
Noves oportunitats   
 

Mobilitat elèctrica: pràctiques innovadores i models de negoci 
 
La innovació en els models de negoci sol ser de naturalesa revolucionària i trencadora, perquè 
provoca nous efectes sobre el mercat i aporta nous desafiaments a l’empresa. I fa més gran el 
pastís econòmic actual atraient nous clients o animant els clients actuals a consumir més.  
 
La tecnologia del vehicle elèctric és nova i poc familiar per a la majoria dels consumidors. 
Aquesta tecnologia és més cara de fabricar que la dels automòbils convencionals, però és més 
barata de mantenir i fer funcionar. Les noves vies de mobilitat ocupen diferents quotes de 
rendiment i utilitat en relació amb els automòbils convencionals. Això inclou l’autonomia i les 
característiques de reproveïment o recàrrega, que substitueixen la demanda de gasolina i 
dièsel per impulsar el transport per la demanda d’electricitat. Això canvia les fonts i els nivells 
d’emissions atmosfèriques i de contaminacions mediambientals en el sector del transport. La 
tecnologia del vehicle elèctric és diferent de la dels automòbils convencionals i té unes 
possibilitats d’ús potencialment superiors per a un conjunt també més gran de parts 
interessades.  
 
Els vehicles elèctrics han estat molt de temps en una fase incipient. Tenen una història de més 
de 100 anys al darrere, que inclou esforços importants a principis del segle XX, seguits 
d’aturades i reinicis fins al renovat entusiasme de l’última dècada. El nou entusiasme arriba en 
un context en què els preus del petroli són elevats, s’estan desplegant polítiques de protecció 
ambientals, s’estan desenvolupant infraestructures de càrrega i bateries tecnològiques i està 
augment el sistema organitzat de cotxes multiusuari i intermodal. 
 
Els vehicles elèctrics tindran un paper important en un futur proper, segons els responsables 
polítics, les companyies automobilístiques i altres parts interessades. Els objectius regionals i 
nacionals han estimulat el progrés de la penetració dels vehicles elèctrics mitjançant ajudes 
per al desenvolupament d’aquests vehicles i la seva infraestructura corresponent. 
Mentrestant, la majoria de fabricants de cotxes estan incloent els vehicles elèctrics en les seves 
agendes i estan preparats per fabricar-los en sèrie amb diferents nivells d’estratègies i 
d’expectatives. No obstant això, fins ara la comercialització ha estat ineficaç. 
 
Les vendes de vehicles elèctrics estan lluny de poder assolir els objectius nacionals. Per tant, 
la indústria del vehicle elèctric es troba encara en la fase d’introducció del cicle de vida del 
producte i lluitant per treure profit de les economies d’escala en petits mercats especialitzats. 
Les empreses de vehicles elèctrics, incloent-hi les empreses de nova creació i les ja existents, 
fa temps que duen a terme nombrosos esforços per promocionar el vehicle elèctric en mercats 
especialitzats, proporcionant models de negoci innovadors, a fi de fomentar l’ús del vehicle 
elèctric i superar les mancances tecnològiques com la de l’autonomia.  
 
Tesla Motors, considerat com l’ovella negra de la indústria automobilística, és una empresa de 
recent creació dedicada al vehicle elèctric. Fundada el 2003, Tesla Motors té el prestigi de ser 
una empresa dedicada al vehicle elèctric i la reputació d’haver canviat la idea de la gent de què 
són els vehicles elèctrics, així com d’haver retornat l’entusiasme pels vehicles elèctrics purs. 
En comparació amb les empreses ja existents, les empreses de nova creació normalment estan 



més obertes a considerar models alternatius i són més flexibles a l’hora de seguir models de 
negoci més radicals. 
 
Mentre que la majoria d’empreses aborden el desenvolupament de la seva producció de 
vehicles elèctrics des d’un punt de vista empresarial tradicional, Tesla Motors destaca perquè 
ofereix solucions innovadores i trencadores. 
 
Perquè un model empresarial triomfi es requereix reconsiderar profundament la proposta de 
valor (del producte o dels serveis), la relació amb el client (canal, relació i segment de client), 
la gestió de la infraestructura (capacitat, socis i composició del valor) i els aspectes econòmics 
(model d’ingressos, beneficis i costos). 
 
Atès que els vehicles elèctrics encara es troben en una fase incipient i el seu disseny òptim 
encara està latent, els elements que creen i atrauen valor tindran una major influència a l’hora 
de decidir l’èxit d’aquesta tecnologia revolucionària i innovadora.  
 
