
  

 
 

 

 

PROJECTE O TESINA D’ESPECIALITAT 

 
Títol 

Energia eòlica i vehicle elèctric: Sinergia de futur 

 

 
Autor/a 

Maria Neus Bordas Geli 

 

Tutor/a 

Àlvar Garola Crespo 

 

Departament 

ITT 

 

Intensificació 

 

 

Data 

1 juliol 2011 

 

 

 

 

 

 



 



  

Títol: Energia eòlica i vehicle elèctric: Sinergia de futur  

Autora: Maria Neus Bordas Geli  

Tutor: Àlvar Garola Crespo 

 

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la interacció entre la implantació del vehicle 

elèctric i el desenvolupament de l’energia eòlica a Catalunya en els propers anys. 

L’estudi consisteix en la creació d’un model que desenvolupa diferents escenaris futurs 

a Catalunya amb diferents implantacions del vehicle elèctric considerant sempre que 

l’electricitat consumida per ells prové exclusivament de l’energia eòlica. L’estudi es 

centra en analitzar els impactes i les conseqüències d’aquesta sinergia a Catalunya en el 

futur i s’estudien detalladament els anys 2020, 2030 i 2040. Es creen diferents escenaris 

en que es substitueixen els turismes de combustió interna per turismes elèctrics en 

diferent mesura, en un 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, i també en un 50% i 100% per donar 

una idea de les conseqüències en cada un dels casos segons l’evolució real, determinant 

la opció que sembla més realista en cada cas. 

S’estudien i es quantifiquen les conseqüències en els pròxims 30 anys a nivell 

d’impactes ambientals, energètics i econòmics, centrant-se l’anàlisi en cinc eixos 

principals: producció d’energia eòlic per satisfer la demanda del parc de vehicles 

elèctrics, corba de demanda d’electricitat, dependència del petroli, contaminació i 

beneficis de la substitució d’un turisme de combustió interna per un turisme elèctric per 

a l’ usuari. 

El desenvolupament de  la energia eòlica a Catalunya i la seva introducció de forma 

massiva passa per la introducció del vehicle elèctric i les xarxes de gestió intel·ligent. 

Així mateix l'increment de la demanda d’electricitat a causa dels vehicles elèctrics 

obligarà a una major contribució per part de les energies renovables, especialment de la 

eòlica. La sinergia entre ambdós conceptes s’albira com a total en el futur i proposa un 

avenir viable, tècnica i econòmicament, en el que el respecte al medi ambient i la 

independència energètica en són els eixos principals. 

L’estudi determina que introduint els turismes elèctrics d’una forma progressiva i 

realista a Catalunya, es podrà reduir al 2040 el consum de productes petrolífers a 

Catalunya respecte a l’any 2008 en un 10,7%. També s’estalviarà d’emetre a 

l’atmosfera el 37% de les emissions totals del transport de CO2. Permetrà també aplanar 

la corba de demanda d’electricitat, millorant-ne l’estabilitat i la gestió i aconseguint 

reduir la potència instal·lada necessària per cobrir la màxima demanda en un 7,5%. És 

necessitarà per a aconseguir-ho una inversió de 36,2 milions d’euros anuals en parcs 

eòlics terrestres. 

Es conclou que millorar la situació energètica de Catalunya de la manera que els 

escenaris proposats plantegen és viable tècnica i econòmicament. Però es posa de 

manifest que tot i les grans millores plantejades en aquesta part del sector del transport, 

els resultats son encara insuficients globalment. Les dades evidencien que cal treballar 

molt en aquest i en tots els altres àmbits implicats en el sector energètic per aconseguir 

que Catalunya sigui sostenible en matèria energètica. Cal una aposta ferma i decidida 

per la sostenibilitat tant de les administracions com de la ciutadania, perquè el canvi 

radical en polítiques energètiques és l’única opció possible, ja que el model actual es 

insostenible i en poc temps serà definitivament obsolet. 

 

Paraules clau: sinergia, energia eòlica, vehicle elèctric, sostenibilitat, transport. 
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The aim of this study is to analyze the interaction between the introduction of the 

electric vehicle and the development of wind power in Catalonia in the coming 

years. The study consists of creating a model that develops different future scenarios in 

Catalonia with different implementations of the electric vehicle, considering that the 

electricity consumed by them comes exclusively from wind power. The study focuses 

on analyzing the impacts and consequences of this synergy in Catalonia in the future.  

The years 2020, 2030 and 2040 have been studied in detail. Different scenarios are 

created where internal combustion cars are replaced by electric cars at the different 

percentages of 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and also of 50% and 100% to show the 

consequences in each case regarding the real evolution. The most realistic option in 

every case has been taking into account. 

The consequences are studied and quantified in the next 30 years in terms 

of environmental, energetic and economic impact focusing on five main 

areas: wind power production to meet the demand of the electric cars, demand curve for 

electricity, oil dependence, pollution and benefits of replacing an internal 

combustion car for an electric car for the user. 

The development of wind power in Catalonia and its implementation on a large 

scale requires the introduction of electric vehicles and intelligent grid management 

systems. In the same way, the increase in electricity demand due to electric vehicles will 

require a greater contribution by renewable energies, especially wind power. The 

synergy between the two concepts is seen as complete in the future and proposes a 

technically and economically viable future, in which the respect for environment 

and energetic independence are its main points.   

The study determines that by introducing electric cars in a progressive and realistic way 

in Catalonia, in 2040 the consumption of petroleum products will be reduced 

in Catalonia a 10.7% compared to 2008. Moreover, the 37% of CO2 emissions produced 

by transports as a whole will be avoided. The electricity curve of demand will also be 

flattened, improving its stability and management and achieving to reduce the installed 

power required to meet the maximum demand by a 7.5%. An annual investment of 36.2 

million Euros in wind farms will be required in order to achieve these targets.  

In conclusion, improving the energetic situation in Catalonia in the way that the 

scenarios propose is technically and economically feasible. However, despite the major 

improvements planned in this part of the transport sector, the results are still insufficient 

globally. The data show that a lot of work is needed in this and all other 

areas involved in the energy sector to ensure that Catalonia becomes 

sustainable in terms of energy. A strong and decided option for sustainability has to be 

made by the authorities and the society, because the radical change in energy policies 

is the only option, since the current model is unsustainable and will be obsolete soon 

 

Key words: synergy, wind power, electric vehicle, sustainability, transport. 
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1. Introducció 

 
El model de desenvolupament que predomina actualment en el primer món es basa en el 

consum de  recursos per  tal de garantir una millora constant de  les condicions de vida 

dels ciutadans associat a un creixement econòmic continu. Així mateix, en aquest model 

és previst que el segueixin també els països en vies de desenvolupament i del tercer 

món.  

 

Tanmateix, la disponibilitat de recursos per satisfer les necessitats humanes disminueix 

any rere any fins al punt que s‟ha de plantejar la transformació d‟aquest model cap a un 

amb una menor necessitat de consum de recursos per tal de garantir la seva viabilitat. 

D‟altra banda, la crisi climàtica en la que es troba el planeta com a conseqüència de la 

indústria moderna ha donat pas a una nova era on es busca el desenvolupament amb una 

menor contaminació o un menor consum de recursos per tal de minvar l‟impacta 

ambiental associat a les accions antròpiques. Destacant les emissions atmosfèriques, 

com per exemple els gasos amb efecte d‟hivernacle associats, en gran part, al consum de 

combustibles fòssils. 

 

Aquesta problemàtica general, es manifesta molt greument en el transport. Avui dia 

transport vol dir petroli. En la actualitat existeixen uns 800 milions de vehicles al món. 

Tot i les moltes externalitats i costos de tot tipus, cada any augmenta el parc de vehicles, 

i augmentarà encara mes a causa del desenvolupament de països com la Xina o la India, 

entre d‟altres (al 2030 hi haurà més de 1.500 milions i al 2050, si es mantenen les 

tendències previstes, circularan 3.000 milions de vehicles). 

 

El transport suposa la major amenaça per al medi ambient i la seguretat energètica. Les 

raons son obvies: La inseguretat en el proveïment del petroli (el 95% de l‟energia 

consumida en el transport prové del petroli i cap al 2050 només 5 països 

monopolitzaran el proveïment de petroli i gas natural : Rússia, Iran, Aràbia Saudí, Iraq i 

Qatar) els alts preus i les seves conseqüències sobre el dèficit comercial, la inflació i la 

activitat econòmica en general, els conflictes militars (la major part dels conflictes de 

les ultimes dècades es deuen al petroli), les emissions de CO2 i gasos d‟efecte 

hivernacle, la contaminació atmosfèrica (provoca la mort prematura de dos milions de 

persones a l‟any segons la UNEP) i sonora.  

Davant d‟aquest panorama, ple de riscos mediambientals, econòmics i de proveïment 

energètic, el més lògic és plantejar-se un canvi estructural profund del model energètic 

global, i molt especialment del transport. Una política sostenible del transport ha de 

promoure la reducció de la demanda, els transports no motoritzats, el transport públic i 

per ferrocarril, el cotxe compartit, a més d‟una millora de l‟eficiència dels vehicles, però 

el fet és que mobilitat motoritzada individual està profundament arrelada.  Es fa evident, 

doncs, que cal donar una solució viable i complementaria a les citades i aquesta es el 

vehicle elèctric connectat a la xarxa, sempre que l‟electricitat provingui d‟energies 

renovables, molt especialment de la eòlica, per raons de costos i recursos.   

Avui dia, per primera vegada, es donen totes les condicions que ho fan possible, el 

desenvolupament de les bateries d‟ions de liti i altres materials de futur, que permeten 

l‟autonomia necessària i per altra banda, el desenvolupament de les energies renovables, 

especialment la eòlica en el present, que poden subministrar la electricitat necessària 



 4 

sense emissions de CO2, i a un cost raonable i inferior al de la gasolina, el gasoli i els 

biocombustibles. 

 

El canvi de model de transport es fa absolutament evident, i l‟electrificació del transport 

per carretera es el model més viable. Les altres alternatives, davant el previsible i 

enorme creixement del parc de vehicles en les pròximes dècades, després de superar-se 

la crisi actual, no es veuen viables a gran escala i llarg termini. 

 

Existeixen altres solucions a aquest problema com els combustibles fòssils no 

convencionals com el gas natural liquat (dos terços de les reserves de gas natural es 

troben a Rússia, Iran i Qatar) o la liqüefacció del carbó, però son insostenibles perquè 

presenten els mateixos problemes que el petroli, de la mateixa manera que els 

biocombustibles a gran escala que han de competir tan amb la producció d‟aliments 

com amb la conservació de la biodiversitat i l‟ús de l‟aigua, a més de tenir en compte 

que el resultat net en el cicle del carboni pot ser molt desfavorable si es substitueixen 

boscos per cultius, motiu pel qual augmentaran les emissions de CO2 i es promourà la 

desforestació. L‟altra possible alternativa, més interessant es l‟ hidrogen. Però 

l‟hidrogen es ineficient i car de produir, consumeix el triple d‟electricitat que els 

vehicles elèctric i el seu desenvolupament i el de les piles de combustible encara 

requereix molta investigació. L‟electricitat és molt menys costosa que l‟ hidrogen a tots 

els nivells. De totes maneres l‟ hidrogen també tindrà un lloc en el desenvolupament i 

canvi del transport en el futur, sobretot en l‟emmagatzematge i la generació distribuïda, 

però la seva utilització massiva en el transport per carretera és més dubtosa. 

 

Catalunya no disposa de recursos fòssils, per tant, fins a l‟actualitat, queda lligada als 

capricis i als conflictes d‟ordre regional i mundial, debilitant la seva posició. Des de 

l‟òptica d‟una economia dinàmica però d‟escala més reduïda com pot ser la de 

Catalunya, cal també canviar l‟estratègia energètica de futur. I quina millor estratègia 

que aprofitar els recursos propis del territori. Les energies renovables com la solar, 

eòlica i hidràulica, son fonts inesgotables d‟energia que sí posseeix Catalunya, 

l‟explotació de les quals li permetria més independència energètica conjuntament amb 

una sostenibilitat respectuosa amb el medi ambient. 

 

De totes aquestes, l‟energia eòlica és la que experimenta un major auge en la actualitat a 

Catalunya però sobretot a Espanya. En els últims anys ha experimentat un gran 

creixement i es preveu que encara ho serà més en els propers anys. L‟Estat Espanyol es 

un dels pioners a nivell mundial pel que fa a l‟energia eòlica i a dia d‟avui és l‟energia 

renovable amb major potencial al nostre país. Es tracta d‟una energia neta, la tecnologia 

de la qual ja està molt desenvolupada, de manera que el seu desplegament és viable, tan 

tècnica com econòmicament. L‟energia eòlica es caracteritza, per una propietat 

intrínseca que s‟ha de tenir molt en compte, es disposa d‟energia únicament en el 

moment en que hi ha vent. Aquest fet condueix a problemes d'intermitència en el 

subministrament i no adequació a la demanda que fan difícil la gestió i ocasionen 

problemes a la xarxa. Solucionar aquesta problemàtica es l‟element clau per al 

desenvolupament de l‟energia eòlica. És fonamental solucionar aquest decalatge entre la 

producció i el consum d‟aquest tipus d‟energia. 

 

 L'electrificació del transport pot suposar el gran salt que necessita l‟energia eòlica per 

consolidar-se i superar els seus inconvenients de no gestionabilitat i de no garantir el 

subministrament. La integració bidireccional entre la xarxa i els vehicles elèctrics crea 
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les condicions per a integrar la generació d'electricitat i el transport, obrint un nou 

horitzó a l'energia eòlica i altres renovables, que així podran superar moltes de les seves 

limitacions actuals.  

 

Avui la producció d'electricitat d'origen eòlic escapa al control de les empreses 

productores o de les que gestionen la xarxa. Ben al contrari del que ocorre amb les fonts 

d‟energia fòssils com el carbó, petroli i gas natural que són molt més flexibles per 

adaptar-se a la corba de demanda de la xarxa, i es poden modular en funció de la 

demanda.  

 

Un element estratègic clau en l'èxit la penetració de l'energia eòlica és la seva integració 

eficient en la transmissió de l'electricitat i distribució de la xarxa. Per a aconseguir 

aquest objectiu cal donar molta importància a la incorporació de noves demandes que 

permetin aplanar la corba de demanda, i permetin l‟emmagatzematge d‟aquesta energia 

en els moments en que es produeix i no es pot utilitzar. 

 

El desenvolupament de la energia eòlica i la seva introducció de forma massiva en el 

mix energètic passa per la introducció del vehicle elèctric i les xarxes de gestió 

intel·ligent. Així mateix l'increment de la demanda d‟electricitat a causa dels vehicles 

elèctrics obligarà a una major contribució per part de les renovables, especialment de la 

eòlica. La sinergia entre vehicle elèctric i energia eòlica en el futur serà clau ja que 

proposa un futur viable, tan tècnica com econòmicament, en el que respecte al medi 

ambient i la independència energètica son la prioritat. Analitzar les conseqüències 

d‟aquesta interacció entre la implantació del vehicle elèctric i el desenvolupament de 

l‟energia eòlica a Catalunya en els propers anys és l‟objectiu d‟aquest estudi.   

 

En el marc de l‟objectiu d‟un futur a Catalunya d‟un sistema energètic propi, connectat 

al món, però que camini cap a l‟autonomia, la màxima eficiència i la plena 

sostenibilitat, per tal de garantir un subministrament fiable, viable, segur i de baix 

impacte sobre el medi i la salut de les persones, s‟inclou aquest estudi. 

 

L‟objectiu d‟aquest treball és analitzar la situació actual a Catalunya i al món de 

l‟energia eòlica i del vehicle elèctric, i com la seva interacció i sinergia és el que 

determinarà les pautes energètiques del futur. 

 

El model que s‟ha creat per determinar les repercussions de la relació entre el vehicle 

elèctric i l‟energia eòlica en el futur ha estat la creació de diferents escenaris futurs amb 

diferents implementacions del vehicle elèctric i de l‟energia eòlica per poder estudiar la 

relació entre ells i les seves conseqüències a diferents nivells. 

