
Sistema de bateries 

L’èxit en la introducció de vehicles elèctrics al mercat depèn molt de les bateries de què disposin, 

perquè són les que permeten un emmagatzemament d’electricitat fiable dins del vehicle que 

afectarà directament l’autonomia de conducció. Ja avui les bateries tenen prou capacitat per cobrir 

les necessitats diàries d’utilització d’un cotxe per a la majoria d’usuaris. Els fabricants de bateries 

mundials estan anunciant un augment significatiu de la capacitat en un futur proper i s’espera que 

l’autonomia de conducció amb una sola càrrega arribi fins als 350 km. Normalment, la vida de la 

bateria està garantida per un període d’uns 8 a 10 anys com a mínim. 

Les bateries han d’oferir una autonomia de conducció considerable, així com un bon rendiment del 

vehicle. També s’ha de garantir la màxima seguretat, tenint en compte la gran quantitat 

d’electricitat que s’emmagatzema dins del cotxe. El risc d’una descàrrega incontrolada sobtada, en 

cas de curt-circuit, sobrecàrrega o sobreescalfament, s’ha de minimitzar. En general, la capacitat 

original de la bateria es redueix durant la seva vida útil, independentment del tipus d’ús que se’n 

faci, i en funció del nombre i del tipus de cicles de descàrrega. 

Els problemes de seguretat relacionats amb els efectes mecànics, tèrmics, electroquímics i elèctrics 

d’aquests cotxes es considera que són superables, però requereixen la utilització d’un sistema de 

gestió de bateries que reguli el voltatge i la temperatura de les cel·les en tot moment. Els elevats 

costos de producció de les bateries d’ió liti són els responsables de la seva lenta entrada al mercat i 

continuen sent l’àmbit més important de recerca i desenvolupament. No obstant això, es considera 

que la tecnologia d’ió liti té el potencial per rebaixar els costos de producció, com a resultat de 

l’optimització dels processos de fabricació, gràcies a l’economia d’escala i a la transició cap a 

materials més barats i alternatius. El factor limitador més important per a la producció de bateries 

podrien ser les reserves mundials de liti. 

Les bateries són el component amb un valor afegit més elevat i representen la peça més cara del 

cotxe elèctric. Per tant, l’impacte dels fabricants de bateries sobre els fabricants de cotxes pot ser 

tan gran que en el futur els fabricants de bateries podrien convertir-se en els nous fabricants 

d’automòbils sencers. Atès que els fabricants de bateries tenen un paper clau en el 

desenvolupament d’avenços en la producció, els fabricants automobilístics més importants han 

signat acords de col·laboració amb ells, no només per garantir-se una comissió sobre les vendes, 

sinó també per poder condicionar el desenvolupament de les bateries. 

 

 

 

 

 

 



 

Imatge: Previsió de la tendència del preu de les bateries en un futur proper 

 

Font:  Departament d’Energia dels EUA 

 

 

 

Els cotxes elèctrics contribueixen a mantenir l’aire de les ciutats més net, ja que no alliberen 

substàncies nocives en l’ambient, com ara partícules (sutge), compostos orgànics volàtils, 

hidrocarburs, monòxid de carboni, ozó, plom i òxids de nitrogen diversos. Els beneficis d’un 

aire net normalment es gaudeixen a nivell local ja que, en funció de la font d’electricitat 

emprada per carregar la bateria, les emissions de substàncies nocives a l’atmosfera es 

desplacen fins a la ubicació on es produeix l’electricitat. Per tant, si tota l’electricitat utilitzada 

per carregar els vehicles elèctrics s’obtingués de fonts d’energia renovables (aquest escenari 

és possible), els cotxes elèctrics no emetrien cap gas nociu. 

La mitjana d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per kWh d’electricitat generada el 

2006 a la UE va ser de 443 gCO2/kWh, mentre que a Croàcia el 2008 les mateixes emissions 

van ser de 550 gCO2/kWh de l’electricitat generada. Tenint en compte que el consum final 

d’energia mitjà dels cotxes elèctrics és d’uns 12,5 kWh/100 km i agafant de referència les 

emissions de CO2 mitjanes per kWh d’electricitat generada en alguns estats membres de la 

UE, es van obtenir emissions de CO2 específiques per quilòmetre. 

 

 

 



Taula: Comparativa entre el consum d’energia i les emissions de CO2 per als cotxes elèctrics 
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Per tant, els cotxes elèctrics no emeten emissions locals (gasos d’escapament) i les emissions 

totals, si tenim en compte la producció d’electricitat, són d’aproximadament 69 g CO2/km de 

mitjana. En comparació amb els vehicles convencionals equipats amb motors de combustió 

interna, amb unes emissions mitjanes de CO2 per quilòmetre d’uns 165 g CO2/km (càlcul 

d’emissions reals de l’Agència d’Energia Internacional, IEA), el fet que els cotxes elèctrics 

carreguen l’atmosfera dues vegades menys, o fins i tot menys encara, que els cotxes 

convencionals és evident. 

 

Reciclatge i eliminació de les bateries 

Garantir una correcta eliminació de les bateries i el seu reciclatge al final del cicle de vida és 

actualment el repte més important que afronten els fabricants de cotxes elèctrics. Per a les 

bateries amb plom s’ha desenvolupat un sistema d’eliminació i reciclatge que ja està 

disponible comercialment. Darrerament, la tecnologia de reciclatge per a sistemes de bateria 

avançats, com el d’ió liti, també s’ha començat a comercialitzar. I l’eliminació de les bateries 

dels cotxes híbrids ja s’ha inclòs en la Directiva europea 2006/66/EC sobre bateries. 

A la República de Croàcia, l’Ordenança sobre gestió de bateries i acumuladors (Butlletí oficial 

núm. 133/2006, 31/2009, 156/2009) està actualment en vigor. Aquesta ordenança estableix 

el mètode d’etiquetatge de les bateries i dels acumuladors, el mètode de recollida dels residus 

de bateries i acumuladors, les obligacions i les responsabilitats dels fabricants de bateries i 

acumuladors i dels fabricants dels dispositius que inclouen bateries i acumuladors, els tipus i 

els imports de les taxes que s’han de pagar, el mètode i el calendari previst per al càlcul i el 

pagament d’aquestes taxes i l’import de les taxes a abonar a les persones autoritzades per 

recollir, processar i reciclar les bateries i acumuladors gastats. 



L’informe Sony (l’estudi es va dur a terme al seu centre japonès per al reciclatge de bateries) 

indica que el 56-61% del liti de les bateries pot ser reutilitzat en productes sense bateria. Se 

suposa que només els materials més valuosos (p. ex. el cobalt) es reciclaran al principi. Com 

que les bateries dels cotxes són molt més grans que les bateries dels dispositius mòbils, una 

major necessitat de reciclar podria convertir el reciclatge en una activitat econòmicament 

atractiva en un futur proper. 

 

Contribució a una reducció del soroll en les àrees urbanes 

Els cotxes elèctrics són l’únic mitjà de transport que gairebé no fa soroll mentre està 

funcionant a la velocitat màxima permesa en zones urbanes. La implantació dels cotxes 

elèctrics contribuirà significativament a la reducció del soroll ambiental i, per tant, a una major 

qualitat de vida dels ciutadans. No obstant això, aquest índex de soroll zero dels vehicles 

elèctrics té un aspecte de seguretat negatiu: quan es condueixen cotxes elèctrics en carreteres 

urbanes es genera un problema de seguretat relatiu per a les persones cegues o amb 

deficiències visuals i també per als ciclistes. 

 