La transició cap a un model de mobilitat elèctrica comportarà canvis fonamentals en la cadena 
de valor de l’automòbil, que bàsicament implicarà des dels components que fabriquen els 
proveïdors, passant pels components principals i el muntatge a càrrec de les empreses fins a 
les instal·lacions energètiques. 
 
En primer lloc, algunes parts, com el motor de combustió interna, cada vegada seran menys 
importants a llarg termini. D’altres, com les bateries i les infraestructures de càrrega, entraran 
en la cadena de valor i tindran un paper fonamental per l’elevat cost que tenen i perquè són 
essencials per poder canviar el comportament dels conductors al volant. 
En segon lloc, els vehicles elèctrics permetran la creació de nous serveis, com ara els serveis 
energètics, o n’ampliaran d’altres, com els serveis de cotxes d’ús compartit i els serveis 
connectius, que tindran una gran influència en la cadena de valor de l’automòbil. 
 
Actualment, els serveis de cara al client, com els serveis energètics i de mobilitat, estan 
esperant la penetració del vehicle elèctric i també canvis en la regulació del subministrament 
elèctric i en el comportament dels ciutadans. Com a resultat, l’actual cadena de valor del 
vehicle elèctric s’està centrant en les bateries (en la fabricació de cel·les de bateries i paquets 
de bateria), en els vehicles (en el disseny, el muntatge i les vendes) i en les infraestructures 
que permetin la connexió a la xarxa (en el desenvolupament de la xarxa d’infraestructures i la 
seva pròpia construcció), tal com es mostra tot seguit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Exemple de la cadena de valor del vehicle elèctric 

 
Font: Tesla Motors, la versió automobilística del model de negoci de Silicon Valley 

 
A més, la indústria del vehicle elèctric implica nous components com a resultat del concepte 
de mobilitat elèctrica basat en l’ús de bateries, com ara la infraestructura de recàrrega i els 
serveis relacionats. 
 
Cal identificar les diferents dimensions del producte i del servei des del punt de vista d’una 
empresa de vehicles elèctrics per analitzar-ne el model de negoci. S’han distingit tres 
dimensions en un estudi holístic que s’ha realitzat sobre el vehicle elèctric: el vehicle 
juntament amb la bateria, el sistema d’infraestructures i els serveis que integren els vehicles 
elèctrics en el sistema energètic. Ara com ara, el servei energètic, com el subministrament 
energètic dels vehicles, encara està esperant la penetració del vehicle elèctric i canvis en la 
regulació del subministrament elèctric i en el comportament dels ciutadans. 
 
 

Vehicles elèctrics 
 



Tesla Motors ja ha llançat al mercat tres models de vehicle: un cotxe esportiu de dues portes, 
el Tesla Roadster; un sedan, el Tesla Model S; i un tot camí (SUV), el Tesla Model X. Hi ha dos 
prototips més que estan esperant ser comercialitzats: un cotxe familiar, el Tesla Model 3; i un 
altre model encara desconegut, que podria ser la versió SUV del Tesla Model 3. Tesla s’ha 
guanyat el seu prestigi gràcies als seus vehicles d’alt rendiment, que satisfan les necessitats del 
seu client final, un client amb poder adquisitiu. 
 
A més de l’aparença sofisticada i del bon rendiment dels seus vehicles, Tesla ha aconseguit 
connectar els usuaris amb l’entorn d’una manera innovadora (per exemple, la navegació per 
localitzar estacions de recàrrega, el control de càrrega i el pilot automàtic), gràcies a la 
tecnologia informàtica del seu maquinari i de les seves aplicacions de programari. S’ofereixen 
xarxes de dades en el cotxe, que comparteixen amb els seus partners de les telecomunicacions 
i connecten el cotxe amb el centre de manteniment, amb el centre d’infoentreteniment, etc.  
 
Tesla Motors va entrar en el mercat adreçant-se al client d’elevat poder adquisitiu, amb el seu 
Roadster, un vehicle de luxe per a uns usos molt concrets. En canvi, el Model S està enfocat a 
un mercat automobilístic de luxe però més polivalent, i com a resultat ha venut moltes més 
unitats que del Roadster. A més, segons els plans de Tesla Motors, es continuarà 
comercialitzant un cotxe multiús de luxe en versió SUV, seguit d’un cotxe multiús més 
econòmic. Això es correspon amb la seva estratègia d’introduir una massa de vehicles elèctrics 
assequibles en el mercat. Els segments de clients de bateries i sistemes de recàrrega s’han de 
correspondre amb els segments de clients del vehicle.  
 
