
Fonaments de la mobilitat elèctrica  
 
Un cotxe elèctric és un cotxe propulsat per un o més motors elèctrics i que utilitza l’electricitat 

emmagatzemada a les seves bateries o acumuladors. Es podria dir que els cotxes de combustió 

interna tenen una autonomia il·limitada, perquè ens permeten omplir el dipòsit ràpidament i 

gairebé a tot arreu. En canvi, els cotxes elèctrics, a causa del temps que necessiten per 

carregar-se i de la manca d’una infraestructura de càrrega pública tenien, en els seus inicis, 

una autonomia inferior de la dels cotxes que funcionen amb combustibles fòssils. És per això 

que molts fabricants van qualificar el cotxe elèctric de “cotxe de ciutat”, adient per a rutes 

urbanes.  

No obstant això, els cotxes elèctrics ofereixen diversos avantatges respecte als cotxes amb 

motors de combustió interna convencionals: no emeten CO2 ni altres partícules nocives 

perquè no tenen tub d’escapament i no depenen del petroli per impulsar-se (el preu del qual 

no para de pujar). També són més còmodes de portar gràcies a la seva acceleració lineal i a 

motors silenciosos i, a més, com que no tenen caixa de canvis, fan la conducció més agradable.  

Malgrat això, els cotxes elèctrics d’avui són substancialment més cars que els cotxes amb 

motors convencionals, pel preu tan elevat de les bateries d’ió liti. S’espera, però, que el preu 

de les bateries baixi gràcies a la producció en cadena. La por entre els consumidors que 

l’autonomia pugui ser insuficient per a les seves necessitats és, sense dubte, un factor 

limitador molt important.  

L’objectiu de la mobilitat elèctrica és trobar un equilibri sostenible entre les persones, els 

cotxes i el medi ambient. La mobilitat elèctrica té un impacte positiu en la reducció 

d’emissions. Els estudis demostren que la quantitat de gasos amb efecte hivernacle causats 

pels cotxes elèctrics és molt inferior de la dels vehicles convencionals. I la reducció de CO2 

passaria de l’11 al 100% si l’electricitat utilitzada per carregar els cotxes provingués de fonts 

d’energia renovables.  

Els fabricants han començat a fabricar bateries que duren més i són més fàcils de reciclar. 

Després d’utilitzar-les, les bateries es poden reciclar per a un nou ús, vendre i utilitzar en una 

altra indústria o, simplement, es poden reciclar quan arriben al final de la seva vida útil.  

Els cotxes elèctrics tenen el potencial de canviar la manera com es mou el món. Poden 

augmentar la seguretat energètica diversificant els combustibles i reduint la dependència del 

petroli, els gasos amb efecte d’hivernacle i altres contaminants. No obstant això, la introducció 

massiva del cotxe elèctric requereix un nou sistema de transport capaç d’integrar i fomentar 

aquesta tecnologia.  
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 Mil milions de cotxes al món, dels quals 1,2 milions són PEV (0,12%). 

 88 milions de cotxes venuts el 2014, dels quals 300.000 són PEH 

(0,34%). 

 Europa al 2015, 1,27%.  



 

 

Imatge: 89.026 cotxes elèctrics venuts a Europa l’any 2015, el que representa una quota de mercat del 0,60%. 

 


