
Cotxes elèctrics i medi ambient 
 

El fort augment del nombre de cotxes arreu del món i les grans quantitats de gas d’escapament han 

generat un problema de contaminació ambiental. En tot el món el trànsit rodat s’ha vist incrementat. 

El 1950 hi havia uns 53 milions de cotxes i 44 anys després la flota automobilística mundial ha crescut 

en 400 milions De mitjana, la flota ha crescut en 9,5 milions d’unitats a l’any. 

El transport és un dels sectors econòmics que més ràpidament ha crescut a Croàcia. El creixement del 

nombre total de cotxes registrats els últims 10 anys s’ha mantingut en un 5% constant cada any. La 

mitjana croata de 439 turismes per cada 1.000 habitants, en comparació amb la mitjana europea de 

480, indica el gran potencial de creixement que té aquest mercat (a la República de Croàcia es preveu 

que l’any 2020 hi hagi 2 milions de turismes respecte als 1,8 milions actuals). El sector del transport és 

també el que consumeix més energia (més del 30% del consum final) i en el futur s’espera un 

creixement del consum encara més ràpid que en altres sectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges 1 i 2. Tendència de creixement del nombre de cotxes al món. 

 

El trànsit urbà, especialment l’ús dels cotxes a la ciutat, suposa una de les majors fonts de contaminació 

atmosfèrica a les grans ciutats. Aconseguir que la qualitat de l’aire sigui de primera categoria a les 

principals capitals no serà possible sense realitzar intervencions importants en el sistema de transport 

urbà. La solució caldrà buscar-la entre: reforçar el transport públic urbà, introduir vehicles i 

combustibles que respectin el medi ambient per al transport públic, fomentar i educar en com utilitzar 

vehicles que respectin el medi ambient (eco-driving) i promoure nous conceptes de mobilitat urbana, 

com ara els cotxes d’ús compartit.   

 

Per poder assolir aquest objectiu, Europa ha adoptat la Directiva 2009/33/EC, que promou 

l’establiment d’un sistema de trànsit rodat basat en els vehicles eficients energèticament i nets i en la 

seva utilització intel·ligent, i alhora molts països estan compromesos en el foment dels combustibles 

alternatius i en la producció d’energia procedent de fonts renovables. A Europa ja són visibles els 

primers signes de la revolució elèctrica. La UE estableix uns límits molt clars d’emissions de CO2 per als 

cotxes que, per al 2020, s’hauran d’haver reduït a 95 g/km. Com a exemple, podem agafar les emissions 

d’un cotxe híbrid Toyota Prius, que produeix unes de les emissions més baixes, i ja són de 105 g/km. 

Però aquest valor depèn de la producció d’energia total d’un país: com més energia obtinguda de fonts 

renovables, més es reduirà el valor del CO2 emès pels vehicles elèctrics. 

 

La pregunta clau avui dia és: els vehicles elèctrics són completament ecològics o contaminen el medi 

ambient? 
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Els cotxes elèctrics no emeten gasos nocius quan estan circulant i es poden considerar ecològics, 

mentre que els vehicles híbrids produeixen emissions significativament més baixes que els vehicles 

amb motor convencional. No obstant això, tot i que en conjunt aquests vehicles contaminen 

significativament menys que els cotxes impulsats per motors de gasolina o dièsel, només representen 

una solució tecnològica per intentar assolir els objectius de reduir la contaminació atmosfèrica i 

ambiental.  

Malauradament, convé destacar que els cotxes elèctrics actuals, en un percentatge elevat, no són 

vehicles de zero emissions. En primer lloc, els components d’aquests cotxes han estat fabricats en 

instal·lacions que majoritàriament utilitzen combustibles fòssils. Els cotxes elèctrics utilitzen un tipus 

d’electricitat que encara prové en gran part del carbó o del gas natural i, per tant, de combustibles 

fòssils, que no són energies renovables, i per generar l’electricitat que es consumeix durant la 

conducció les centrals elèctriques alliberen una quantitat considerable de gasos nocius a l’ambient. Cal 

tenir en compte que un augment de la producció de cotxes elèctrics requereix una major producció 

d’electricitat, que en un percentatge elevat s’obté del carbó i del gas natural, fet que contribueix a una 

major contaminació ambiental. A nivell ecològic, el carbó és la font d’energia més perillosa i 

actualment el 38% de l’electricitat que es genera prové del carbó. 

 

 

Imatges 3 i 4. Central termoelèctrica 

 

Els experts adverteixen que avui dia un dels majors problemes de la fabricació de cotxes elèctrics són 

les bateries que emmagatzemen l’electricitat, ja que per desenvolupar-les es requereix molta energia. 

I el problema més greu de tots arriba al final de la seva vida útil, ja que contenen elements i substàncies 

perillosos l’eliminació segura dels quals suposa consumir energia i alliberar determinats gasos nocius. 

Quan parlem de cotxes elèctrics, el problema n’és la font d’energia. Si la font és la central elèctrica de 

carbó, aquests cotxes fan que es produeixi 3,6 vegades més sutge que els que fan servir gasolina, i per 

tant la mortalitat causada per la contaminació atmosfèrica també augmenta en aquest mateix 

percentatge.  

No obstant això, si els cotxes elèctrics fan servir electricitat de fonts d’energia renovables (aire, aigua, 

sol, biomassa), poden reduir la mortalitat provocada per la contaminació atmosfèrica en un 70% com 

a mínim. 
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Imatge 5: Cotxes elèctrics i fonts d’energia renovables 

 

Bibliografia i fonts: 

1. http://www.izvorienergije.com/ugljen.html 

2. http://zelenipartner.eu 

3. http://wwwmzoip.hr/ 

4. http://elen.hep.hr/default.aspx 

5. Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva – „ZELENI RAZVOJ HRVATSKE“ 

 
 

 

http://www.izvorienergije.com/ugljen.html
http://zelenipartner.eu/
http://wwwmzoip.hr/
http://elen.hep.hr/default.aspx
http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2YKitvPLAhUGnBoKHQUCCnwQjRwIBw&url=http://www.ekoregija-vg.hr/?p=389&psig=AFQjCNEdk1dx7jWn8EtYYr14Ca6tlIDLdA&ust=1459805663223529