Com a empresa recent en la indústria automobilística, Tesla Motors no va utilitzar la xarxa 
habitual de concessionaris per distribuir els seus cotxes, sinó que va crear un nou model 
multicanal per comprar els seus vehicles, entre els quals hi ha botigues online i punts de venda 
minoristes a l’estil d’Apple. Les botigues online ofereixen al client potencial la possibilitat de 
comprar el cotxe directament online. A més, els punts de venda normalment estan situats en 
àrees de trànsit intensiu, que disposen de tecnologia informàtica molt integrada per tal de 
presentar millor el vehicle Tesla i la cultura de la companyia. Tesla segueix una estratègia 
d’integració vertical en les seves vendes, el que significa que el preu del vehicle no és 
negociable. Això provocava alguns conflictes amb la xarxa de concessionaris habitual.   
 
Fins i tot BMW, l’empresa que està oferint vehicles elèctrics a l’estil més tradicional, ha 
reconegut que la societat està canviant molt ràpidament i cal aprofitar-ho per desenvolupar 
nous productes i serveis. Després d’identificar les tendències i els reptes externs clau, com ara 
la urbanització, els nuclis familiars més petits i el canvi climàtic, el 2007 BMW va començar a 
desenvolupar un concepte nou i més ampli per a la mobilitat sostenible: el projecte i. Estan 
venent mobilitat urbana més que no pas un cotxe. El BMW i3 va adreçat a dos segments de 
clients: urbanites i parelles joves que treballen o viuen a la ciutat. El BMW i3 és 100% lliure 
d’emissions i es caracteritza per la utilització de materials d’alta qualitat i sostenibles. A més, 
un i3 es pot reciclar en un 95%. Però, tot i que BMW ha creat aquesta nova marca per a la 
mobilitat urbana i que té en compte la sostenibilitat en cada pas de la producció, l’empresa 
continua venent vehicles elèctrics segons el model establert, des de la línia de producció 
passant pels concessionaris i fins arribar als clients. 
 
Un enfocament una mica diferent a l’hora de comercialitzar els seus vehicles elèctrics el va 



seguir l’aliança Renault-Nissan. Totes dues empreses ja tenen moltes botigues, serveis i 
concessionaris arreu del món i no havien de començar de zero. Els vehicles elèctrics 
requereixen una inversió inicial més elevada que els vehicles convencionals de la mateixa mida. 
La bateria de cada vehicle elèctric s’emporta aproximadament un terç del preu del cotxe. A 
més, les bateries estan constantment evolucionant i són últimament el centre d’atenció pel 
que fa al seu desenvolupament i recerca. Les empreses volen millorar la gestió i la capacitat de 
l’energia i augmentar l’autonomia del vehicle en conjunt. Per això, l’aliança Renault-Nissan va 
decidir rebaixar el preu de compra total del vehicle elèctric per fer-lo més assequible i estan 
llogant bateries a una tarifa mensual, cosa que resulta molt més barat que el preu de la 
gasolina pel mateix quilometratge. Aquest lloguer també és una garantia per als propietaris de 
bateries i vehicles elèctrics, ja que reben una nova bateria quan l’empresa introdueix una nova 
tecnologia de bateria. Tesla, en canvi, ha aplicat un model de titularitat normal. Els clients 
compren els vehicles elèctrics per tal de tenir la propietat total del cotxe, incloent-hi les 
costoses bateries. 
 
La bateria és una peça fonamental del vehicle elèctric, ja que representa la part més valuosa i 
costosa. L’elecció de la bateria defineix en gran part l’autonomia de la qual disposaran els 
clients. Tesla ha traçat un pla ambiciós pel que fa a les bateries i té previst implicar-se en la 
seva fabricació i també en el mercat de les bateries estacionàries. Destaquen per la seva 
elevada autonomia i per la seva innovadora tecnologia. 
 

Rendiment 
 
Els tres models de Tesla, el Roadster, el Model S i el Model X, ofereixen una gran autonomia 
gràcies a la gran capacitat d’energia emmagatzemada en les seves bateries. El Tesla Model S té 
una bateria de molt alta capacitat, 70 o 85 kWh, la qual cosa permet una autonomia d’uns 335 
km en condicions normals. La majoria de companyies, en canvi, utilitzen bateries de 16 o 24 
kWh, que ofereixen una autonomia d’entre 100 i 160 km. Tesla Motors té un gran coneixement 
sobre bateries i sistemes de gestió d’energia. Va innovar equipant el Tesla Roadster amb milers 
de cel·les d’ió liti d’ordinador portàtil formant una bateria d’alt rendiment i baix cost. Per al 
desenvolupament del Model S, Tesla va treballar més estretament amb el seu proveïdor de 
cel·les de bateries, Panasonic, per tal de millorar la tecnologia de les bateries i augmentar-ne 
l’escala de producció.  
 