 

L‟estudi es centra en la implantació del vehicle elèctric a Catalunya, considerant sempre 

que l‟electricitat consumida prové exclusivament de l‟energia eòlica. L‟estudi pretén 

estudiar els impactes i les conseqüències d‟aquesta sinergia a Catalunya en diferent 

mesura al llarg dels propers 30 anys, i per a aquest motiu s‟estudien detalladament els 

anys 2020, 2030 i 2040. Es pretén estudiar diferents nivells de penetració del vehicle 

elèctric a Catalunya en els propers anys per donar consciència del que suposaria una 

major o menor implementació a diferents nivells, ja que aquesta depèn en gran mesura 

de la implicació de les administracions i la societat en general, de les millores 

tecnològiques i l‟abaratiment de costos, i determinar quins serien els escenaris més 

probables. Es pretén fer un estudi sistemàtic en que es creen 7 escenaris diferents en que 
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es substitueixen els turismes de combustió interna per turismes elèctrics en percentatges 

del 5%, 10%, 15%,  20%, 25%, i els casos extrems de 50% i 100%, segons el cas, que 

donen una idea de fins on es pot arribar, tot i que en alguns casos es tracta d‟escenaris 

molt allunyats de la possible realitat.  

 

Es pretén estudiar i quantificar les conseqüències de la introducció del vehicle elèctric 

en diferent mesura en els pròxims 30 anys a nivell d‟impactes ambientals, energètics i 

econòmics. L‟estudi pretén estudiar els impactes de la implantació del vehicle elèctric 

proveït d‟electricitat produïda per parcs eòlics en cinc eixos: producció d‟energia eòlica 

per satisfer la demanda del parc de vehicles elèctrics, corba de demanda d‟electricitat, 

dependència del petroli, contaminació i beneficis de la substitució d‟un turisme de 

combustió interna per un turisme elèctric per un usuari. 

 

Es pretén realitzar un estudi de les variables principals per veure quines serien les 

conseqüències principals en un escenari futur, però no es pretén abastar la totalitat de les 

repercussions que tindrà en el futur la implantació del vehicle elèctric i l‟energia eòlica. 

Es pretén analitzar quines serien les situacions possibles i les seves repercussions pel 

que fa als cinc eixos principals i reflexionar al respecte d‟aquestes situacions, 

contextualitzant-les a les previsions i aspiracions governamentals. Però en cap cas es 

pretén quantificar totes les conseqüències exhaustivament de la introducció del vehicle 

elèctric i l‟energia eòlica, ja que les seves implicacions reals es poden estendre més 

enllà dels aspectes analitzats en aquest estudi. 
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2. Energia eòlica 
 

 

L‟actual model energètic, basat en la combustió de recursos fòssils, és el principal 

responsable de les emissions de gasos d‟efecte hivernacle, que són el causants del canvi 

climàtic, que la pràctica unanimitat de la classe científica qualifica com un fet cert que 

tindrà conseqüències que avui tan sols comencen a entreveure. 

Respecte a la seguretat en el abastament d‟energia es evident que la millor manera de 

aconseguir-la sembla la utilització dels recursos autòctons. La resta de solucions suposa 

deixar massa variables en mans estrangeres y en alguns casos han estat l‟origen dels 

principals conflictes internacionals que han succeït en els últims anys. 

Les energies renovables s‟imposen com a les úniques opcions de futur per tal de canviar 

el model energètic existent a la actualitat, que s‟observa del tot insostenible. 

Ara per ara, l‟energia renovable amb major potencial al nostre país és l‟eòlica. 

L‟energia eòlica s‟obté gràcies a la força del vent que fa girar els àleps dels 

aerogeneradors. Aquests moderns aerogeneradors permeten aprofitar un recurs 

inesgotable, l‟energia del vent, de manera rendible i eficient per a generar electricitat.  

Però és cert que el vent no bufa sempre d‟una forma constant, essent el principal 

problema de l‟energia eòlica. 

 

 

2.1. Situació actual i previsions 

 

L‟energia eòlica ha experimentat un ràpid creixement en els últims anys. Es tracta d‟un 

recurs abundant, renovable, net i ajuda a disminuir les emissions de gasos d‟efecte 

hivernacle en reemplaçar centrals termoelèctriques a base de combustibles fòssils, el 

que la converteix en un tipus d‟energia verda.  

 

L‟energia del vent ha estat utilitzada per la humanitat des de fa segles, els primers 

molins de vent utilitzats per a moldre el blat daten del segle VII. Si bé és cert que 

l‟energia eòlica moderna, que converteix l‟energia del vent en electricitat no es va 

començar a desenvolupar fins a principis dels anys 80, quan les primeres turbines 

eòliques es van desenvolupar. Des d‟aleshores ha anat experimentant un creixement 

gradual, que en els últims anys ha estat excepcional. 

 

En el futur, l‟energia eòlica es perfila com una de les més importants a nivell mundial. 

El seu desenvolupament i expansió, dependrà en gran mesura dels diferents debats i 

problemàtiques existents en la actualitat associades a l‟energia eòlica. El debat actual 

sobre el canvi climàtic i com trobar solucions per al desenvolupament d'energies netes 

així com l'esgotament dels recursos fòssils i nuclears, especialment reflectit en 

l'augment dels preus del petroli que representen una càrrega enorme per molts països, 

especialment els en desenvolupament, determinarà en part la seva evolució en el futur. 

També els danys causats per la utilització dels recursos fòssils, com es va fer evident 

durant el vessament de petroli al golf de Mèxic, o el Prestige a les costes gallegues, i la 

càrrega econòmica i ambiental que suposen. La creixent consciència sobre els riscos de 

perill relacionats amb la utilització de l'energia nuclear, recentment impulsat per 

informes sobre el gran desastre nuclear a Fukushima, serà determinant. També la 

creixent consciència sobre el potencial de les energies renovables com una font 
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d'energia econòmicament, socialment i ecològicament sostenible. Finalment, serà 

important les futures millores en l'energia eòlica i les tecnologies relacionades, incloses 

les tecnologies de suport i emmagatzematge, fonamental per al desenvolupament i per 

tal de fer ús de tot el potencial de l'energia eòlic. El tema de l‟emmagatzematge i millor 

gestió de les energies renovables, intermitents a causa de la seva naturalesa, serà 

fonamental per al seu desenvolupament. 

 

 

2.1.1. Situació actual i previsions al món 

 

L‟energia eòlica, al 2010, va contribuir amb un 2,5 % al subministrament elèctric 

mundial amb 430 TWh. Aquesta quantitat d‟energia podria cobrir la demanda 

energètica d‟un país com Anglaterra, la sisena economia del món. És per això que 

l‟energia eòlica té un paper molt important en la generació elèctrica i constitueix una de 

les principals fonts energètiques de molts països. 

 

Els països que tenen una quota d‟energia eòlica en el subministrament elèctric més gran 

són: Dinamarca (21%), Portugal (18%), Espanya (16%) i Alemanya (9%). A la Xina i 

els Estats Units la contribució és al voltant de l‟1,2% i 2% respectivament, un 

percentatge petit en comparació amb els altres tot i que parlant en termes absoluts 

aquests països tenen una capacitat instal·lada més alta.  
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Figura 1. Capacitat instal·lada al món segons l’evolució en els anys (Font: WWEC, 2011) 

 

 

 

La capacitat instal·lada d‟energia eòlica en tot el món va arribar al 2010 a 196.630 MW, 

tot seguint la tendència d‟augmentar dels darrers anys; 93.930 MW al 2007, 120.903 

MW al 2008 i 159.050 MW al 2009 (WWEC, 2011).  

 

Tot i això durant el 2010 es va observar un descens en la inversió en noves 

instal·lacions a molts llocs del món. El mercat per a noves turbines va ser menor que 
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l‟any anterior, passant dels 38.312 MW a l‟any 2009  als 37.642 MW a l‟any 2010. 

Obviant la Xina, la qual va representar una molt important part del mercat eòlic al 2010, 

el mercat mundial de noves turbines va patir un decreixement des de 24.512 MW fins a 

18.714 MW. Això també es reflecteix a la reducció del volum de negoci en el sector 

eòlic, degut a la baixa dels preus dels aerogeneradors. L‟any 2010 es va arribar als 

quaranta billons d‟euros de volum de negoci eòlic, una reducció considerable tenint en 

compte que l‟any anterior es va arribar als cinquanta bilions d‟euros.  
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Figura 2. Noves instal·lacions al món al llarg dels anys (Font:WWEC, 2011) 

 

 

Però a pesar d‟haver-se reduït un terç el mercat eòlic, la tendència segueix essent doblar 

la capacitat instal·lada cada tres anys. Al 2010, 83 països van utilitzar l‟energia eòlica 

per a la generació elèctrica, dels quals 52 van incrementar la seva capacitat instal·lada. 

L‟any anterior van ser 82 països els que usaren l‟energia eòlica com a font d‟electricitat 

i 49 van augmentar la capacitat instal·lada. En la figura anterior es pot observar les 

Noves instal·lacions que hi ha hagut al món els darrers 10 anys. 

 

Analitzant la taxa de creixement dels últims anys podem observar que aquesta 

augmentava de forma contínua des de l‟any 2004, arribant al seu màxim l‟any 2009 amb 

un 31,7%. Desgraciadament, amb un 23,6 %, l‟any 2010 va mostrar la taxa de 

creixement més baixa dels últims 10 anys tal i com afirma la WWEC, 2011. En el 

següent gràfic podem veure l‟evolució de la taxa de creixement de l‟energia eòlica al 

món des de 1998. 
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Figura 3. Taxa de creixement a nivell mundial (Font: WWEC, 2011) 

 

 

Estudiant quines àrees són aquelles que tenen una taxa de creixement més gran, al 2010 

trobem al capdavant Romania i Bulgària. Ambdues han  augmentat la seva capacitat de 

manera espectacular, 40 vegades Romania i Bulgària ha doblat la seva capacitat. L‟any 

anterior Xina, Turquia, Marroc i Mèxic foren els països que doblaren la seva capacitat. 

És a dir, els principals focus de creixement són bàsicament la Xina i els països d‟Europa 

de l‟Est. El gràfic següent permet observar la capacitat instal·lada dels deus països amb 

més potència eòlica instal·lada al món. 

 

 

Top 10 països per capacitat instal·lada (MW)
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Figura 4. Capacitat instal·lada dels 10 països amb més potència instal·lada al món.  

(Font: WWEC, 2011) 
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Existeixen d‟altres regions que segueixen estant molt enrederides pel que fa a energia 

eòlica com Àfrica, exceptuant Egipte (50 MW), Marroc (10 MW) i Tunísia (15 MW) i 

Amèrica llatina amb excepció de Brasil (94 MW) segons el WWEC.  

 

Pel que fa al desmesurat creixement de la Xina, cal destacar que al 2010 el mercat eòlic 

va quedar absolutament dominat pel gegant xinès, que va afegir 18,9 GW de potència, 

l‟equivalent al 50,3 % del mercat mundial. A causa d‟aquesta gran evolució, la meitat 

del mercat dels nous aerogeneradors ha passat a estar en mans d‟aquest país. Els 

prospectes per al futur creixement del mercat xinès són molt bons ja que s‟ha identificat 

el desenvolupament de l‟energia eòlica com una de les àrees clau per al creixement eòlic 

segons el govern xinès. El seu objectiu és arribar al 2020 a 30 GW de capacitat 

instal·lada. L‟altre gegant de econòmic, Estats Units, va patir una forta recessió ja que la 

seva quota en noves instal·lacions eòliques va disminuir al 14, 9%. En total, els EE.UU. 

i la  Xina en conjunt van representar el  43,2 % de la capacitat eòlica mundial al 2010 

(en front al 38,4 % al 2009) segons la WWEC.  

 

Els països que configuren els principals mercats amb noves instal·lacions de 0,5 a 1,5 

GW són: Alemanya, Espanya, India, Regne Unit, França, Itàlia, Canadà, Suècia i 

Romania. D‟altres amb una capacitat més reduïda (100-500 MW) són: Turquia, Polònia, 

Portugal, Bèlgica, Brasil, Dinamarca, Japó, Bulgària, Grècia, Egipte, Irlanda i Mèxic.  

 

Els primers cinc països (EE.UU., Xina, Alemanya, Espanya i Índia) van representar el 

74,2 % de la potència eòlica en tot el món, més que el 72,9 %  de l‟any anterior.  

 

Si es vol tenir una idea de la relació de l‟energia eòlica amb la riquesa d‟un dels països, 

es pot comparar la capacitat instal·lada amb el producte interior brut. Aleshores 

s‟observa una imatge diferent; Dinamarca lidera amb (18,5 kW/milió USD), seguida per 

Espanya (15 kW/milió USD) i Portugal, les Illes Malvines i Alemanya, tal i com 

s‟indica a la gràfica (WWEC, 2011). 
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Figura 5. Capacitat instal·lada dels països en funció del PIB. (Font: WWEC, 2011) 
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Si s‟observa la capacitat instal·lada en comparació amb el territori que ocupa el país  

aleshores es veu d‟una forma diferent. La preeminència de Dinamarca és total i la 

posició d‟Espanya també és molt bona. En relació a la seva població Dinamarca 

posseeix la major capacitat instal·lada per càpita (0,675 kW per persona), seguida per 

Espanya (0,442 kW por persona), Portugal (0,344 kW por persona) i  Alemanya (0,334 

kW por persona). Des d‟aquesta perspectiva, la Xina tan sols arriba al lloc 27 (0,033 kW 

per persona), els EE.UU. el lloc 9 (0,128 kW per persona) i la Índia el lloc 39 (0,011 

kW por persona). De la mateixa manera en relació, al territori, Dinamarca s‟ubica en la 

primera posició amb 86,6 kW per kilòmetre quadrat, seguida de Alemanya (76,2 

kW/km
2
), Holanda (53,8 kW/km

2
), Espanya (40,9 kW/km

2
) i Portugal (40,2 kW/km

2
). 

La Xina (4,7 kW/km
2
) tenia la posició 17 i els EE.UU. (4,1 kW/km

2
) la posició 19  

(WWEC, 2011). 

 

Per que fa a les previsions de futur, tot i la necessitat de reforçar les polítiques nacionals 

i internacionals i d'accelerar el desplegament de l'energia eòlica, es pot observar que 

l‟interès per la inversió en energia eòlica és forta i molts projectes estan en tramitació . 

S'espera un creixement notable sobretot a la Xina, Índia, Europa i Amèrica del Nord. 

S'esperen altes taxes de creixement en diversos països d'Amèrica Llatina, així com nous 

mercats a Europa de l'est i Àsia. En un mitjà termini, es projecten grans inversions en 

alguns dels països africans, no només al nord d'Àfrica, sinó també al sud d'Àfrica. Amb 

base a les taxes de creixement actuals al 2015, és possible arribar a una capacitat global 

de 600.000 MW. A finals de l'any 2020, com a mínim 1.500.000 MW poden ser 

instal·lades a nivell mundial (WWEA, 2011). 
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Figura 6. Capacitat instal·lada, evolució i previsió, al món. (Font: WWEA, 2011) 

 

 

És de crucial importància enfortir els marcs relacionats amb les polítiques i institucions. 

La comunitat mundial, així com els governs nacionals hauran d'establir noves polítiques 

a favor de l'energia eòlica. Especial consideració s'ha de donar a la implantació de les 

energies renovables en els països anomenats en desenvolupament. És necessari crear 

incentius per al desenvolupament descentralitzat i integrat de les energies renovables, de 
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nou, especialment però no exclusivament per als països en desenvolupament. Un altre 

tema clau per a les perspectives de l'energia eòlica en aquest context serà l'acceptació 

social. Estudis recents a Escòcia i Alemanya suggereixen que l'acceptació social és 

significativament més gran en els casos on el propietari del parc eòlic és la comunitat on 

aquest parc es troba. En general, l'acceptació dels parcs eòlics és alta, però, les persones 

que es veuen com a amos d'un parc eòlic, naturalment, tenen una actitud més positiva.  

