
Vehicles elèctrics  
 

Abans de res, és necessari entendre què és un vehicle 
elèctric. Es tracta d’un vehicle propulsat per un motor 
elèctric que utilitza l’electricitat emmagatzemada en 
algun tipus de bateria o de dispositiu 
d’emmagatzematge. Si comparem la propulsió elèctrica 
amb la d’un motor de combustió interna podem veure 
que el motor elèctric proporciona un parell motor 
instantani des de 0 rpm, la qual cosa aconsegueix una 
acceleració forta i regular.  
Hi ha una altra comparació molt important a fer: 
l’eficiència energètica. 
Mentre que un motor de combustió interna té una eficiència del 25/30%, el cotxe elèctric aconsegueix 
transmetre efectivament el 90% de l’energia que produeix. Els cotxes elèctrics, a més, són 
significativament més silenciosos que els de combustió interna. No emeten contaminants pel tub 
d’escapament, per la qual cosa contribueixen a reduir la pol·lució localment i, en molts casos, també a 
nivell global, gràcies a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle i altres emissions. Això, però, depèn 
del mètode utilitzat per produir l’electricitat.  
Els vehicles elèctrics permeten no dependre del petroli estranger, la qual cosa és un tema de 
preocupació en diversos països vulnerables a les pujades de preu del petroli i a la interrupció del 
subministrament.  
L’adopció del vehicle elèctric pel gran públic ha de lluitar contra diversos obstacles i limitacions, com 
ara el seu preu, la falta d’una infraestructura de càrrega (estacions de càrrega ràpida) i l’ansietat 
causada per l’autonomia dels vehicles (els conductors temen que l’autonomia dels vehicles elèctrics 
no sigui suficient per a les seves necessitats, a causa de la limitada autonomia de la majoria de vehicles 
elèctrics). Carregar la bateria pot ser un procés molt llarg, però molts cotxes permeten l’ús de la càrrega 
ràpida, la qual pot carregar la bateria fins al 80% en mitja hora gràcies a carregadors públics de càrrega 
ràpida, el que augmenta notablement l’autonomia dels vehicles. 
 

Tipus de vehicles elèctrics  
 

El terme “vehicle elèctric” es refereix a qualsevol vehicle que es propulsi mitjançant motors elèctrics, 
mentre que “cotxe elèctric” fa referència, generalment, als automòbils propulsats per electricitat 
capaços d’anar per autopista. Els vehicles elèctrics de baixa velocitat, coneguts als Estats Units com a 
NEV (sigles en anglès per a “vehicle elèctric de barri”) i a Europa com a quadricicles de motor elèctric, 
són microcotxes o cotxes de ciutat amb motor elèctric i amb limitacions en termes de pes, potència i 
velocitat màxima a la qual poden circular per carreteres públiques i urbanes. Aquestes limitacions 
varien en funció del país.  
Tot i que la font d’energia dels vehicles elèctrics no té perquè ser una bateria, s’acostuma a donar 
altres noms als vehicles que utilitzen altres fonts d’energia: un vehicle elèctric equipat amb panells 
solars és un vehicle solar i un vehicle elèctric que obté la seva energia gràcies a un generador de 
gasolina és un tipus de vehicle híbrid. Així doncs, un vehicle elèctric que aconsegueix la seva energia a 
través d’una bateria és un tipus de vehicle elèctric amb bateria (BEV, per les seves sigles en anglès). 
Generalment, però, s’utilitza el terme “vehicle elèctric” per referir-se als vehicles elèctrics amb bateria. 
 

Imatge 1: Eficiència del motor Otto 



Tipus de vehicles elèctrics (en funció de la 
mida): 

 Cotxes elèctrics 

 Quadricicles 

 Cadires de rodes elèctriques 

 Escúters elèctrics 

 Bicicletes elèctriques 

 Altres 
 

Imatge 3: Quadricicle elèctric Imatge 2: Moto elèctrica 