Connectivitat 
 
Els vehicles de Tesla donen un cert control sobre el sistema de bateries als usuaris, gràcies a la 
connectivitat dels seus vehicles. Això permet, entre d’altres, que els usuaris puguin controlar 
la temperatura de la bateria abans d’entrar al vehicle quan la temperatura ambiental és massa 
baixa. Les bateries es venen, normalment, amb el vehicle, però existeix la possibilitat de 
comprar-les per separat quan la bateria original ja arriba al final de la seva vida útil i s’ha de 
substituir.  
 

Infraestructura 
 
Un altre pla ambiciós de Tesla Motors és l’expansió de la seva xarxa de supercarregadors. Són 
famosos pel seu gran rendiment de càrrega, per la seva xarxa de carregadors i per la seva 



estratègia de gratuïtat per als usuaris de Tesla. En consonància amb la gran capacitat de les 
bateries produïdes per Tesla, les seves estacions de supercarregadors ofereixen una càrrega 
ràpida per satisfer les necessitats dels seus clients. Aquestes estacions poden transferir fins a 
120 kW de corrent continu i són capaces de carregar el 80% d’una bateria de 85 kWh d’un 
Tesla Model S en 40 minuts. A més d’aquest gran rendiment de les estacions de 
supercarregadors, Tesla està duent a terme un ambiciós pla d’expansió per establir una xarxa 
de supercarregadors a les autopistes més transitades i als centres congestionats de les ciutats. 
Com a substitut de les estacions de càrrega, actualment s’està duent a terme a Califòrnia (EUA) 
un programa pilot de canvi de bateries per satisfer les necessitats dels clients i reduir les pors 
que tenen respecte a l’autonomia dels vehicles. El servei d’interconnexió dels seus cotxes 
permet que els usuaris de Tesla puguin trobar l’estació de supercarregadors més propera i 
controlin el procés de càrrega mentre el vehicle està connectat. 
 
Tesla Motor Company està implantant aquesta xarxa pública tot sol. Això es deu, 
principalment, a les diferents tecnologies de càrrega i als diferents dissenys de cables utilitzats 
en la indústria. Per tal de fomentar l’adopció de la seva tecnologia, però, Tesla permet que les 
companyies que vulguin utilitzar el seu sistema de càrrega d’alt rendiment utilitzin la seva 
patent de manera gratuïta. Tesla es passa al codi obert. 
 
Tesla Motors té una configuració de valors molt original en comparació amb altres companyies. 
Durant el desenvolupament del Tesla Roadster, a causa de l’estat inicial de la companyia i de la 
immaduresa del mercat dels vehicles elèctrics, la majoria de components, incloent-hi la 
fabricació de les cel·les de bateries i el disseny del vehicle, es van subcontractar a proveïdors. 
No obstant això, Tesla s’encarregava del muntatge de les bateries i de la gestió de l’energia. 
Quan es va començar a desenvolupar el Tesla Model S, Tesla va començar a mostrar una gran 
integració vertical en la seva cadena de valor. La proposició de valor de Tesla demostra una 
configuració de valor que integra des del muntatge de bateries fins a una gran xarxa de 
supercarregadors, passant pel disseny dels vehicles i la seva distribució comercial.  
 
En la indústria convencional, en canvi, la cadena de valor té una estructura piramidal entre els 
proveïdors i la companyia per a la qual realitzen els components secundaris dels cotxes, com 
ara les caixes de canvi o les bateries, i la companyia és la que s’encarrega dels components més 
importants, el disseny del motor o el muntatge del vehicle. D’altra banda, les empreses 
energètiques són les encarregades de proporcionar el combustible al vehicle durant la seva 
vida útil. 
 

Imatge 2: Els productors i les seves cadenes de valor 



 
Font: Tesla Motors, la versió automobilística del model de negoci de Silicon Valley 

 
La majoria de companyies que s’estan introduint en la indústria i el mercat del vehicle elèctric 
segueixen la mateixa configuració de valor de sempre i, per tant, conserven la mateixa 
integració de sempre. En aquest tipus de cadenes de valor, ja sigui per una manca de 
coneixença de la tecnologia o per por a costos més elevats, les companyies segueixen tractant 
les bateries com un producte a subcontractar. Com es pot veure més amunt, BMW i Renault 
són bons exemples d’això. Una altra opció és la creació d’una empresa conjunta amb el 
proveïdor de bateries, com és el cas de Nissan.  
 