 

 

 

2.1.2. Situació actual i previsions a Espanya 

 

En els últims anys l‟energia eòlica ha anat guanyant pes en el mix elèctric espanyol i 

actualment configura una font d‟energia de vital importància. Les dues energies que han 

crescut més durant el 2010 han estat el cicle combinat (3.000 MW nous) i l‟energia 

eòlica (1.500 MW nous). Això fa que no sigui estrany que aquestes també siguin les 

tecnologies amb més potència instal·lada; 20.676 MW d‟energia eòlica i 26.844 MW 

d‟energia de cicle combinat. Per altra banda, les tecnologies convencionals com la 

nuclear, el carbó i la hidràulica no han tingut importants variacions en els darrers 5 

anys, i el fuel/gas segueix tancant plantes (EolicCat, 2011). 

Per poder observar aquest gran creixement de l‟energia eòlica a l‟Estat Espanyol, es 

mostra en el gràfic següent en que s‟observa la potència instal·lada per tecnologies en el 

període del 2006 al 2010. S‟observa clarament l‟augment pel que fa a l‟energia eòlica, i 

també al cicle combinat i al règim especial, i que aquest ha estat continuat durant els 

últims 5 anys.  
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Figura 7.Potència instal·lada per tecnologies (Font: Ceña, A. et al, 2010) 

 

Pel que fa a cobertura de la demanda amb l‟energia eòlica, en el gràfic següent 

s‟observa quin pes específic té l‟energia eòlica en la cobertura de la demanda de l‟any 

2010. 
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Cobertura de la demanda a 2010
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Figura 8. Cobertura de la demanda del 2010 del mix energètic (Font: AEE, 2011) 

 

 

Durant la última dècada hi ha hagut una considerable expansió i maduració de l‟energia 

eòlica. Aquest desenvolupament de l‟energia eòlica es deu als plans de 

desenvolupament de les energies renovables establerts pel Govern que pretenien 

augmentar la capacitat de produir energia d‟Espanya. És per això que s‟ha passat dels 

1.415 MW al final de 1999 als 19.149 MW de l‟any 2009. A l‟1 de gener de 2011 a 

Espanya hi havia 888 parcs eòlics en operació que sumen una potència instal·lada de 

20.676,04 MW (AEE, 2011).  
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 Figura 9. Evolució anual de la potència instal·lada d’energies renovables a 

Espanya(Font: AEE, 2011) 
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Observant la figura següent es comprova que si be s‟ha mantingut una regularitat amb 

noves instal·lacions,  hi ha hagut alguns anys amb una instal·lació més alta com son el 

2004, 2007 y 2009, fet que ha coincidit significativament amb els canvis regulatoris que 

afectaven el sector. (RD 436/2004, RD 661/2007 y RD-Ley 6/2009). 

 

Aquest desmesurat creixement de l‟energia eòlica fa que sigui la tecnologia renovable 

més desenvolupada i acumula ja el 75,80% del parc de generació amb fonts renovables, 

seguida de la solar amb  el 13,86% i de la minihidràulica amb un 7,78%. En les 

estadístiques de la CNE encara no es distingeix en la tecnologia solar entre la 

fotovoltaica i la solar termoelèctrica (CNE, 2011). 

Tot i això l‟any 2010 va estar un any complicat per l‟energia eòlica, que només va 

créixer un 8% respecte allò acumulat l‟any anterior. Això suposa segons dades de 

l‟Observatori Eòlic de la Associació Empresarial Eòlica el creixement més lent des de 

2003.  És per això que es pot observar una caiguda en la potència instal·lada; ja que a 

finals de 2010 hi havia 20.676 MW, dada  una mica superior al fixat en el PER 2005-

2010, de 20.155 MW (AEE, 2011). Això pot ser explicat per l‟alentiment que ha 

experimentat el sector a nivell mundial, en part degut a la crisis econòmica i també a 

causa dels efectes negatius de la creació a mitjans del 2009 del Registre de Pre-

Assignació i la incertesa regulatòria que ha caracteritzat el 2010  

La creació del Registre de Pre-Assignació va respondre a la llei que estipulava que cada 

empresa d‟energia renovable havia de registrar els seus productes al Registre de Pre-

Assignació i esperar la decisió del ministeri d‟Indústria per a saber si el projecte en 

qüestió era aprovat. Aquesta mesura ha sumat un nou nivell de complexitat a al procés 

d‟aprovació per les granges eòliques i ha portat a considerables retards ja que les 

companyies havien d‟esperar fins a set mesos abans de saber si els seus projectes eren 

inclosos al Registre o no.  

Les instal·lacions d‟energia eòlica a l‟Estat Espanyol estan concentrades  a quatre 

regions, que tenen el 70% de la capacitat instal·lada. Aquestes regions són Castella i 

Lleó, Castella La Mancha, Galícia i Andalusia. Castella i Lleó ocupa la primera posició 

amb 4.803,32 MW, mentre que Catalunya ocupa el vuitè lloc amb 851,41 MW i 31 

parcs eòlics en funcionament, el que representa un 4,1% del total en servei a Espanya. 

A més, hi ha 41 parcs eòlics amb autorització administrativa, alguns ja en construcció, 

amb una potència conjunta de 1.087,91 MW. Hi ha 27 parcs amb una potència de 

759,15 MW en tramitació i les set Zones de Desenvolupament Prioritari adjudicades el 

passat 2010 contemplen una potència màxima de 769 MW. 

 

Finalment, les previsions per al futur són comptar amb 35.000 MW instal·lats al 2020 a 

l‟Estat Espanyol. (Ceña, A. et al., 2010).  
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Al següent gràfic s‟observa l‟evolució de la potència instal·lada anual i acumulada des 

del 1998 fins a l‟actualitat a Espanya. 
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Figura 10. Evolució potència eòlica instal·lada a Espanya i previsió per al 202. 

 (Font: Ceña, A. et al. ,2010) 

 

 

Objectiu de renovables en el consum d‟energia final que és l‟objectiu europeu per a 

Espanya a l‟any 2020, és d‟un 20% del consum d‟energia final sigui renovable, segons 

s‟ha definit a la nova Directiva sobre el foment de l‟ús d‟energia provinent de fonts 

renovables. Cal considerar el punt de partida 8,7% per a Espanya, que obligarà a 

multiplicar l‟actual percentatge per 2,3. 

Pel que fa a la vessant econòmica, el sector de l‟energia eòlica és molt potent a Espanya. 

Hi ha multitud d‟empreses que es dediquen a aquest sector i Espanya exporta tecnologia 

eòlica. Per altra banda l‟energia eòlica va exportar al 2009 equipament valorat en 2,9 

bilions d‟euros, i al 2008 per valor de 2,5 bilions d‟euros. Va invertir al 2009 200 

milions d‟euros en i va crear més de 41.000 llocs de treball (Deloitte, 2009). 

 

2.1.3. Situació actual i previsions  a Catalunya 

 

Les primeres iniciatives de construcció de parcs eòlics a Catalunya es van produir l‟any 

1984, amb la construcció del parc eòlic de Garriguella (el primer parc eòlic connectat a 

xarxa de l‟Estat espanyol), que tenia cinc aerogeneradors de 24 kW cadascun. Una 

vegada cobertes les expectatives de demostració de la tecnologia d‟aquest parc, es va 

desmantellar l‟any 1988. 
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L‟any 1991 va entrar en funcionament el parc eòlic de Roses, dissenyat també com a 

banc de proves d‟aquesta forma renovable d‟energia. Aquest parc té una potència de 

590 kW, amb sis aerogeneradors, quatre de 110 kW i dos de 75 kW. En la mateixa línia, 

l‟any 1994, tot just a les portes de l‟eclosió eòlica, a Tortosa es va construir el Parc 

Eòlic del Baix Ebre. Aquest parc té una potència global de 4.050 kW, construït amb 27 

generadors de 150 kW de potència unitària (Institut Català de l‟energia, 2011). 

No és fins la segona meitat dels anys noranta que l‟energia eòlica assoleix la majoria 

d‟edat amb l‟aparició dels aerogeneradors de 600 kW i el manteniment d‟una 

remuneració suficient per a l‟electricitat generada, que converteix en econòmicament 

viable bona part dels projectes potencials. 

L‟any 1999 es va produir un gran salt pel que fa a la potència eòlica instal·lada, amb 

l‟entrada en funcionament del parc eòlic del Trucafort situat en els municipis de Pradell 

de la Teixeta, l‟Argentera, la Torre de Fontaubella i Colldejou, que té una potència total 

de 29,85 MW amb 66 aerogeneradors de 225 kW i 25 de 600 kW. 

Els anys 1999 i 2000 es va posar en funcionament la primera i la segona fase del parc 

eòlic Colladetes, en el municipi del Perelló, amb una potència total de 36,63 MW que li 

proporcionen 54 aerogeneradors. 

Posteriorment, l‟any 2001 va entrar en servei un nou parc eòlic en el municipi del 

Perelló. És el parc anomenat de les Calobres, que amb 17 aerogeneradors de 750 kW té 

una potència total de 12,75 MW i va fer augmentar la potència instal·lada a Catalunya 

fins als 83,9 MW. L‟any 2002 va entrar en servei el parc eòlic Mas de la Potra als 

municipis de Pradell de la Teixeta i Duesaigües, amb dos aerogeneradors de 1.300 kW 

amb una potència total de 2,3 MW. Finalment, l‟any 2004 van entrar en funcionament 

7,92 MW, corresponents als 6 aerogeneradors de 1.320 kW del parc eòlic Collet dels 

Feixos, al municipi de Duesaigües. D‟aquesta manera, la potència eòlica instal·lada a 

Catalunya a l‟any 2004 es va situar als 94,4 MW (Institut Català de l‟energia, 2011). 

Aquesta potència instal·lada representa poc més de l‟1% del total de la potencia eòlica 

de l‟Estat espanyol, que es va situar en segon lloc a nivell mundial amb un total de 

8.263 MW al final del 2004. Aquest endarreriment respecte la resta d‟Espanya es deu 

bàsicament a una manca de planificació de l‟energia eòlica, al contrari d‟altres 

comunitats autònomes a les que s‟ha produït un desenvolupament espectacular. Les 

comunitats autònomes més destacades són Galícia, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, 

Aragó, i Navarra. 

La producció d‟electricitat dels parcs eòlics en funcionament a Catalunya ha anat 

augmentant dels 720 MWh anuals a principis dels anys noranta, produïts bàsicament pel 

Parc Eòlic de Roses, fins als 163 GWh (14 ktep) de l‟any 2003, amb els parcs abans 

esmentats en funcionament. Tot i l‟augment de la potència instal·lada la producció 

eòlica només representa el 0,36% de la producció bruta d‟electricitat a Catalunya de 

l‟any 2003 i un 1,7% del total del consum d‟energies renovables. 
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En els següents gràfics s‟observa l‟evolució de la potència eòlica instal·lada a Catalunya 

i la producció d‟energia eòlica a Catalunya fins al 2005. 
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Figura 11. Evolució de potència eòlica instal·lada  a Catalunya (Font: Institut Català de 

l’Energia, 2011) 
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Figura 12. Evolució de l’energia eòlica produïda a Catalunya (Font: Institut Català de 

l’energia, 2011) 

 

En els últims anys ha millorat notablement la potència instal·lada anual, tenint al 2007 

324,5 MW instal·lats, 419,4 a 2008, 524,5 al 2009 i 851,4 a finals del 2010.  

El llistat de parcs eòlics en funcionament en 1/1/2010 s‟expliciten a continuació. 
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Parc eòlic Ubicació Comarca Potència parc  

Les Comes Vilalba dels Arcs Terra Alta 3 MW 

Serra de Rubió 

Rubió, Òdena, 

Castellfollit del 

Boix 

Anoia 49,5 MW 

Collet dels Feixos Duesaigües Baix Camp 7,92 MW 

Mas de la Potra 

Pradell de la 

Teixeta, 

Duesaigües 

Baix Camp 2,6 MW 

Trucafort 

Pradell de la 

Teixeta, Torre de 

Fontaubella, 

Colldejou, 

L'Argentera 

Priorat, Baix Camp 30,85 MW 

Baix Ebre Tortosa Baix Ebre 4,05 MW 

Ecovent Tortosa Baix Ebre 48,1 MW 

Les Calobres El Perelló Baix Ebre 12,75 MW 

Les Colladetes El Perelló Baix Ebre 36,63 MW 

Tortosa Tortosa Baix Ebre 29,9 MW 

El Motarro 

Vandellòs i 

l‟Hospitalet de 

l‟Infant 

Baix Ebre 2,64 MW 

Serra del Tallat 

Vallbona de les 

Monges, Passanant 

i Belltall 

Urgell, C. de 

Barberà 
49,5 MW 

Serra de Vilobí Fulleda, Tarrés Garrigues 40,5 MW 

Alta Anoia 

Pujalt, Veciana, 

Prats de Rei, 

Calonge de Segarra 

Anoia 28 MW 

Conesa-1 Conesa Anoia 28 

La Collada El Perelló Baix Ebre 3 MW 

Les Forques 
Forés, Passanant i 

Belltall 
Conca de Barberà 30 MW 

Serra de Rubió II Rubió, Òdena Anoia 25,5 MW 

Montargull Talavera, Llorac 
Les Garrigues, C. 

de Barberà 
44 MW 

Mudefer II Caseres, Bot Terra Alta 12,60 

Pujalt 
Pujalt, Veciana, 

Prats de Rei 
Anoia 42,00 

Serra Voltorera Cabra del Camp Alt Camp 16,0 

Turó del Magre 

Pujalt, Veciana, 

Copons, Argençola, 

Sant Guim de 

Freixenet 

Anoia 28 

Veciana Veciana Anoia 29,67 

Vilalba  Terra Alta 49,80 

Taula 1. Llistat de parcs eòlics a Catalunya el 01/01/2010( Font: Servei Meteorològic de 

Catalunya, 2006). 
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Per ubicar-los en el següent mapa s‟assenyala la seva localització. Especificant que els 

blaus son aquells parcs que es troben en funcionament i els verds aquells que tenen 

autorització administrativa. 

 

 

Figura 13. Ubicació dels parcs eòlics existents a Catalunya el 01/01/2010 (Font: Servei 

Meteorològic de Catalunya, 2006) 

 

Pel que fa al futur de la potència eòlica instal·lada a Catalunya, existeix actualment el 

Pla de l‟Energia de Catalunya 2006-2015. Aquest preveu que es facin unes inversions 

en el període 2006-2015 de l‟ordre de 10.000 milions d‟euros, corresponents tant a 

recursos públics com a privats. L‟aportació pública serà d‟uns 1.500 milions d‟euros. 

Aquestes quantitats estan destinades principalment als àmbits de l‟eficiència energètica i 

les energies renovables, així com en l‟àmbit de l‟electrificació rural, la gasificació de 

noves zones i el trasllat i soterrament de línies elèctriques. Les inversions  previstes per 

a les actuacions del pla de l‟energia en projectes d‟energies renovable es preveuen unes 

inversions totals de 5139,9 milions d‟euros. Segons el Pla de l‟Energia de Catalunya 

2006-2015, l‟objectiu és assolir una potència eòlica instal·lada a Catalunya de 3.500 

MW al 2015. (Departament d‟Economia i Finances, 2010). 

 

 L‟Objectiu de renovables en el consum brut d‟energia final segons l‟objectiu europeu 

per a Espanya i Catalunya a l‟any 2020 és d‟un 20% del consum brut d‟energia final 

sigui renovable (definit a la nova Directiva sobre el foment de l‟ús d‟energia provinent 

de fonts renovables). A Catalunya caldrà treballar molt per arribar-hi. 

