyal 

 

 

INFORMACIÓ A EXTREURE: 

 

A continuació s'exposa els paràmetres que es poden mesurar respecte els punts de recàrrega a través de la funció 

MeterValues.req i StopTransaction.req 

 

VALOR DESCRIPCIÓ 

Energy.Active.Export.Register Energia exportada pel VE (Wh o kWh) 

Energy.Active.Import.Register Energia importada pel VE (Wh o kWh) 

Energy.Reactive.Export.Register Energia reactiva exportada pel VE (varh o kvarh) 

Energy.Reactive.Import.Register Energia reactiva importada pel VE (varh o kvarh) 

Energy.Active.Export.Interval Energia exportada pel VE en un interval (Wh o kWh) 

Energy.Active.Import.Interval Energia importada pel VE en un interval (Wh o kWh) 

Energy.Reactive.Export.Interval Energia reactiva exportada pel VE un in interval (varh o 

kvarh) 

Energy.Reactive.Import.Interval Energia reactiva importada pel VE en in interval (varh o 

kvarh) 
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Power.Active.Export Potencia instantània exportada pel VE (W o kW) 

Power.Active.Import Potencia instantània importada pel VE(W o kW) 

Power.Reactive.Export Potència reactiva instantània exportada pel VE (var o 

kvar) 

Power.Reactive.Import Potència reactiva instantània importada pel VE (var o 

kvar) 

Current.Export Corrent instantani des del VE 

Current.Import Corrent instantani al VE 

Voltage Voltatge AC RMS 

Temperature Temperatura de dins del punt de recàrrega 

 

Altres paràmetres 

 

VALOR DESCRIPCIÓ 

Interruption.Begin Valor al inici de la interrupció (rellotge) 

Interruption.End Valor al final de la interrupció (rellotge) 

Sample.Clock Valor pres com interval de rellotge alineat 

Sample.Periodic Valor periòdic de presa de dades relatiu al 

començament de la transacció 

Transaction.Begin Valor pres al principi de la transacció 

Transaction.End Valor pres al final de la transacció 
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