D’altra banda, pel que fa a l’establiment de la xarxa de carregadors, la majoria de companyies 
esperen que siguin els fabricants de carregadors o altres inversors, com ara governs nacionals 
o locals, els que l’estableixin. Renault, BMW i Nissan han seguit aquesta estratègia. Des del 
2015, però, BMW i Nissan han començat a invertir amb socis en la infraestructura de càrrega. 
 
Aquest canvi cap al vehicle elèctric introdueix una nova cadena de valor integral. Per a cada 
repte o consideració que sorgeix d’aquesta tecnologia, hi ha una oportunitat per crear o 
millorar models de negoci existents que segueixin aquesta nova cadena de valor. 
 
 
 
 

Imatge 3: Impacte de la transformació del sistema de transmissió en la cadena de valor 



 
Font: McKinsey – Boost! Powertrain KIP 

 
Tant els actors actuals de la cadena de valor tradicional del món automobilístic com els nous 
participants estan provant nous enfocaments i models que satisfacin les necessitats de la nova 
cadena de valor i treguin partit dels mercats emergents per a noves aplicacions i serveis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Imatge 4: Els actors actuals i els nouvinguts intenten treure partit de les noves oportunitats 

que aporta la cadena de valor dels vehicles elèctrics i que no existien amb els motors de 
combustió interna 

 
Font: McKinsey 

 
 
Aquest ecosistema de la mobilitat elèctrica en constant evolució està generant models de 
negoci innovadors. Els mercats emergents de productes i serveis són, per una banda, el 
resultat de l’adopció dels vehicles elèctrics i, per l’altra, el motor que fomenta i facilita la 
implantació del vehicle elèctric.  
 

Gigafàbrica  
 
Tesla ha fet un pas endavant molt important per fer créixer el paper del vehicle elèctric en el 
mercat global. Conjuntament amb el gegant industrial japonès Panasonic, Tesla està 
desenvolupant, als Estats Units, una nova fàbrica per a la producció de bateries. L’any 2020, la 
fàbrica podrà fabricar bateries per a fins a 500.000 vehicles elèctrics cada any. Es creu que la 
capacitat de producció de la fàbrica serà tan alta que, l’any 2020, produirà tanta capacitat de 
bateria com la producció de tot el món de l’any 2013. 
 
La “gigafàbrica” produirà cel·les per a Tesla Motors i Tesla Powerwall (emmagatzematge 
d’energia per a cases sostenibles). És segur que aquesta “gigafàbrica” tindrà un impacte molt 
positiu en les vendes de vehicles elèctrics i és possible que, fins i tot, se’n notin les 
conseqüències en els sectors de la tecnologia i de l’energia. Gràcies a la seva decisió de no 
crear una nova tecnologia de bateries, Tesla ha pogut reduir significativament els costos 



derivats de la part més cara dels vehicles elèctrics d’alt rendiment: la bateria. Aquesta 
“gigafàbrica” és un pas estratègic clau per a la consecució del seu objectiu a llarg termini: crear 
vehicles elèctrics més econòmics per als clients d’arreu del món.  
 
Tot i que la producció i la capacitat de les bateries ha crescut arreu del món durant l’última 
dècada, Tesla apunta que la major part d’aquest creixement ha tingut lloc a Àsia. 
Contràriament a aquesta moda, la creació de la “gigafàbrica” per part de Tesla i Panasonic es 
durà a terme a prop de Fermont, a l’oest americà, on Tesla munta els seus automòbils. Sense 
la necessitat d’importar bateries des d’Àsia, aquesta proximitat permetrà abaixar encara més 
els costos gràcies a un temps de producció considerablement més curt dels Model S i Model 
X. 
 
Les especificacions de la “gigafàbrica” ja s’han publicat. Seguint amb la reputació ambiental 
d’Elon Musk, la fàbrica no només reciclarà bateries velles, sinó que, a més, només utilitzarà 
energia procedent de fonts d’energia renovables locals. Principalment, d’aerogeneradors i 
plaques fotovoltaiques.  
 

Cotxes multiusuari  
 

Els vehicles elèctrics són una part molt important del transport de passatgers sostenible del 
futur. Malauradament, però, molta gent encara els associa amb preus elevats, amb la 
preocupació per la vida útil de les bateries i amb la por que no satisfacin les necessitats dels 
usuaris de vehicles convencionals. Això fa que el vehicle elèctric, tot i ser més barat de carregar 
i tenir un impacte positiu en el medi ambient, ho tingui complicat per competir amb els 
vehicles tradicionals quan la família creu que ja és hora de comprar un cotxe nou. Són, però, 
els vehicles privats la solució per al transport personal del futur?  
 