 



 21 

Les previsions a Catalunya per a l‟any 2030 estan realitzades per PROENCAT 2030, 

Prospectiva Estratègica de l‟Energia en l‟Horitzó del 2030 (Institut Català de l‟Energia, 

2005). En aquest informe es considera que l‟escenari d‟aposta de la política energètica 

catalana al 2030 inclou una potència eòlica instal·lada de 6.000 MW. 
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Figura 14. Previsions de potència instal·lada a Catalunya fins al 2015 pel Pla de l’Energia de 

Catalunya. (Font: Departament d’Economia i Finances, 2010) 

 

Les zones amb un potencial eòlic significatiu dintre del territori de Catalunya són: El 

nord-est de Catalunya (zona de l‟Alt i el Baix Empordà), pràcticament tot el litoral sud 

(des del sud del Tarragonès fins al Delta de l‟Ebre), una àmplia zona del prelitoral sud 

(part de la Ribera d‟Ebre, del Priorat, de la Terra Alta, del Baix Ebre i del Montsià), el 

sud-oest de la depressió central (part del Segrià, de les Garrigues, de l‟Urgell, de la 

Segarra, de la Conca de Barberà i de l‟Anoia),  i la costa del Baix i l‟Alt Empordà, i de 

la província de Tarragona per a l‟eòlica marina (Servei Meteorològic de Catalunya, 

2006).  

En el mapa següent s‟observen les diferents zones amb millor potencial eòlic a 

Catalunya, diferenciant amb la tonalitat de grisos la velocitat del vent a Catalunya. 
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Figura 15. Zones amb més potencial eòlic de Catalunya (Font: Servei Meteorològic de 

Catalunya, 2006). 

 

2.2. Impactes  

 

El desenvolupament espectacular que ha tingut la implantació de l‟energia eòlica en els 

darrers anys a tot el món ha contingut diversos tipus de repercussions. En la major part 

dels casos es tracta d‟impactes positius, ja que es tracta d‟una forma d‟energia 

renovable, que no malmet el mediambient i que evita la utilització de combustibles 

fòssils i la contaminació que aquests impliquen. Entre els múltiples beneficis que té 

l‟energia eòlica trobem que aquesta té un impacte ambiental quatre vegades menor que 

el gas natural, deu vegades menor que l‟energia nuclear i vint vegades menor que els 

combustibles fòssils com el petroli o el carbó (IDAE, 2006). 

 

Però tot i la majoria d‟efectes positius que té l‟energia eòlica també compta amb alguns 

inconvenients, com son els impactes visuals i sonor i  també els efectes sobre les aus. A 

continuació s‟expliquen els diferents impactes de l‟energia eòlica. 

 

 

2.2.1. Impacte sobre la contaminació 

 

 

El sector de l‟energia eòlica ha fet una enorme aportació al medi ambient ja que ha 

evitat emissions de gasos d‟efecte hivernacle i d‟altres nocius per a la salut humana, que 

s‟haguessin produït amb les fons d‟energia a les que ha substituït. Per a produir energia 

amb les fonts convencionals, gas, carbó, fuel, s‟emeten a l‟atmosfera milions de tones 

de gasos contaminats, gràcies a produir aquesta mateixa energia amb fonts d‟energia 

renovables s‟estalvien milions de tones d‟emissions 
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L‟energia eòlica a Espanya, ha evitat emetre a l‟atmosfera en un període de 5 anys 

(2003-2008), un acumulat de més de 88 milions de tones de CO2 equivalent. A més a 

més, segons estimacions realitzades per al període, les emissions evitades seran molt 

més elevades en els anys 2010 y 2012: més de 24,6 i 30,2 milions de tones.  
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Figura 16. Tones equivalents evitades a Espanya. (Font:Deloitte, 2009) 

 

 

L‟energia eòlica evita cada any l‟emissió milers de tones de diferents gasos contaminats 

com monòxid de carboni, hidrocarburs, òxids de nitrogen o diòxid de sofre, que es 

deriven de combustibles fòssils com el gas natural, el carbó i el fuel. Per exemple, al 

2008, la producció d‟energia a partir del vent, a Espanya, va evitar emetre a l‟atmosfera 

unes 15.104 tones de NOx i 27.781 tones de SO2. 

 

 

2.2.2. Impacte sobre la dependència energètica 

 

 

Espanya és un país que importa en combustibles fòssils el 80% de l‟energia que utilitza. 

Això comporta un risc elevat per a l‟economia ja que en cas que es produïssin 

problemes en el subministrament dels combustibles es produirien pèrdues rellevants. És 

per això que utilitzant l‟energia eòlica com a font interna de generació d‟energia es 

redueix la dependència energètica espanyola. 

 

La importància del sector eòlic en l‟economia es tradueix en dades. Espanya ha estalviat  

més de 2.205 milions d‟euros derivats dels elevats preus del combustibles fòssils i ha 

evitat importar al voltant de 7,7 milions de tones equivalents de petroli el 2008. Per als 

anys 2010 i 2012 les importacions substituïdes seran superiors a les 8,0 y 9,9 milions de 

tones de petroli respectivament (Ceña, A. et al. 2010). 
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Importacions evitades de combustibles fòssils derivades del 

desenvolupament de l'energia eòlica a Espanya 
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Figura  17. Importacions evitades de combustibles fòssils (carbó, fuel i gas natural)  

derivades del desenvolupament de l’energia eòlica a Espanya (Font: Deloitte, 2009) 

 

 

2.2.3. Impacte sobre la ocupació 

 

 

A finals de l‟ any  2010, al voltant de 670.000 persones a nivell mundial treballaven 

directa i indirectament en alguna de les diferents branques del sector eòlic. En els últims 

cinc anys el nombre de treballadors es va triplicar des de 235.000 al 2005. Existeix una 

creixent demanda de professionals en diferents àrees, des d‟enginyers, treballadors 

especialitzats, fins a gerents i experts en finances, ciències ambientals i lleis (WWEA, 

2011). 

 

A Espanta, en ocupació directe, el nombre de persones contractades per la industria en 

2008 va ser de 22.970; un 10,5% més que l‟any anterior. Es rellevant assenyalar que 

durant aquest any, en el que en Espanya es va destruir ocupació, el sector eòlic va seguir 

generant-lo. 

 

 

2003 ∆ 2004 ∆ 2005 ∆ 2006 ∆ 2007 ∆ 2008 
16.802 4,1% 17.495 6,1% 18.562 6,1% 19.698 5,5% 20.781 10,55 22.970 

Taula 2. Evolució del nombre de persones ocupades pel sector eòlic a Espanya  

(Font: Deloitte, 2009) 

 

 

El major nombre de persones ocupades en la indústria està en els subsectors de 

fabricació de components i serveis: empraven el 2008 el 31,8% i 30,1% respectivament, 

la qual cosa és lògic ja que es tracta d'activitats més intensives en utilització de mà 

d‟obra. Així mateix, el subsector que més ocupació ha creat en termes relatius respecte 

l‟any anterior va ser el de fabricants d‟aerogeneradors, un 15,2% més. No obstant això, 

com s‟esmenta anteriorment, el 2009 la destrucció d‟ocupació ha afectat especialment a 

sectors industrials entre els quals s‟inclouen els fabricants d‟aerogeneradors i 

components. Les exportacions no han pogut sostenir el nivell de creixement del sector 

en els darrers anys, de manera que s‟han suprimit un nombre rellevant de llocs de treball 

en el sector a Espanya. Aquesta dada suggereix que a nivell regulatori s‟haurien 
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d‟establir incentius que permetin recuperar la inversió en el sector i per tant, tornar a un 

camí de creixement de l‟ocupació sostingut. 

 

A Espanya, la ocupació indirecta mesura el nombre de persones ocupades en sectors no 

eòlics com a conseqüència de l‟activitat del sector Eòlic. Les ocupacions derivats de 

l‟activitat del sector eòlic a 2008 van ser 18.468, de manera que considerant l‟efecte 

directe i l'indirecte, el nombre total de persones ocupades a partir de l‟activitat del sector 

eòlic ha ascendit al 2.008 a 41.438 persones, un 9, 8% més que el 2007. (Deloitte, 2009) 
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Figura 18. Ocupació generat pel sector eòlic (Deloitte, 2009) 

 

 

 

2.2.4.  Impacte sobre les aus 

 

Els principals problemes associats a la interacció amb les aus són els efectes en la 

població d‟ocells i la modificació dels  patrons de comportament i migració. 

 

Tot i això, ha estat demostrat que les centrals eòliques no suposen tampoc un perill 

“excessiu” per a la població de les aus. El nombre de morts causades per les turbines 

sempre serà menor que el resultant d‟altres activitats humanes. Un estudi fet sobre 1000 

turbines a Navarra, va detectar que la taxa de mortalitat era de 0,1 a 0,6 col·lisions per 

turbina per any.   

 

L‟energia eòlica pot afectar als ocells adversament de les següents maneres: mort pel 

col·lisió, alteracions en la reproducció i alimentació, alteració de les rutes migratòries, 

reducció del seu hàbitat natural. 

 

En oposició, cal ressaltar que també te diversos efectes beneficiosos: provisió de llocs 

per a recolzar-se, expansió de la zona de caça i protecció de les aus contra l‟assetjament 

indiscriminat. 
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El principal problema que es planteja és que els hàbitats de les aus acostumen a 

coincidir amb els emplaçaments ideals dels parcs eòlics ja que ambdós aprofiten la força 

del vent. Tot i això, es poden aplicar mesures efectives per a mitigar els efectes negatius 

de les centrals eòliques com són: evitar corredors migratoris, fer ús de menys turbines 

però de major mida, evitar microhàbitats per a protegir les espècies en perill d‟extinció, 

soterrar les línies elèctriques, conservar hàbitats alternatius per a les espècies afectades. 

 
 

2.2.5.  Impacte visual i sonor  

 

La visibilitat és percebuda com un factor advers en el impacte ambiental i una de les 

principals preocupacions del públic. Així doncs, cal veure quins paràmetres cal seguir 

per a que afecti com menys millor al paisatge. 

 

 Els aerogeneradors són elements altament visibles en el paisatge ja que s‟han de situar 

en zones on el vent sigui fort. És per això que la situació més lògica per a una granja 

eòlica es tracta d‟un lloc ben exposat i això ens porta inevitablement al problema de la 

seva aparença.  

 

Comparat amb d‟altres factors, el visual és el menys quantificable. El grau d‟impacte 

visual depèn en gran mesura del tipus de paisatge, el nombre i el disseny de les turbines, 

el patró en la seva disposició, el color, el nombre d‟aspes... I donat que aquests factors 

són purament estètics no hi ha una única opinió al respecte.  

 

De tota manera, a l‟hora de dissenyar una central eòlica si que es tenen en compte certs 

paràmetres i mesures per a minimitzar el seu efecte en el paisatge: 

 

- ús d‟un color uniforme per a les turbines tot i que això pugui afectar als esforços 

per a reduir les col·lisions amb les aus 

- soterrar les línies elèctriques 

- evitar cartells i propaganda 

- prohibir la il·luminació sempre que això no afecti a la seguretat dels avions 

 

A més a més s‟han creat programes d‟ordinador que permeten veure des de diferents 

punts de vista l‟aparença de les turbines i d‟altres que a partir d‟informació topogràfica 

poden traçar un mapa amb les principals zones afectades.  

 

Però a la pràctica, enquestes sobre l‟opinió pública han mostrat que la gent que viu a 

prop de centrals elèctriques les troba menys intrusives un cop en funcionament que 

abans. D‟altres enquestes dutes a terme a Escòcia afirmen que no hi ha cap evidència de 

que les granges eòliques afectin al turisme. També és d‟importància destacar que les 

turbines eòliques no són estructures permanents sinó que un cop tretes el paisatge torna 

ràpidament a la seva situació prèvia.  

 

 

Pel que fa a l‟impacta sonor de les turbines pot ser percebut com a una molèstia. Encara 

que les centrals eòliques acostumen a estar situades en àrees remotes i rurals on el soroll 

de fons és més baix, el soroll del vent acostuma a amagar el de les turbines. 
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Els sons emesos per les turbines poden ser o bé mecànics o bé de l‟aire que es mou a 

través dels àleps de les turbines. El soroll provocat per les turbines eòliques ha anat 

disminuint conforme la tecnologia avança i s‟han minimitzat al màxim els sorolls 

provocats per la turbina en sí mateixa.   

 

El soroll aerodinàmic s‟origina pel flux d‟aire que passa pels àleps. Les causes del soroll 

mecànic són la caixa de canvis, el generador, el desviament i els ventiladors de 

refrigeració.  

 

En el següent gràfic s‟observa quina es la influència sonora d‟una turbina eòlica en 

funció de la distància. 
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Figura 19. Influència sonora d’una turbina eòlica en funció de la distància  

(Font: WWEA, 2011) 

           

 

 

 

2.3. Energia eòlica marina  

 

L‟energia eòlica marina és, al igual que la terrestre, una aplicació de la força produïda 

pel vent. La diferència respecte a la obtinguda a terra radica en que els aerogeneradors 

s‟ubiquen mar endins. El mercat de les centrals eòliques en el mar podria arribar els 

40.000 MW el 2020, energia suficient per a proveir a 30 milions de cases als Estats 

Units. 

 

L‟energia eòlica marina es mostra com una alternativa prometedora sobretot en països 

amb una alta densitat de població ja que en aquests països es redueixen les possibilitats 

de trobar un emplaçament apropiat a terra.  

 

El seu cost d‟instal·lació és molt superior al de les zones terrestres, però com a 

contrapartida tenen més vida útil. Els costs de les cimentacions i ancoratges ha 

disminuït de forma espectacular en els últims anys i com a conseqüència el preu del 

megavatt de potència s‟apropa en valor al d‟altres energies renovables. 

 

Al mar el vent es troba amb una superfície de rugositat variable, onades, i sense 

obstacles com illes. Això implica que la velocitat del vent no experimenta grans canvis, 

pel que es poden emplaçar torres més baixes que a la superfície terrestre. Amés a més, 

el vent és, en general, menys turbulent que a terra, amb el que s‟amplia el període de 
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treball útil d‟un aerogenerador. La baixa turbulència del mar es deu al fet de que les 

diferències de temperatura a diferents altituds de l‟atmosfera que es produeixen sobre el 

mar són inferiors a las de terra endins. 

 

A l‟actualitat els parcs “offshore” es situen a aigües poc profundes, allunyats de les 

rutes marines comercials, els emplaçaments militars i dels espais d‟interès natural. La 

distància de la costa ha de ser com a mínim de dos quilòmetres per a aprofitar millor el 

règim de vents. 

 

.Els parcs eòlics es connecten a terra per cables submarins enterrats per a reduir el risc 

de danys ocasionats per equips de pesca. En zones estratègiques del parc es col·loquen, 

entre altres instal·lacions de servei, centres d‟informació que converteixen la baixa o 

mitja tensió en alta per a afavorir així el transport fins a la costa. Un cop a terra, només 

cal connectar la línea elèctrica amb la xarxa de distribució existent. 

 

 

Dinamarca, el gran exemple  

 

Dinamarca es el país que va iniciar l‟energia eòlica marina i als seus mars es troben els 

majors parcs eòlics offshore.  

 

El primer parc eòlic marí, compost per 11 aerogeneradors, es va construir a Dinamarca 

el 1991 al mar Bàltic i,  el 2002, després de la posada en funcionament de varis parcs 

amb diferent potència, es va inaugurar el parc de Horns Rev, el més gran del món amb 

80 aerogeneradors i amb una potència instal·lada de 160 MW. 

 

Seria precís fer constar que la plataforma de la costa bàltica és molt poc profunda, cosa 

que facilita la instal·lació dels generadors eòlics. 

 

Després de tants anys d‟utilització d‟energia eòlica marina a Dinamarca es pot 

concloure que, encara que s‟ha estat necessària una important inversió econòmica, la 

producció de l‟electricitat és més estable i un 20% superior a l‟energia eòlica terrestre. 

A més a més, la vida útil del parc, que amb un bon manteniment pot arribar a duplicar-

se. En l‟actualitat el 50% del consum elèctric familiar danès prové d‟aquest tipus 

d‟energia.  