Els vehicles privats es passen la major part del temps aparcats, fins a un 90% del temps, i si es 
sumen tots els costos associats, el cost per cada quilòmetre recorregut és molt elevat. A les 
regions urbanes, a més, tenir un cotxe és cada vegada més molest per culpa de la reducció 
constant de places d’aparcament. Potser ha arribat el moment de reflexionar i de trobar 
alternatives als models de negoci tradicionals per a la mobilitat personal amb cotxes.  
 
La mobilitat com a servei (“MaaS”, per les seves sigles en anglès), està canviant el model 
tradicional de propietat de cotxes amb l’objectiu de satisfer les necessitats de mobilitat dels 
usuaris de la manera més eficient possible. Anar del punt A al punt B, especialment en zones 
urbanes denses, es pot fer de moltes maneres i pot significar utilitzar el vehicle privat només 
per a una porció del trajecte o, directament, no tenir vehicle privat.  
 
Un exemple d’això és DriveNow. És un servei de cotxes d’ús compartit o multiusuari que 
compta amb la col·laboració de BMW, MINI i Sixt, i que permet als usuaris llogar un vehicle 
independentment del temps i del lloc, seguint la promesa: “agafa’l on sigui i deixa’l on sigui”.  
 
Daimler, amb el seu servei de cotxes multiusuari Car2Go, és un altre exemple d’aquest tipus 
de model de negoci important i potencialment trencador, que està creixent ràpidament a 
Europa. Tot i els baixos índexs d’utilització actuals, segons un estudi de mercat dut a terme per 
McKinsey, un terç de la població urbana alemanya són usuaris potencials d’aquests serveis de 



cotxes d’ús compartit. Prop del 40% dels joves alemanys (d’entre 18 i 39 anys) que viuen en 
ciutats amb més de 100.000 habitants, van contestar que d’aquí a 10 anys “utilitzarien més 
aquests serveis”. Aquestes dades també confirmen les previsions de la indústria, segons les 
quals el nombre d’usuaris de serveis de cotxes multiusuari a Europa passaria de l’actual milió 
d’usuaris als 15 milions l’any 2020.  
 
La mobilitat com a servei i, especialment, el nou model de cotxes multiusuari, poden integrar 
l’ús dels vehicles elèctrics i ofereixen noves oportunitats per a l’adopció del vehicle elèctric 
gràcies a l’eliminació d’algunes de les seves barreres. En primer lloc, pel que fa als usuaris, 
aquest model elimina el problema que suposa el gran cost inicial dels vehicles elèctrics, ja que 
no són ells els que han de comprar el cotxe que porten. La mobilitat com a servei també té el 
potencial de disminuir l’ansietat per l’autonomia, que fa que alguns clients no es decideixin a 
comprar un vehicle elèctric, permetent que utilitzin els vehicles elèctrics de bateria només per 
a distàncies amb les quals se senten còmodes. Els operadors de flotes de cotxes d’ús compartit, 
a més, es podrien beneficiar de costos de funcionament i de manteniment més reduïts, ja que 
els índexs d’utilització, especialment en àrees urbanes denses, serien més alts que els d’un 
cotxe privat.  
 
La mobilitat acostuma a ser més complicada que no només anar del punt A al punt B. Si es 
tenen en compte tots els passos que implica el fet d’anar de casa a la destinació desitjada (per 
exemple, l’autobús fins a l’estació de trens, el taxi des de l’estació de trens o la interminable 
recerca de plaça d’aparcament), el trajecte acaba sent més complex del que sembla. La 
mobilitat completa se centra en les solucions enfocades al trajecte complet (de principi a fi) o 
en les parts del trajecte que no estan cobertes per la primera onada de solucions de la 
mobilitat com a servei.  
 

Xarxa elèctrica intel·ligent  
 
S’estan adoptant arreu del món diversos i innovadors models de negoci per fomentar la 
comercialització dels vehicles elèctrics. La introducció de les tecnologies de la informació i la 
comunicació a les xarxes elèctriques és el principal motor d’aquests models de negoci entre 
els sectors de l’energia i del transport privat.  
 
A continuació hi ha quatre exemples d’aplicacions innovadores dels vehicles elèctrics que 
només poden existir en el context d’una xarxa elèctrica “intel·ligent”: 
 
 El valor de la càrrega controlada dels vehicles elèctrics. 
 La integració dels vehicles elèctrics en els sistemes d’energia de les “cases intel·ligents”. 
 Emmagatzematge d’electricitat renovable a les bateries dels vehicles. 
 Vehicles elèctrics com a proveïdors en mercats secundaris d’energia. 
 