 

 

Europa 

 

A la resta d‟Europa hi ha certes perspectives de creixement. A Alemanya és preveu la 

instal·lació de 6.000 MW abans de 2025 i Irlanda ha aprovat la construcció del major 

parc eòlic del món amb una producció de 520 MW, equivalent al 10% de les necessitats 

energètiques del país. Un altre projecte és la instal·lació de Regne Unit de 3.000 

aerogeneradors a les seves costes amb la capacitada per a abastir el 25% de la població 

britànica. 
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El desenvolupament eòlic marí al món 

 

Al 2008, la major potència instal·lada (591 MW) es trobava al Regne Unit, el que 

representa el 40% d‟Europa, seguit per Dinamarca (28%), Països Baixos (17%) i Suècia 

(9%). De moment, el projecte més important es portarà a terme a l‟estuari del Tàmesis. 

Es denominarà parc eòlic London Array i es construirà al llarg de 20 km davant de les 

costes de Kent i Essex, en una àrea de 25 km
2
. La inversió prevista serà de 2.200 

milions d‟euros. En la primera etapa la potència instal·lada serà de 630 MW i constarà 

de 175 turbines de 3,6 MW cadascuna.  

 

Parc País MW Turbines Data 

Vindeby Dinamarca 5 11 1991 

Lely Països Baixos 2 4 1994 

Tuno Know Dinamarca 5 10 1995 

Irene Vorrink Països Baixos  17 28 1996 

Gotland Suècia 3 5 1998 

Blyth Offshore Regne Unit 4 2 2000 

Middelgrunden Dinamarca 40 20 2001 

Utgrunden Suècia 11 7 2001 

Yttre Stengrund Suècia 10 5 2001 

Horns Rev Dinamarca 160 80 2002 

Frederikshavn (1) Dinamarca 3 1 2002 

Frederikshavn (2) Dinamarca 8 3 2003 

Nysted Havmollepark Dinamarca 166 72 2003 

Roland Dinamarca 17 8 2003 

Samso Dinamarca 23 10 2003 

North Hoyle Regne Unit 60 30 2004 

Arklow Bank (1) Irlanda 25 7 2004 

Ems Emden Alemanya 5 1 2004 

Hokkaido Japó 1 2 2004 

Scroby Sands Regne Unit 60 30 2004 

Kentish Flats Regne Unit 90 30 2005 

Barrow Offshore Wind Regne Unit 9‟0 30 2006 

Breiting Alemanya 3 1 2006 

Egmond aan Zee Països Baixos 108 36 2006 

Beatrice Demonstration Regne Unit 10 2 2007 

Burbo Offshore Regne Unit 90 25 2007 

Kemi Ajos (1) Finlandia 9 3 2007 

Lilgrund Suècia 110 48 2007 

Suizhong 36-1 Xina 2 1 2007 

Inner Dowsing Regne Unit 97 27 2008 

Kemi Ajos (2) Finlandia 15 5 2008 

Princes Amalia (Q7) Països Baixos 120 60 2008 

Lynn Regne Unit 97 27 2008 

Hooksiel Demonstrator Alemanya 5 1 2008 

Taula 3. Parcs marins existents al món (Elías, X., 2011) 
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Situació a Espanya 

 

Espanya té una posició destacada en el panorama internacional pel que fa a energia 

eòlica terrestre, tanmateix la seva situació en energia marítima està molt enrederida. 

Segons Greenpeace, a la Península Ibèrica seria possible crear per aquest mitjà 25.000 

MW de potència fins a l‟any 2030, amb el que s‟evitaria l‟emissió anual d‟uns 25 

milions de tones de CO2.  

 

El govern espanyol va autoritzar el 2007 la instal·lació de granges eòliques marines, i 

això significa un gran pas en la capacitat eòlica d‟Espanya en els propers anys.  

 

Acciona Energía va presentar fa uns anys l‟estudi per a la instal·lació d‟un parc eòlic 

marí situat entre Conil i Barbate (Cadis). L‟estudi contempla la instal·lació de 273 

aerogeneradors de 3,6 MW de potència cada un situats a 10 quilòmetres de la costa. 

 

Empreses com el Grup Capital Energy han vist una gran oportunitat per a instal·lar els  

primers parcs eòlics al litoral espanyol i conjuntament amb SEPIDES han arribat a un 

acord per al desenvolupament d‟aquest tipus de parcs eòlics. 

 

 

El mapa eòlic marí espanyol 

 

L‟Estudi Estratègic Ambiental del litoral espanyol va ser aprovat l‟abril de 2009 pels 

Ministeris de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i Industria, Turisme i Comerç i pretén 

definir en quines zones es pot instal·lar parcs eòlics marins.  

 

Un dels objectius d‟aquest estudi és saber quines zones de domini públic reuneixen les 

condicions necessàries per a ubicar parcs eòlics marins. Per a això, cal tenir en compte 

els efectes ambientals entre altres coses. El mapa ha determinat les zones aptes i les 

d‟exclusió. Per tant, aquest “mapa del litoral” constitueix un mecanisme preventiu de 

protecció del medi ambient enfront un futur desplegament de parcs eòlics al medi 

marítim. 

 

- Zones excloses; on no és possible instal·lar parcs eòlics marins: les àrees de 

Ceuta i Melilla, l‟estret de Gibraltar, bona part del litoral atlàntic andalús, les 

Rías baixes, la Costa da Morte, diferents zones de la costa mediterrània (Cap de 

Creus, Delta de l‟Ebre) alguns trams del llevant, estrets entre la península i 

Mallorca i Menorca i zones de Canàries. 

- Zones aptes amb condicionants. En general el criteri és protegir la primera línea 

de mar i destinar la segona zona, mar endins, per a generar energia. 

- Zones aptes. Es troben per gairebé tot el litoral. En particular, quasi tot el litoral 

de llevant i a les zones del Cantàbric oriental. 

 

 

Innovacions 

 

En un principi, els ancoratges  dels aerogeneradors s‟efectuaven amb formigó a través 

de la cimentació per gravetat, és a dir, amb la construcció en un dic sec de grans 

estructures que després es fixaven a l‟emplaçament escollit i s‟emplenaven amb grava i 

sorra. Un disseny posterior, el monopilot, consisteix en una perforació del llit marí, 
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d‟‟un diàmetre de 3,5 a 4,5 metres i una profunditat de 10 a 20 metres, en la que 

s‟introdueix un gran cilindre metàl·lic que serveix de base a la torre. 

 

La situació ideal per als molins de vent marítims seria a 32 km de la costa, on els vents 

bufen amb més força amb una durada més llarga. Les empreses que desenvolupen 

aquest tipus de centrals saben que això és una situació ideal que no es pot complir ja que 

instal·lar turbines amb més de 20 metres de profunditat té un cost molt alt. Ara, una 

nova tecnologia possibilita que les turbines flotants puguin ser instal·lades al mar obert 

amb menys cost. 

 

La idea és imitar sistemes ja utilitzats en les pesades plataformes petrolíferes o de gas 

instal·lades a la costa. El desembre de 2007 l‟empresa alemanya Blue H Technologies 

va provar la primera turbina flotant en la costa del sud d‟Itàlia. També va anunciar que 

tenia planejat instal·lar una turbina addicional en la costa de Massachussets, Estats 

Units.  

 

El que és curiós del disseny de Blue H és que ha apostat per una turbina amb dos àleps 

en comptes de tres, que és el més habitual en la indústria des dels anys 90. Les dues 

aspes permeten una increïble velocitat de rotació. Això provoca molt soroll cosa que és 

irrellevant al bell mig del mar. Aquesta major velocitat de rotació proporciona un 

benefici doble. En primer lloc, aquest disseny és menys susceptible de patir les 

oscil·lacions que provoca l‟acció de les onades contra la plataforma. A més a més,  una 

freqüència de rotació d‟entre 30 i 35 revolucions per minut, el doble del que 

aconsegueixen les turbines amb tres pales. Una rotació més ràpida també significa  

menys par motor, fet que a la vegada repercuteix en l‟estructura (rotor,  generador i 

caixa) és menys pesada.  

 

La instal·lació de 2,5 megavats de Blue H pesarà 97 tones, 53 menys que qualsevol altre 

màquina del mercat amb la mateixa potència. D‟altra banda, la plataforma i la turbina 

són més barates de construir també. Blue H estima que les seves centrals eòliques 

subministraran energia a set o vuit cèntims d‟Euro el kWh, un preu equiparable a altres 

fonts d‟energia.  

 

 

2.4. Aspectes econòmics  

 

La rendibilitat d‟un parc eòlic depèn de múltiples factors, però sobretot de la quantitat 

d‟energia que produeixi. La quantitat d‟energia que produeixi depèn fonamentalment de 

la velocitat del vent, el diàmetre del rotor, la disponibilitat de l‟aerogenerador i la forma 

de col·locació dels molins. 

Pel que fa a la velocitat del vent a la zona, el potencial eòlic es calcula en funció de la 

distribució de la velocitat del vent. Si el vent bufa al doble de velocitat, generarà vuit 

vegades més energia. Els aerogeneradors situats a llocs on les mitjanes de velocitat del 

vent són de 8 metres per segon a l‟alçada de l‟eix del rotor produeixen entre el 75 i el 

100% més d‟electricitat que aquelles on el vent bufa a una mitjana de 6 metres per 

segon 

En referència al diàmetre del rotor que determina la denominada "àrea escombrada" que 

es la superfície virtual que dibuixa el rotor perpendicularment al flux del vent. Un 



 32 

increment de diàmetre de rotor significa un increment de l‟àrea escombrada i per tant un 

aprofitament millor de la força del vent. 

La disponibilitat de l‟aerogenerador, que es refereix a la capacitat de funcionament de 

l‟aerogenerador, és a dir, quan la màquina no està parada per les operacions de 

manteniment. Els aerogeneradors europees modernes tenen una disponibilitat mitjana 

superior al 98%, la qual cosa significa que només requereixen 7 dies naturals per 

executar les operacions de control d‟avaries i de manteniment. 

 

Pel que fa a la forma com estan col·locats els aerogeneradors. Els parcs eòlics estan 

instal·lats de forma que cap aerogenerador impedeixi que arribi vent a un altre. Tot i 

això, altres factors, com consideracions ambientals, l‟impacta visual o les necessitats de 

connexió a la xarxa de distribució sovint tenen prioritat sobre el traçat òptim per captar 

el vent 

De forma general i tot i que depèn en cada cas, s‟indiquen els costos d‟un parc eòlic i de 

producció d‟energia eòlica referent a emplaçaments en terrenys plans. La inversió 

inicial d‟un parc eòlic terrestre s‟estima en 800.000  euros per megawatt. La indústria 

local només pot participar a l‟obra civil i en altres activitats menors, ja que en general és 

una feina molt especialitzada.  

 

Els costos de producció per MWh es consideren a l‟actualitat de 47,14euros/MWh en la 

terrestre (Elías, X., 2011). Per a determinar-los es tenen en compte tots els costos 

associats a un parc eòlic tals com la inversió inicial, el període d‟amortització, interès 

del capital, quota d‟amortització, generació, temps real d‟operació, generació real, 

autoconsum, generació per a la venda, rendiment de la planta, cost total d‟explotació, 

incidència d‟explotació i  el cost brut total. A continuació es detallen tots aquest costos  

per a un parc eòlic terrestre ubicat en un terreny pla. 

 

 

Potència instal·lada 50 MW 

Inversió 40.000.000 € 

Període d‟amortització 25 Anys 

Interès del capital 8 % 

Quota d‟amortització 3.704.714 €/any 

Generació 438.000 MWh/any 

Temps real d‟operació 26 % 

Generació real 113.880 MWh/any 

Autoconsum 1 % 

Generació per la venta 112.741 MWh/any 

Incidència inversió 32,86 €/MWh 

Rendiment de la planta 35 % 

Total cost d‟explotació 1.610.000 €/any 

Incidència explotació 14,28 €/MWh 

Cost total (brut) 47,14 €/MWh 

Cost total (brut) 4,71 c€/kWh 

Taula 4. Cost actual  de l’electricitat generada amb tecnologia eòlica terrestre  

(Font: Elías, X., 2011) 
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En el cas de la potència instal·lada marina aquests costos pugen molt més ja que tant les 

despeses d‟inversió com les de manteniment son molt més cares. Els aerogeneradors 

s‟ubiquen dins del mar, per tant tota la construcció és molt més complicada i costosa. 

Per altra banda també s‟han d‟instal·lar les xarxes elèctriques per portar l‟electricitat a 

terra, que encara encareix més, i finalment el manteniment al mar és també molt més 

costós. La inversió inicial en un cas de parc eòlic marí és de 1,8 milions d‟euros per 

megawatt. Els costos de producció de 84,5 €/MWh en la marina. (Elías, X., , 2011). Per 

a determinar-los es tenen en compte els mateixos factors que en el cas de la terrestre i en 

la taula següent es detallen. 

 

Potència instal·lada 100 MW 

Inversió 180.000.000 € 

Període d‟amortització 25 Anys 

Interès del capital 8 % 

Quota d‟amortització 16.671.230 €/any 

Generació 876.000 MWh/any 

Temps real d‟operació 32 % 

Generació real 280.320 MWh/any 

Autoconsum 1 % 

Generació per la venta 277.517 MWh/any 

Incidència inversió 60,07 €/MWh 

Rendiment de la planta 38 % 

Total cost d‟explotació 6.780.000 €/any 

Incidència explotació 24,43 €/MWh 

Cost total (brut) 84,50 €/MWh 

Cost total (brut) 8,45 c€/kWh 

Taula 5. Cost actual de l’electricitat generada amb tecnologia eòlica marina  

(Font:Elías, X., 2011) 

 

 

Pel que fa a les tarifes que es paguen per l‟energia eòlica, a finals del 2009 es va 

presentar una reforma de llei que afectarà al RD 661/2007 per reduir les primes de 

l‟energia eòlica, tal i com es va fer al 2008 a la fotovoltaica. S‟argumenta que la eòlica 

ja ha aconseguit un grau de maduresa tal que no precisa ajuda oficial. 

 

Al 2009, la tarifa regulada va ser de 78,183 €/MWh. La tarifa regulada es aquella que és 

independent del preu del mercat elèctric i que està fixada a la opció de tarifa regulada 

del RD 661/2007. S‟ha de tenir en compte però, que segons la Comissió Nacional de 

l‟Energia, aproximadament el 96% de l‟energia produïda a través de les instal·lacions 

eòliques no es va acollir a la tarifa regulada sinó a la opció de mercat. En la opció de 

mercat la tarifa depèn del preu de mercat de l‟electricitat a la que segons el RD 

661/2007 se li afegeix una prima determinada. En promig anual, la retribució de les 

instal·lacions acollides a la opció de mercat de la Disposició transitòria de la RD 

661/2007 es va situar en 74,07 €/MWh (preu de mercat percebut per la eòlica de 35,78 

€/MWh + 38,29 €/MWh de prima), mentre que per a les instal·lacions acollides a la 

opció de mercat del RD 661/2007 va arribar als 77,05 €/MWh. A causa dels baixos 

preus de mercat, la retribució es va situar en el límit més baix en la majoria de les hores, 

el que va fer que la prima en aquesta opció fos superior (41,27 €/MWh) que la de la DT 

1a. (Ceña, A. et al., 2010). 
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3. Vehicle elèctric 

 

 

El Vehicle elèctric es presenta com una alternativa de futur per a la mobilitat. En 

l'actualitat, s‟estan duent a terme nombroses iniciatives a tot el món perquè la 

implantació del la mobilitat elèctrica sigui el més ràpida possible i de fet una realitat 

tangible i a l‟abast de tothom. Companyies elèctriques i automobilístiques, i les 

administracions estan desenvolupant acords i iniciatives per impulsar l‟ús del vehicle 

elèctric. També les infraestructures de càrrega existents s‟estan estenent i ampliant i 

estan arribant als punts més remots de la geografia.  

 

En els últims anys s‟ha produït un esclat mediàtic al voltant dels vehicles elèctrics, com 

a gran novetat per a la mobilitat de cara al futur. El cert és que els vehicles elèctrics van 

existir ja des d‟abans dels vehicles de combustió interna. L‟any 1891 W. Morrison va 

fabricar un dels primer vehicles elèctrics dels Estats Units d‟Amèrica, amb un motor de 

4 CV que podia transportar 10 persones a una velocitat de 32 km/h i gaudia d‟una 

autonomia de 80 km. Durant aquella època  i durant un temps els vehicles elèctrics van 

estar en funcionament, fins que les grans millores aconseguides pels fabricants de 

vehicles de combustió i les limitacions pel que fa a autonomia dels vehicles elèctrics 

van relegar els vehicles elèctrics a un segon pla. Després va arribar l‟eclosió del vehicle 

de combustió amb el model T de Ford al 1908 i la implantació de la producció en sèrie. 

Des d‟aleshores tant els vehicles elèctrics de bateries com els híbrids van  passar un 

llarg període pràcticament oblidats fins a la dècada dels 70  quan, amb la primera crisi 

del petroli, va renéixer l‟interès pels vehicles de motorització alternativa a la 

convencional. La dificultat de disposar de bateries am capacitat suficient i la decidida 

aposta dels fabricants de cotxes per dissenyar i construir motors convencionals mes 

eficients, va frenar l‟entusiasme inicial pels VE fins aturar-los. Finalment en els darrers 

anys i a causa del progressiu encariment dels preus del petroli i l‟augment de la 

sensibilitat ambiental, amb els compromisos de Kyoto, fa que es torni a plantejar  

alternativa dels vehicles elèctrics.  Des d‟aleshores s‟ha dut a terme molta investigació 

per intentar millorar el principal problema del vehicle elèctric, la poca autonomia d eles 

seves bateries. Aquestes millores en les bateries ja han començat a donar els seus fruits 

aconseguint millorar molt considerablement les prestacions, fent que nombroses 

marques hagin tret els seus models al mercat i la acceptació ciutadana sigui cada vegada 

més gran. És important destacar que el vehicle elèctric no és concebut com una 

substitució del vehicle convencional directament, sinó om un canvi conceptual pel que 

fa a la mobilitat. 

 

 

3.1. Tipus 

 

Els vehicles elèctrics pròpiament dits són aquells que no tenen un motor de combustió i 

que el seu funcionament és gràcies a l‟electricitat exclusivament (VE), aquest són els 

vehicles que són objecte d‟aquest estudi. Però de vehicles amb participació elèctrica 

n‟existeixen tres tipus. Els vehicles elèctrics híbrids no endollables (HEV), els vehicles 

elèctrics híbrids endollables (PHEV) i els vehicles pròpiament elèctrics, es que son 

exclusivament elèctrics (VE) 

 

Actualment es troben alguns vehicles elèctrics híbrids no endollables (HEV) en el 

mercat com ara el Toyota Prius, l‟Honda Insight, l‟Honda Civic, etc. Aquests tenen 
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l‟avantatge que no consumeixen energia quan estan aturats i que recuperen l‟energia en 

les frenades o forts pendents. No obstant això, tot i que millora l'eficiència 

del vehicle, el fet que no sigui endollable, limita la seva contribució a 

la sostenibilitat ambiental del sector transport,ja que no permet afavorir la introducció 

d‟energies renovables d‟origen elèctric a través de la càrrega d‟electricitat.  

 

 El PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle) és essencialemnt un vehicle híbrid amb un 

dispositiu per endollar a la xarxa elèctrica, el que li permet carregar electricitat en la 

seva bateria a partir d'una font externa. No obstant això, el concepte de funcionament 

és molt diferent al d'un HEV, ja que el motor de tracció és elèctric, disposà de bateries 

de més capacitat (autonomies en mode elèctric entre 20 i 60 km), i el motor de 

combustió és més petit i serveix per produir electricitat. 

 

Des del punt de vista de la sostenibilitat global, el gran avantatge del PHEV és que es 

pot carregar amb electricitat provinent de fonts renovables, facilitant la penetració 

d'aquestes en el sector transport i contribuint a incrementar l'eficiència energètica i 

reduir emissions. A més, el seu ús habitual serà carregar a la nit connectant-lo a la xarxa 

elèctrica, sent aquest el període en què els preus de l'electricitat són més baixos i en el 

qual el sistema elèctric té major capacitat excedentària. Addicionalment, la càrrega 

nocturna ajudarà a la integració de les renovables, ja que, augmentarà la demanda en 

períodes de baix consum i elevada producció eòlica.  

 

El vehicle elèctric pur (VE) obté bàsicament tota l'energia per al seu funcionament de 

l'electricitat subministrada per la xarxa. Amb l'electricitat es carrega la bateria, que és 

d'una mida molt superior a la del PHEV, la energia alimenta el funcionament del motor 

elèctric. L'autonomia d'un vehicle elèctric pur és, en principi, limitada respecte als 

estàndards dels vehicles convencionals o PHEV. No obstant això, depèn de la tipologia 

de la bateria i del nombre de bateries instal·lades a vehicle, situant-se el rang 

d'autonomia actual entre els 100 i els 200 quilòmetres. Aquest tipus de limitacions pot 

resoldre de dues maneres: desenvolupant infraestructures de recàrrega ràpida, que 

permetin recarregar completament en pocs minuts i avançant en el desenvolupament 

tecnològic de les bateries, cosa que ha passat durant l'última dècada. En aquest sentit, 

les noves bateries de liti ofereixen perspectives de millores tecnològiques i de reducció 

de costos molt prometedores. 

 

 

3.2. Característiques 

 

Els vehicles elèctrics son, des del punt de vista de la disposició mecànica dels seus 

components, mes senzills que els vehicles actuals de combustió interna. Essencialment 

consisteixen en un dispositiu d‟emmagatzematge d‟energia (bateria o ultracondensador) 

que permet alimentar el/s motor/s elèctric/s que mou/en les rodes. En els models en que 

que el vehicle incorpora dos motors, no cal el diferencial en l‟eix motriu. Des del punt 

de vista tècnic, el principal inconvenient dels VE es que en l‟actualitat encara presenten 

una  imitada autonomia, que podem situar entre els 80 i 200 km, si be la innovació i 

l‟evolució tecnològica van superant aquestes limitacions mes a mes. Com a 

contrapartida, un dels aspectes que fa mes atractius tant els VE com els PHEV es el  

potencial creixement de l‟eficiència energètica, la qual cosa significa una  reducció en el 

consum d‟energia i les seves fonts primàries, i una important reducció tant dels 
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contaminants convencionals com de les emissions de gasos amb efecte d‟hivernacle 

(GEH).  

 

Actualment, la major eficiència del motor elèctric respecte el tèrmic (entre el 80 % i el 

65 % el primer, incloent-hi el rendiment de les operacions de carrega i  es carrega de les 

bateries, contra el 25 % dels motors de combustió interna) és indiscutible. Però en el 

vehicle elèctric, la  necessitat de garantir el subministrament d‟energia elèctrica esdevé 

d‟una  importància cabdal, tant per a les tecnologies elèctrica com l‟hibrida. En els VE, 

l‟energia emmagatzemada a la bateria ha de realitzar una funció equivalent  a la benzina 

d‟un vehicle convencional. Així, els paquets de bateries per a vehicles elèctrics típics 

emmagatzemen uns 30 kWh, els quals poden proporcionar una energia a les rodes 

equivalent a la d‟un dipòsit amb 15 litres de benzina. Si be teòricament podem 

augmentar l‟energia per aconseguir una major autonomia del vehicle elèctric, cal 

considerar les limitacions inherents a l‟increment de pes i volum que hi  anirien 

associats, essent aquest un dels motius importants per maximitzar la densitat energètica 

o l‟energia especifica. Una altra funció de les bateries rau precisament en la demanda de 

potencia per a una acceleració rapida com fa la benzina, d‟on cal haver de maximitzar la 

potencia especifica o densitat de  potencia en aquesta situació.  

 

El problema de l‟autonomia i de les bateries es el problema principal dels vehicles 

elèctrics. En l'última dècada hem assistit a una profunda millora de les bateries, reduint 

el seu cost i permetent més cicles de càrrega, alhora que ha augmentat la capacitat 

d'emmagatzematge per unitat de pes i volum, s'ha eliminat l'efecte memòria i ha 

augmentat la seva durada. La millora de les bateries continua, i s‟anuncien noves 

bateries amb nous materials que milloren les prestacions de les ja existents, i cada 

vegada més empreses es llancen a un sector que es preveu amb un brillant futur, perquè 

les bateries sustenten i fan possible els telèfons mòbils, els ordinadors portàtils i 

múltiples aparells de consum, i l'electrificació del transport per carretera avui és ja més 

que una mera possibilitat. Les noves bateries de ions de liti es perfilen com unes de les 

més interessants per al sector de l‟automòbil, d‟altres com les Zebra encara es troben n 

fase d‟investigació. 

 

El cost d'un vehicle elèctric o d'un híbrid endollable depèn de la bateria en un 

percentatge determinant. El tipus i la capacitat de la bateria condicionen la velocitat 

màxima, l'autonomia entre recàrregues, el temps de recarrega i la durada de la bateria. 

Els preus de les bateries s'han reduït en els últims anys, i ho faran encara més a mesura 

que augmenti la demanda i es produeixin en grans sèries. 

 

Les bateries per a cotxes de motor de combustió actualment funcionen a 12 volts. Les 

bateries dels vehicles híbrids endollables estan treballant a 24 i 48 volts. Els vehicles 

elèctrics van encara a voltatges més elevats, 96 i 200 volts, i es parla de que podrien 

arribar a anar a 750 volts, això comporta tot un canvi en el maneig d‟aquestes bateries i 

en el manteniment del cotxe. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és el temps de recàrrega d‟electricitat que necessiten 

les bateries. La durada de la recàrrega varia entre els 40 minuts i les 8 hores, depèn del 

tipus de cotxe de la capacitat de la bateria i d‟altres factors. Existeixen diferents modes 

de recàrrega, per exemple hi ha vehicles que tarden molt en recarregar les seves bateries 

completament però en canvi poden recarregar parcialment les seves bateries d‟una 

forma molt ràpida, aquest problema en el temps de la recàrrega és un altre dels grans 
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problemes per a aconseguir que el vehicle elèctric es pugui utilitzar fora de la ciutat per 

a llargs desplaçaments. Una de les opcions que esta en debat és que en les estacions de 

servei del futur en carretera es pugui, no recarregar la bateria, sinó canviar-la per una 

altra carregada, fent que l temps d‟espera es redueixi al mínim. Aquesta opció planteja 

diversos problemes com són la necessitat d‟estandardització de les bateries i la 

organització. Hi ha plans que proposen el lloguer de bateries, enlloc de la compra, de 

manera que aquests canvis de bateries en les estacions de servei del futur, anomenades 

electrolineres serien factibles. També planteja problemes amb el maneig de les bateries, 

ja que al funcionar a uns 750 volts, s‟haurà d‟anar molt en compte, ja que una 

descàrrega seria mortal. Aquests canvis de bateria els efectuarien robots que trigarien 1 

minut en la operació, però de totes maneres el personal que els manegi hauria de ser 

qualificat. 

 

 

3.3. Situació actual i previsions 

 

En la actualitat pràctica totalitat de les empreses del sector ja estan desenvolupant els 

seus models, i cal esperar que a partir de 2012 l'automòbil elèctric irrompi de forma 

massiva al mercat. Israel, Dinamarca, Xina, Portugal, Irlanda, Regne Unit, Austràlia, 

Nova Zelanda i França ja han presentat els seus plans, a més de programes pilot a 

Alemanya, Japó i EUA, i a Espanya el govern preveu la seva introducció per 2012, però 

mancada concreció i pressupost. A Estats Units l'administració del president Obama 

també promou l'automòbil elèctric i els híbrids connectats a la xarxa. 

 

Cal, però ser realista, els vehicles de combustió interna han mantingut conserven una 

hegemonia gairebé absoluta des de fa un segle, a causa que superen als vehicles 

elèctrics en tres qüestions clau: major autonomia, el temps de recarrega o de repostar i el 

cost del vehicle, determinat pel preu de la bateria.  

 

Els carburants proporcionen major densitat energètica i flexibilitat que la més avançada 

de les bateries: 13 kWh/kg en la gasolina (8,9 kWh per litre) i 12,7 kWh/kg en el gasoil, 

enfront de 0,16 kWh/kg de l'última generació de bateries de ions de liti. La major 

densitat energètica dels hidrocarburs garanteix una major autonomia, malgrat la seva 

ineficiència per convertir l'energia química emmagatzemada en quilòmetres recorreguts. 

A més, es requereixen només uns minuts per omplir el dipòsit, enfront de les vàries 

hores necessàries per recarregar els actuals vehicles elèctrics, i existeix tota una 

infraestructura ben desenvolupada de gasolineres, enfront de la seva absència en el cas 

dels vehicles elèctrics Però igualment cert és que el 80% dels desplaçaments diaris a 

Estats Units són inferiors a 80 quilòmetres, i més de la meitat són inferiors a 40 

quilòmetres. En la Unió Europea en 2007, segons Eurostat, 460 milions de ciutadans 

realitzen en mitjana tres desplaçaments diaris, que totalitzen al voltant de la trentena de 

quilòmetres diaris amb cotxe. Xifres similars, o fins i tot inferiors, es registren en la 

majoria dels països, inclosa Espanya, la qual cosa porta a concloure que els vehicles 

elèctrics, amb totes les seves limitacions actuals, poden satisfer la immensa majoria dels 

requeriments de mobilitat personal motoritzada que avui cobreixen els cotxes de 

gasolina i dièsel. 

 

En la actualitat ja existeixen diversos models de vehicles elèctrics en el mercat com son  

Reva L-ion, Think City, Mitsubishi i-Miev, Citröen C-Zero Renault Fluence ZE, Nissan 

Leaf, Tesla Roadster 42, Tesla Roadster 70 entre d‟altres. 
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Per exemple Nissan va presentar al febrer a Barcelona el seu nou model de cotxe 100% 

elèctric, el Nissan Leaf, anomenat cotxe del any 2011 a Europa abans que surti al 

mercat aquest estiu. Així es, el Nissan Leaf s‟ha convertit en el primer cotxe elèctric en 

convertir-se cotxe de l‟any 2011 a Europa. (Xavier, A., 2011) Això demostra que els 

conceptes estan començant a canviar. 

 

En la actualitat el nombre de vehicles elèctrics que circulen a Catalunya és gairebé 

testimonial, uns 600. El que s‟hi que existeixen ja són flotes de serveis urbans a 

Barcelona que funcionen amb vehicles elèctrics. 

 

Pel que fa als impulsos de les administracions a Catalunya, el Govern de la Generalitat 

de Catalunya ha aprovat l‟Estratègia d‟Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya 

(IVECAT), que té per objectiu avançar en tots els camps necessaris per afavorir la 

integració dels vehicles de motorització elèctrica en el període 2010-2015. L‟estratègia 

pretén harmonitzar l‟evolució cap a l‟electrificació prevista per al sector de l‟automoció, 

de manera que la demanda d‟aquests vehicles vagi acompanyada tant de la normativa i 

de les infraestructures necessàries, com d‟una política industrial i d‟investigació i 

desenvolupament que n‟aprofiti el potencial econòmic. 

L‟Estratègia d‟Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT) del Govern de la 

Generalitat de Catalunya proposa un seguit de mesures que han de permetre assolir 

l‟objectiu de 76.000 vehicles elèctrics  i un total de 91.200 punts de recàrrega instal·lats, 

dels quals 83.600 seran privats i 7.600 d‟accés públic (6.080 en aparcaments públics i 

1.520 en la via pública) per a l‟any 2015 a Catalunya. (Altet, A. et al.,2010). 
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Figura 20. Previsions per als propers anys de l’IVECAT de VE (Font: Altet, A. et al. 2010) 
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Nombre de punts de recàrga
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Figura 21. Previsions de l’IVECAT del número de punts de recàrrega a Catalunya(Font: 

Altet, A. et al. 2010) 

 

Pel que fa a les xarxes de distribució d‟energia elèctrica per als vehicles, avui dia encara 

no són suficients. Actualment Barcelona ja hi ha instal·lats 157 punts operatius de 

recàrrega, 90 finançats amb el Projecte Movele, (Projecte gestionat i coordinat per la 

IDAE, que consisteix en la introducció del vehicle elèctric en entorns urbans així com la 

instal·lació de punts de recarrega per demostrar la viabilitat i impulsar la implantació 

del vehicle elèctric), 102 estan situats en aparcaments soterranis i 55 en superfície. Es 

Preveu arribar als 240 durant el 2011, 160 dels quals a càrrec de  Movele. N‟hi haurà 

114 al subsòl i 127 al carrer (Revista Live, 2011). Però aquesta xarxa s‟hauria d‟ampliar 

molt amb el cost que això suposa.  