Les tecnologies digitals permeten la comunicació entre els vehicles, la infraestructura de 
càrrega, els operadors de la xarxa i els sistemes de gestió d’energia de les llars. Gràcies a la 
càrrega controlada de vehicles elèctrics, els usuaris poden reduir el seu consum de 
combustible i es pot optimitzar l’ús de la capacitat del sistema d’energia. Si s’integren en les 
xarxes elèctriques intel·ligents, les bateries dels vehicles elèctrics es poden utilitzar per 
emmagatzemar energia de manera intermitent i procedent de noves tecnologies, com ara els 



aerogeneradors o l’energia solar.  
 

Incentius de l’Estat  
 
Davant les noves regulacions sobre l’aire i la pol·lució ambiental i del pla de la Unió Europea 
de reduir els combustibles fòssils i d’augmentar l’ús de fonts d’energia renovables en tots els 
aspectes de l’economia, les infraestructures, el transport i la producció, l’única manera 
d’aconseguir aquests objectius és gràcies a l’ajut dels estats. Actualment s’estan aplicant 
incentius per a la compra de vehicles elèctrics a molts països europeus. Aquests incentius són, 
principalment, impostos reduïts, bonificacions i primes per als compradors.  
 
La indústria automobilística europea, a més, permet la introducció d’altres incentius fiscals per 
a l’eficiència energètica. Els impostos són una eina molt important per encaminar la demanda 
cap als vehicles eficients i ajuda a crear un mercat per a les noves tecnologies, especialment 
durant la fase inicial.  
 
Les innovacions acostumen a arribar al mercat en volums baixos i amb un cost molt elevat, la 
qual cosa s’ha de contrarestar amb bones polítiques. La mobilitat elèctrica contribuirà 
positivament a assegurar una mobilitat sostenible. No obstant això, les tecnologies, els motors 
i els combustibles avançats convencionals tindran un paper predominant durant molts anys. 
És necessari que els governs segueixin incloent aquestes tecnologies i solucions de baixa 
emissió de CO2 en les seves polítiques de mobilitat sostenible. 
 
Noruega és un bon exemple de polítiques que promouen la transició cap al vehicle elèctric a 
Europa. Tenen el percentatge de vehicles elèctrics per persona més alt d’Europa i es van 
marcar l’objectiu de tenir 50.000 vehicles no contaminants l’any 2018. Tots els vehicles 
elèctrics estan exempts del pagament d’impostos, incloent-hi els impostos que graven 
l’adquisició del vehicle, els quals són molt alts per als cotxes ordinaris, i l’IVA del 25%, la qual 
cosa fa els cotxes elèctrics molt competitius en el mercat automobilístic en comparació amb 
els vehicles ordinaris. Els vehicles elèctrics, a més, també estan exempts de pagar l’impost de 
circulació anual, no han de pagar ni els aparcaments públics ni els peatges i poden utilitzar el 
carril bus. Aquests incentius es mantindran fins a l’any 2018 o fins que s’assoleixi l’objectiu de 
50.000 vehicles no contaminants.  
 
Un altre bon exemple de país europeu que promou aquesta transició és el d’Holanda. El govern 
holandès va marcar-se l’objectiu de tenir entre 15.000 i 20.000 vehicles elèctrics l’any 2015, 
200.000 l’any 2020 i 1.000.000 l’any 2025. El primer objectiu es va assolir dos anys abans del 
que s’havia establert, l’any 2013. Al principi, el govern va establir incentius com l’exempció de 
pagar els impostos de matriculació i de circulació, però aquests incentius es van acabar l’any 
2014. A més, el govern nacional ofereix una ajuda de 3.000 €, o de fins a 5.000 € en algunes 
ciutats, per a la compra de taxis o furgonetes de repartiment elèctrics. Els usuaris de vehicles 
elèctrics també disposen de places d’aparcament gratuïtes a les ciutats.  
 
Aquesta ràpida adopció del vehicle elèctric a Holanda es deu, també, a l’extensió del país —
com que és petit, no hi ha tanta por respecte a l’autonomia d’aquests vehicles—, a la 
tradicional consciència mediambiental de la població i a l’elevat preu de la benzina.  
 



Un altre bon exemple de país que promou la transició cap al vehicle elèctric és Eslovènia. En 
aquest cas, la seva extensió reduïda també ajuda a limitar la por per l’autonomia dels vehicles. 
A més, a finals de l’any 2015, el país estava totalment equipat amb estacions de càrrega de 
corrent continu. El govern també ofereix un incentiu de 5.000 € per a la compra de vehicles 
elèctrics i s’està plantejant d’apujar aquesta xifra fins als 7.500 €. Al centre de les ciutats es 
poden veure estacions de càrrega i aparcaments gratuïts per als vehicles elèctrics, la qual cosa 
els fa més atractius per als clients.  
 

Fórmula E 
 
La segona temporada de la FIA Fórmula E va començar a Pequín. Fora de pistes, DHL, el 
proveïdor logístic capdavanter mundial i el soci logístic oficial de la Fórmula E, va concloure la 
temporada inaugural amb grans progressos en el desenvolupament de solucions ecològiques 
i continua la seva carrera cap a la mobilitat sostenible en aquesta segona temporada.  
 
Com a part d’un programa de negoci que DHL està duent a terme en nom de la Fórmula E i els 
seus socis, anomenat Formula E eStory, el proveïdor logístic va presentar a Pequín un 
compendi, “The eStory: Undertaking the Mobility Challenge” (“L’eStory: afrontant el repte de 
la mobilitat”), centrat en les innovacions en la mobilitat, les solucions ecològiques i les 
iniciatives facilitades per la Fórmula E, que s’espera que tinguin un impacte positiu en el mercat 
de consum i en la societat els propers anys. El programa de negoci de l’eStory té l’objectiu 
d’alliberar el potencial per impulsar la innovació i la mobilitat sostenible. Gràcies al suport de 
la Fórmula E i dels seus socis, l’eStory facilitarà l’adopció massiva de solucions de mobilitat 
sostenible accelerant el desenvolupament tecnològic, la qual cosa cridarà l’atenció dels actors 
més importants del mercat, i incrementant l’acceptació tot conscienciant el públic sobre la 
mobilitat elèctrica.  
 
L’èxit de la mobilitat elèctrica està influenciat per moltes tendències externes, però també 
requereix que s’activin altres pilars com el progrés tecnològic, la implantació d’infraestructures 
i de models de negoci adequats, i la comunicació. La Fórmula E és una plataforma unificadora 
molt important en la qual diversos actors de diferents indústries poden explorar i innovar, 
donant forma, d’aquesta manera, al futur de la mobilitat sostenible. Les innovacions creades i 
provades durant la primera temporada no són més que les primeres passes cap a la consecució 
d’aquest objectiu comú i un punt de partida per a tot el que encara pot inspirar la Fórmula E.  
 
La Fórmula E és un catalitzador per a la innovació tecnològica en la indústria automobilística. 
Aconsegueix que grans corporacions vegin els beneficis de col·laborar amb empreses d’altres 
indústries i de crear conjuntament solucions sostenibles i innovadores. Els socis de la Fórmula 
E tenen l’habilitat de promoure la innovació i de demostrar com els resultats han superat amb 
escreix el que s’espera d’un campionat automobilístic.  
 
Una de les innovacions relacionades amb la creació d’electricitat de manera ecològica prové 
de l’empresa anglesa Aquafuel Research, la qual proporciona generadors mòbils que funcionen 
amb glicerina en comptes de dièsel. Aquest combustible no emet carboni i produeix molt 
poques emissions d’òxid de nitrogen. S’espera que d’aquí a 3 o 5 anys, la producció de glicerina 
a partir d’algues marines sigui comercialment viable i, per tant, s’aconsegueixi una producció 
totalment sostenible. Qualcomm Incorporated també ha avançat en el camp de la càrrega de 



vehicles elèctrics amb el seu Qualcomm Halo Wireless Electric Vehicle Charging (WEVC) 
(càrrega sense fil de vehicles elèctrics, Qualcomm Halo). Es va equipar els cotxes de curses de 
la temporada inaugural amb tecnologia de càrrega sense fil que utilitza la inducció magnètica 
ressonant per a transferir l’energia des d’una placa a terra fins a una altra placa instal·lada al 
vehicle. 
 
Durant la seva primera temporada, la Fórmula E ha demostrat ser una plataforma molt 
emocionant, no només per als espectadors sinó també, especialment, per a la indústria 
automobilística, ja que ha permès l’intercanvi d’idees i la innovació.  
 

Conclusió 
 
Aquest text ha repassat les innovacions en els models de negoci que afecten la mobilitat 
elèctrica. Es poden extreure algunes lliçons i veure nous enfocaments pel que fa als vehicles, 
al sistema d’infraestructures, a la popularització de la nova mobilitat i a l’educació en un món 
cada vegada més urbanitzat. 
 
Un menor patiment per l’autonomia, la integració flexible i vertical del producte, la introducció 
de les tecnologies de la informació, el canvi en la mentalitat sobre el fet de tenir un cotxe en 
propietat i la nova mobilitat marquen les noves tendències en els models de negoci més 
innovadors. 
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