 

La xarxa de Barcelona respon  a un model obert, diversos proveïdors implanten 

tecnologies  diferents, que afavoreix l‟aparició d‟emprenedors i dóna oportunitat  de 

transformació a empreses més consolidades. Un centre de control municipal garanteix la 

interoperabilitat dels diferents sistemes i centralitza les incidències i la monotorització  

de tots els punts en la actualitat.  En un futur, la majoria de recàrregues es farà però en 

aparcament privat.  L‟estratègia a llarg termini de desplegament de la xarxa pública es 

focalitza a Barcelona en aparcaments soterrats  públics o de concessió, reservant els 

punts al carrer per a casos d‟emergència i per a la recàrrega de motos. 

 

Companyies elèctriques com Endesa i Iberdrola investiguen ja noves formes de càrrega 

i d‟estàndards que amplien l‟oferta actual. Siemens, Circutor, Scame, Mobecpoint, 

Atomelic, Betterplace i Coloumbteach són algunes de les marques que es posicionen 

com a proveïdors d‟aparells d‟estacions de recàrrega automàtica innovadors (Revista 

Live, 2011). 
 

La companyia Better Place, una empresa en la que el seu objectiu es reduir la excessiva 

dependència del petroli a través de la creació d‟una infraestructura de transport 

fonamentada en el lliure mercat que serveixi per recolzar el vehicle elèctric, indica que 

per a un milió de cotxes elèctrics caldrien 2,5 milions de punts de recàrrega. Així per 

cada client caldria una presa en el domicili, una altra a la oficina o  a on el cotxe 

descansi la major part del dia, més un parc de 500.000 preses repartides en llocs 

estratègics. Per altra banda també es necessitarien estacions de recàrrega en autopistes i 



 41 

autovies si el usuari del cotxe elèctric vol realitzar desplaçaments més ràpids i llargs 

(Serrano J. i García, M. 2011). La implantació de tots aquests punts de recàrrega té un 

alt cost, se n‟han de fer càrrec tan les institucions públiques com els usuaris privats per 

poder tenir un punt de recàrrega a casa seva. Actualment hi ha ajudes i subvencions per 

a institucions, entitats i empreses privades, en el cas d‟estacions de recàrrega d‟energia 

elèctrica obertes al públic, son subvencionable fins a un 30% de la inversió amb una 

quantia màxima d‟inversió subvencionable de 1.400 € per punt cobert i 2.400 € per punt 

descobert i amb un màxim de 60.000 € per instal·lació complerta (Institut Català de 

l„Energia, 2010). 

 

El tema de la recàrrega privada i facturació del vehicle elèctric encara no està del tot 

legislada. Hi ha diferents solucions. Pel que fa a la recàrrega en punts de recàrrega 

públics una solució podria ser que el comptador de la factura vagi incorporat al propi 

vehicle comunicant al punt de càrrega tan l‟energia com la identificació pertinent, amb 

un sistema semblant al sistema de prepagament de la telefonia mòbil, un ordenador 

s‟encarregaria de gestionar les bateries i d‟informar al conductor. 

 

Pel que fa al garatge individual o col·lectiu, en blocs o vivendes amb possibilitat 

d‟estendre una presa elèctrica a cada plaça. En aparcament públic (pàrkings de centres 

comercials, empreses…) es necessitaria un comptador per plaça, la facturació podria 

realitzar-se de forma específica en el punt de recarrega (per exemple, mitjançant una 

targeta de pagament) conjuntament amb el pagament de l‟estacionament (cas de 

pàrkings de pas o ús eventual) o bé d‟una forma periòdica acumulada (com és el cas 

dels pàrkings per a residents). Caldria una identificació automàtica del vehicle (de 

forma similar als sistemes de telepeatge). 

 

Les noves legislacions han de permetre instal·lar endolls a la plaça de garatge sense 

permís de la comunitat, actualment aquest problema té un buit legal (Revista Live, 

2011). També en el futur  hi haurà subvencions per a la instal·lació de preses de 

recàrrega dels vehicles elèctrics en pàrkings privats. 

 

Pel que fa a la xarxa elèctrica, segons Luis Atienza, president de Red Eléctrica, la xarxa 

elèctrica i el sistema de generació estan preparats per absorbir fins 6,5 milions de cotxes 

elèctrics a tot Espanya fins al 2014 sense necessitat d‟inversions addicionals en 

infraestructures energètiques. (Pallisé, J. et al., 2010)  Això suposaria al voltat d‟un 

milió de vehicles elèctrics a Catalunya fins al 2014. Per tant, de moment, la xarxa 

elèctrica podrà suportar l‟arribada de nous vehicles elèctrics. Més endavant quan la 

implantació ja sigui més massiva si que s‟hauran de fer potser algunes modificacions i 

millores. Però mentre es considera que la recàrrega elèctrica dels vehicles és per la nit, 

no suposa un greu problema per a la xarxa, ans al contrari la beneficia. Això és degut a 

que la corba de demanda d‟electricitat indica que per la nit hi ha una davallada molt 

gran de la demanda de l‟electricitat. Els cotxes elèctrics omplirien aquest forat, aplanant 

la corba i facilitant-ne la gestió.  

 

Finalment cal parlar de les xarxes de gestió intel·ligents o Smart-Grids. Smart-Grid es 

un terme anglès que pot traduir-se por xarxa de distribució d‟energia 

elèctrica "intel·ligent" ja que utilitza la tecnologia informàtica per optimitzar la 

producció i la distribució d‟electricitat amb el fi d‟equilibrar millor la oferta i la 

demanda entre productores y consumidores. El terme xarxa intel·ligent s‟associa 

normalment amb el concepte de mesuradors intel·ligents capaços d‟oferir una facturació 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidores_inteligentes
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detallada per franges horàries que permetria als consumidores no tan sols escollir les 

millors tarifes de entre les diferents empreses elèctriques, sinó també discernir entre las 

hores de consum, el que permetria un millor ús de la xarxa. Aquest sistema també 

permetria manejar amb més precisió el consum i  anticipar millor las necessitats futures 

a nivell més local, tal i com demostra l‟estudi realitzat. La implantació dels sistemes 

Smart-Grid és absolutament fonamental per al implantació del vehicle elèctric, sense 

elles difícilment el vehicle elèctric es podrà implantar de forma massiva. També caldria 

tenir totalment implementats els sistemes Vehicle-to-Grid  (V2G)  per a permetre que el 

vehicle pugui abocar l‟energia que no necessiti a la xarxa en els moments de més 

demanda. A dia d‟avui es tracta de sistemes experimentals que encara no han estat 

implementats a gran escala, però amb molt bons resultats en els programes pilots que 

s‟estan duent a terme com el projecte anomenat V2G EDISON que s‟executa a la petita 

illa de Bornholm, Dinamarca, de 40.000 persones i que està donant molt bons resultats. 

(Zufiria, J., 2010). 

 

3.4. Impactes 

 

3.4.1. Impacte sobre la  contaminació atmosfèrica 

 

Les emissions locals d‟un vehicle elèctric de bateries durant el seu funcionament són 

nul·les, quan funciona, no emet cap mena de fums o gasos contaminats. Aquest és un 

gran avantatge, especialment per a les ciutats amb problemes de contaminació 

atmosfèrica. No obstant això l‟electricitat emprada s‟ha hagut de generar d‟alguna 

manera, i aquí es troba el punt clau pel que fa a les emissions que produeix l‟ús del 

vehicle elèctric. 

 

Pel que fa a les emissions produïdes pel vehicle en el seu moment d‟ús, un vehicle de 

combustió interna de gasolina en cicle urbà emet 308,5 grams de CO2 per km recorregut. 

També emet 0,296 g d‟hidrocarburs, 3,917 grams de monòxid de carboni, 0,106 grams 

d‟òxids de nitrogen,  0,08 grams de diòxid de sofre per cada km recorregut. (Institut 

Català de l‟Energia, 2011). Per cada vehicle elèctric que circuli que eviti un vehicle de 

gasolina circulant, s‟evitaran d‟emetre aquestes emissions per cada km. Això fa que si 

per exemple considerem que cada vehicle recorre de mitja 34,5 km al dia i en substituïm 

1000 vehicles, s‟evitaria d‟emetre a l‟atmosfera 10.643, 25 kg de diòxid de carboni. Els 

avantatges del vehicle elèctric en matèria d‟emissions contaminants a l‟atmosfera de 

forma directa i local són evidents. 

 

D‟altra banda, es ben cert que l‟electricitat que consumeix el vehicle elèctric s‟ha de 

generar. Depenent de quina sigui la font d‟energia d‟on s‟obtingui aquesta electricitat, el 

vehicle elèctric serà més o menys contaminant. Cada kWh d‟electricitat produïda a 

partir del carbó produeix 0,6 Kg de diòxid de carboni 1,33 grams de diòxid de sobre i 

1,67 grams d‟òxid de nitrogen, entre d‟altres. Així doncs si la electricitat que alimenta 

els vehicles elèctrics prové d‟una font d‟energia contaminant, el vehicle elèctric també 

ho serà.  

Però per tenir una idea del que poden contaminar si es consideren les emissions del parc 

generador que produeix electricitat, estimant un futur mix energètic del 40% renovable, 

y 60% de cicle combinat, les emissions d‟un vehicle elèctric es situarien en uns 30g de 
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CO2 per cada km, aproximadament una desena part del que contamina un vehicle de 

combustió interna. 

L‟objectiu però és que el vehicle s‟alimenti de fonts d‟energies renovables no 

contaminants com son la hidràulica, la solar, i sobretot la eòlica. En aquest cas la 

contaminació produïda a causa del vehicle elèctric seria nul·la i aquí és on radica la 

gram millora que suposen els vehicles elèctrics. 

 

A més a més, si en el futur es desenvolupen les xarxes de gestió intel·ligent que 

permeten que el vehicle elèctric funcioni com un emmagatzemador d‟energia, per 

exemple dels excessos de producció d‟energia eòlica que no es poden aprofitar,  i la 

retorni a la xarxa en el moment en que hi hagi demanda, aleshores no solsament no 

produiria cap tipus d‟emissió, sinó que evitaria d‟altres emissions. 

 

 

 

3.4.2. Impacte sobre la contaminació acústica 

 

Un dels factors on el vehicle elèctric aporta millores respecte els vehicles convencionals 

es en relació amb el soroll. Aquest es un element d‟importància sobretot als nuclis 

històrics de les ciutats, un dels indrets privilegiats on es preveu que es produeixi una 

rapida implantació dels VE. Cal, doncs, contemplar de manera adient la importància que 

la difusió del VE ha de representar en la reducció dels nivells sònics avui dia excessius 

en moltes zones, que de manera crònica pateixen les ciutats de l‟àrea mediterrània en 

particular i les grans urbs en general. La contaminació sonora constitueix un dels focus 

principals de conflictivitat social i d‟afectació per a la salut de les persones ates que 

provoca estres, trastorn del son, fatiga, etc. Els VE aconseguiran reduir la major part de 

sorolls inherents al motor, canvi i transmissió, i fins i tot els de rodolament, pel fet que 

el seu esmorteïment es funció de la velocitat. Això ha portat a una exagerada percepció 

d‟un possible increment del perill d‟atropellament, precisament pel fet que la seva 

proliferació ha de representar una reducció del soroll als carrers. 

 

Tot i que caldrà efectuar-ne la quantificació, tot indica que la proliferació del VE 

permetre pacificar i disminuir el soroll de les ciutats de manera important, en la mesura 

que se  substituirà el focus principal generador de soroll ambiental i de fons que 

representa el transit, rebaixant sobretot els llindars mes elevats (>70dB).  

 

 

3.4.3. Impacte sobre la dependència energètica 

 

El vehicle elèctric (VE) no consumeix petroli en absolut. El et que en la actualitat la 

dependència energètica del petroli estranger es total a Catalunya i a Europa. Els països 

industrialitzats van estar a punt de l‟asfixia a causa de les crisis del petroli dels anys 

setanta, en la actualitat no passa exactament el mateix gràcies a la diversificació 

energètica i la exclusió quasi general dels productes petrolífers de la producció 

d‟electricitat. Però a dia d‟avui el petroli segueix essent la font principal d‟energia per al 

transport. Amb l‟escalada dels preus del petroli que vivim en la actualitat es fa evident 

la necessitat que  la Unió Europea de tenir una menor dependència del petroli. 
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Pel que fa a la dependència del petroli de l‟exterior, a Catalunya i a Espanya 

aproximadament el 43% del consum de productes petrolífers es destinat al combustible 

d‟automoció (Ministeri d‟Indústria, Comerç i Turisme, 2010).  

 

Si s‟aconseguís convertir els turismes convencionals per turismes elèctrics es reduiria 

dràsticament el consum de gasolina i gasoil. És ben cert que caldria fer aquesta 

conversió pel que fa turismes, autobusos,motocicletes. Un problema a part representen 

els camions i el transport de mercaderies per carretera. En la actualitat a Espanya el 

transport de mercaderies es basa molt en els camions i de moment no s‟ha trobat una 

solució viable tècnicament per a canviar el sistema dels camions. 

 

Un concepte molt important es el de Peak-Oil. El pic petrolier és el moment en el qual 

s'assoleix l'índex màxim d'extracció de petroli, després del qual la producció inicia un 

decreixement terminal. La teoria del pic petrolier o pic de Hubbert proclama l'inevitable 

declivi i el conseqüent acabament de la producció de petroli en qualsevol àrea 

geogràfica en qüestió. D'acord amb la teoria, independentment si només tenim en 

compte un únic pou o el planeta sencer, la taxa de producció tendeix a seguir una corba 

logística semblant a una corba normal. A l'inici de la corba (prepic), la producció 

augmenta amb el creixement de la infraestructura productiva però en una fase posterior 

(postpic), la producció disminueix a causa de l'esgotament gradual del recurs. Las 

estimacions optimistes de la producció pic pronostiquen que el declivi global començarà 

al 2020 Per altra banda la Agencia Internacional de la Energia (AIE) va fer públic al 

novembre de 2010, que la producció de petroli cru va arribar al seu pic màxim al 

2006. Las prediccions pessimistes del futur recolzades per l‟informe citat mantenen la 

tesis de que el pic ja ha estat aconseguit, o bé ens trobem a la cúspide del pic i aquest 

pic serà dintre de poc (Zittel, W. i Schindler, J., 2007).  

 

Més del 70% de les reserves petrolieres estan localitzades a països membres de l‟OPEP. 

Segons les previsions al 2020 la OPEP cobrirà el 50% de les necessitats de la Unió 

Europea amb una producció del ordre de 55 milions de barrils al dia, en front dels 32 

milions de barrils al dia a l‟any 2000 (Dirección General de Energía y Transportes, 

2001). 

 

 

3.4.4. Impacte sobre la generació de residus especials 

 

Un segon aspecte poc contemplat pel que fa als avantatges dels VE es tot allò que fa 

referència als diversos residus especials generats pels vehicles de combustió al llarg de 

la seva vida útil, com serien els líquids refrigerants, els olis minerals i d‟altres 

lubrificants46, que han de ser substituïts periòdicament i que, pel seu alt potencial 

contaminant han de ser tractats en plantes especials, cosa que provoca unes despeses de 

gestió i tractament considerables. Amb els nous VE han de desaparèixer una gran part 

d‟olis, greixos i altres fluids. Els nous tallers de reparacions de VE han de semblar-se 

mes a laboratoris d‟electrònica, amb bates blanques i equips de mesura, que als tallers 

amb granotes blaves ennegrides i amb taques d‟oli i de combustibles derivats del 

petroli, que coneixem actualment. D‟altra banda, l‟ocupació d‟espai i els pneumàtics 

continuaran representant problemes, equivalents als que produeixen actualment amb els 

vehicles convencionals. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Petroli
http://ca.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3_(economia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A0fica
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Llei_normal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_de_la_Energ%C3%ADa
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Per altra banda i com a efectes negatius, els vehicles elèctrics tenen en les bateries el seu 

element més important. Existeixen tipus molt diferents de bateries. En els seus 

components s‟hi trobem metalls pesants i compostos químics que podrien ser 

perjudicials per al medi ambient. Avui dia, el gran nombre de bateries d‟acid-plom 

existents genera al final de la seva vida una gran  quantitat de problemes, tot i que als 

països desenvolupats una part important de les bateries es portada a centres especials 

per ser reciclades i recuperar-ne els seus components o, en el pitjor dels casos, 

neutralitzar-ne el potencial contaminant. Òbviament, ni els abocadors ni la incineració 

de residus son sistemes adequats per a aquests materials. Actualment existeixen bateries 

de diferents materials, però les que s‟estan perfilant com a millors per al futur dels 

vehicles elèctrics son les de ions de liti. Les bateries de niquel-cadmi i de metall-acid 

presenten els majors impactes, mentre que les d‟ions de liti queden situades entre les 

que generen menors impactes ambientals. Aquestes bateries d‟ions de liti son reciclables 

en un percentatge molt elevat, minimitzant molt els impactes sobre el mediambient. 

 

 

3.5. Aspectes econòmics 

 

En la actualitat els vehicles elèctrics son molt més cars que els de combustió interna. Per 

tenir una idea del que estem parlant els preus d‟alguns d‟aquests vehicles son per 

exemple el del Citroen C-Zero, 29.000 euros (sense subvencions), el del Nissan Leaf 

uns 35.950 euros però amb dret a una subvenció de 6.000 euros que posa el seu preu en 

29.950. Per no parlar del desorbitat Tesla Roadster 70, un vehicle elèctric esportiu amb 

prestacions espectaculars com son velocitat màxima de 202 km/h i una autonomia de 

483 km amb un preu de 128.000 dòlars. Està clar que els preus dels vehicles elèctrics 

son cars tenint en compte les seves prestacions i comparant-los amb els de combustió 

interna.  

 

En la actualitat el problema de les bateries en els cotxes elèctrics es un dels problemes 

principals. De fet, fins ara era un dels problemes principals per a poder comercialitzar i 

generalitzar l‟ús del vehicle elèctric, perquè no s‟aconseguia fabricar bateries més 

compactes i menys pesades i més barates i que tinguessin més capacitat 

d‟emmagatzematge. Per aquest fet els vehicles posseïen molt poca autonomia i no 

resultaven atractius com a substituts del cotxe convencional. El tema de les bateries es 

el que s‟està desenvolupant més i com podem veure ja existeix el Tesla Roadster 70 

amb una autonomia de 70 kWh, que son 483 km d‟autonomia. El problema es que 

segueix essent molt car per al gran públic. 

 

El grau d‟acceptació que els vehicles elèctrics tinguin en el consumidor final dependrà 

sobretot, del preu final de venda. La bateria es el component més car del vehicle elèctric 

SB LiMotive (SB LiMotive és una de les companyies més importants que desenvolupa i 

produeix bateries d‟ions de liti per a l´‟us en vehicles híbrids i elèctrics) s‟ha fixat com a 

objectiu aconseguir per al 2015 un preu de 350 euros per kWh, amb el que una bateria 

amb una capacitat de 35kWh costaria uns 12.000 euros (Bosch, 2010). 

 

Per altra banda és molt important, econòmicament parlant, el poc que gastarà un vehicle 

elèctric en consum en comparació amb un vehicle de combustió interna. 

 

En la actualitat les tarifes de l‟electricitat a Espanya, en la modalitat de discriminació 

horària, tenen unes tarifes nocturnes de només 0,060407 euros/kWh en les 14 hores vall 
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que hi ha al dia. En comparació amb els 0,168965 euros/kWh en les 10 hores punta que 

hi ha al dia. Els vehicle elèctrics majoritàriament es recarregaran de nit. Aquestes tarifes 

estan més especificades en l‟apartat de Hipòtesis i Metodologia de l‟Estudi. 

 

Això juntament amb el fet que els vehicles tenen un consum molt baix, uns 14,38 

kWh/100 km de mitjana, fa que el que gasta un vehicle mitjà que recorri 34,5 km al dia 

de mitja sigui només 0,3 euros al dia. 

 

En canvi un vehicle de combustió interna consumeix de mitjana uns 10,3 l/100 km de 

gasolina. Si realitza una mitjana de 34, 5 km al dia, i considerant un preu de la gasolina 

actual d‟uns 1,323 euros/litre, aleshores gasta 4,7 euros al dia. 

 

El cost del consum és 15 vegades superior en el cas del vehicle de combustió interna, i 

aquesta diferència anirà en augment en el futur a causa de l‟increment de preu del 

petroli, la reducció del cost de generació d‟electricitat amb energies renovables i la 

imposició de les taxes per contaminació als combustibles fòssils 

 

Altres alternatives són les que planteja Better Place, que permetria eliminar aquest cost 

tan elevat de les bateries, que és un dels principals problemes dels VE. Better Place 

proposa llogar les bateries enlloc de compra-les. Es cobra una quota mensual per la 

bateria o fins i tot per el vehicle, per la qual cosa el cost inicial és molt reduït, i el cost 

de la bateria es reparteix al llarg del seu període de vida. Com el preu de l'electricitat és 

mínim, comparat amb el combustible, el cost per quilòmetre recorregut és similar o fins 

i tot inferior. Es ven un servei, i no el vehicle, utilitzant formes innovadores de 

finançament ja aplicades per les empreses de telefonia mòbil, entre d‟altres. A canvi 

d'una quota mensual fixa i coneguda, es proporciona la bateria o tot el vehicle, a més de 

l'electricitat i tota la infraestructura de recarrega i canvi de bateries, manteniment i 

atenció al client, que al final acabarà pagant en còmodes quotes mensuals una xifra 

similar o inferior a la qual avui gasta en els vehicles de gasolina o gasoil, sense els 

sobresalts de les pujades de preus.  

 

Com assenyala Shai Agassi, fundador i director de Better Place, el cotxe mitjà europeu 

costa 12.000 euros i en els seus 12 anys de vida consumeix uns 30.000 litres de 

combustible, que costaran de 30.000 a 35.000 euros, depenent del país, i amb tendència 

creixent. El combustible costa el triple que el vehicle. En comparació, la bateria de 

l‟automòbil elèctric costa 7.000 euros, i l'electricitat que consumirà en tota la vida 

ascendirà a només 2.000 euros; la suma de tots dos conceptes és un terç del combustible 

consumit per un cotxe de gasolina o gasoil al llarg de la seva vida. Però el cost de les 

bateries i l'electricitat d'origen eòlic o d'altres energies renovables tendeixen a reduir-se 

al llarg dels anys, mentre que la tendència dels hidrocarburs és a pujar, independentment 

de baixades circumstancials, com la provocada per la crisi econòmica actual. La suma 

del cost de les bateries i l'electricitat es reduirà a uns 5.000 euros cap a l'any 2015, i uns 

3.000 euros cap a 2020, mentre que per als vehicles tradicionals el cost del combustible 

superarà els 30.000 euros, suposant una important millora de l'eficiència que compensi 

el l‟augment dels preus. Un possible impost sobre el CO2, com és previsible que 

succeirà tard o d'hora, faria encara més favorable la comparació per als vehicles que 

funcionin amb electricitat d'origen eòlic. En algun moment en la propera dècada el cost 

total de la bateria i l'electricitat al llarg de tot el període de vida del vehicle igualaran al 

preu de la gasolina o el gasoil durant només un any. 
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4. Energia eòlica i vehicle elèctric: Sinergia de futur 
 

 

La conversió del transport actual basat en els combustibles fòssils al transport basat en 

l‟electricitat pot suposar el gran salt que necessiten les energies renovables destinades a 

la generació d'electricitat per consolidar-se i superar els seus inconvenients de no 

gestionabilitat i de no garantir el subministrament. L'eòlica és la que presenta, amb 

molt, el major potencial a curt i mig termini, molt per sobre de la fotovoltaica (que pot 

proporcionar electricitat en llocs aïllats) i la termoelèctrica (que serà important només 

en determinades regions). L'electrificació del transport en les dues pròximes dècades pot 

tenir la mateixa força impulsora per a la eòlica que la que va tenir el motor de 

combustió interna a principis del segle XX per a la indústria petrolífera.  

 

L‟objectiu és utilitzar els vehicles elèctrics com a acumuladors d‟energia, de manera 

que poden carregar-se les bateries quan hi ha un excedent de producció d‟energia eòlica, 

i en un futur proper abocar l‟electricitat emmagatzemada a la xarxa en hores punta, 

gràcies a les xarxes de gestió intel·ligent, fonamentals per poder desenvolupar el vehicle 

elèctric i l‟energia eòlica. 

 

La integració bidireccional entre la xarxa i els vehicles elèctrics crea les condicions per 

a integrar la generació d'electricitat i el transport, obrint un nou horitzó a l'energia eòlica 

i altres renovables, que així podran superar moltes de les seves limitacions actuals. La 

producció d‟electricitat de les centrals eòliques no permet un bon control per part de les 

empreses que gestionen la xarxa, igual que ocorre amb „altres energies renovables. Per 

contra, les fonts d'energia química com el carbó, el petroli i, sobretot, el gas natural, són 

molt més flexibles per adaptar-se a la corba de demanda de la xarxa, i es poden modular 

en funció de la demanda. La no gestionabilitat actual de l'eòlica i altres energies 

renovables s'utilitza per atacar el seu desenvolupament, i limitar-lo a un 10% o 20% per 

evitar els problemes de gestió de la xarxa.  

 

Un element estratègic clau en l'èxit de la penetració de l'energia eòlica és la seva 

integració eficient en la transmissió de l'electricitat la xarxa de distribució. Els 

principals problemes són la connexió, funcionament i millora de la xarxa i planificació 

de la nova capacitat de generació. El ràpid augment de la penetració de l'energia eòlica 

en la producció d‟energia a la xarxa planteja una sèrie de problemes. La majoria de les 

xarxes europees han estat dissenyat per a la generació d'electricitat a gran escala a partir 

d'un nombre relativament petit de grans instal·lacions, l'enviament a l'exterior d'energia 

cap a la perifèria, en lloc de en la direcció oposada. Les característiques tècniques de 

generació d'energia eòlica són diferents als de l'energia convencional, al voltant de la 

qual els sistemes existents han evolucionat. Els problemes d'intermitència requereixen 

una comprensió de la variabilitat i la previsibilitat. Encara que s'ha avançat en tècniques 

de predicció de vent, encara hi ha espai per millores significatives que ajudarien a la 

gestió de l'energia eòlica per als operadors dels sistemes mitjançant la reducció de l'error 

de predicció. Altres tècniques poden arribar a ser cada vegada més importants a mesura 

que la penetració de l'energia eòlica s'expandeix. 

En la actualitat aquest problema es tradueix en el fet que sovint es perd part de l‟energia 

eòlica produïda o que es pot produir, si no es necessita en el mateix moment de la 

producció. Un exemple d‟aquest problema és el que va passar el diumenge 1 de 

novembre de 2008. A les 4.00 de la matinada del diumenge el vent a Espanya es va 
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desbocar. Un tornado de fins a 160 quilòmetres per hora va afectar Salou i molta part de 

la península. Amb el temporal, els molins de vent que hi ha per tot Espanya van 

començar a girar i produir gran quantitat d'electricitat. Cada hora es van posar en marxa 

1.500 MW, l'equivalent a una central nuclear i mitja. El problema és que un diumenge a 

les 7.00 del matí no hi ha molta demanda. Així que REE va demanar a les elèctriques 

que desconnectessin centrals de gas. Van apagar-ne quatre i augmentar l'exportació 

d'electricitat a França. Però no n‟hi va haver suficient. A les 7.20 l'eòlica suposava el 

28,9% de l'electricitat que s'estava consumint, xifra històrica. I seguia en alça, fins a 

posar en risc l'estabilitat de la xarxa. Per això REE va desconnectar parcs eòlics. En una 

hora i 50 minuts es van desconnectar 2.792 MW eòlics, el 37% dels que estaven en 

marxa, l'equivalent gairebé tres centrals nuclears. El preu de la llum perduda supera els 

200.000 euros y uns dos milions de llars es podrien haver proveït amb ella. (Menéndez, 

R., 2008). Aquest exemple demostra un dels problemes principals que comporta 

l‟energia eòlica per al qual cal una solució sense la qual, no es podrà produir el gran 

desenvolupament d‟aquest tipus d‟energia i de totes les renovables. 

 

És fonamental solventar aquest tipus de problemes per a la correcta operació del sistema 

elèctric. Per tal de poder solventar-lo cal donar molta importància a la incorporació de  

noves demandes que permetin aplanar la corba de càrrega, objectiu sempre important, 

pero crucial en un context de creixent penetració de les energies renovables en la 

generació de electricitat. El recurs primari renovable presenta unes certes dificultats 

d'emmagatzematge i una limitada gestionabilitat. Aquest problema de l'electricitat a no 

evacuar, serà més important a mesura que s'incrementi el pes de l'energia eòlica a la 

cobertura de la demanda. 

 

El desenvolupament de  l‟energia eòlica i la seva introducció de forma massiva i 

prioritària en el mix energètic passa obligatòriament per la introducció del vehicle 

elèctric i les xarxes de gestió intel·ligent. En qualsevol cas, és important tenir en 

compte, que l'increment de la demanda amb vehicles elèctrics obligarà a una major 

contribució per part de les renovables, el que una vegada més redunda en la necessitat 

de dotar d'una major flexibilitat a l'operació del sistema amb aquesta i altres solucions.  

 

Existeixen altres possibles solucions per tal de gestionar mes eficientment la producció i 

demanda d‟electricitat, incloent la aportació de l‟energia eòlica, cada vegada més 

important. Es busquen solucions que permetin solucionar el desacoblament que existeix 

entre  la producció eòlica i la demanda elèctrica. Però no son solucions a gran escala i 

que permetin el desenvolupament exagerat que es pretén de les energies renovables en 

aquest segle per tal de canviar radicalment el concepte de producció d‟energia. Aquestes 

alternatives son incrementar la connexió amb França, les estacions de bombament, les 

dessalinitzadores, o la generació d‟hidrogen a partir de l‟electròlisi de l‟aigua, entre 

d‟altres. 

 

Pel que fa a la connexió amb França, es realitzarà un increment de la potencia per 

arribar a uns 4.000 MW la qual cosa suposaria una garantia addicional de venda dels 

excedents de generació elèctrica eòlica, i que haurà de competir amb altres fonts de 

generació, com la nuclear, de costos variables i d'oportunitat molt baixos. És evident 

que això s‟ha de fer però no es la solució ja que la demanda a França i Europa segueix 

tenint els mateixos problemes que l‟espanyola. 
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Pel que fa a les estacions de bombament es tracta del mateix mecanisme que les centrals 

hidroelèctriques, que utilitzen l‟energia potencial de l‟aigua emmagatzemada per 

transformar-la en energia cinètica i finalment elèctrica. Però en aquest cas son 

reversibles i permeten el retorn de l‟aigua a dalt de la presa, per a realitzar aquesta 

operació de bombament de l‟aigua s‟utilitza l‟energia eòlica. Les centrals hidroeòliques 

solen constar de dues basses o embassaments d‟aigua a diferent nivell que permet 

aquesta operació en qualsevol moment en funció de la força del vent del parc eòlic que 

permeti fer el bombament de l‟aigua de l‟embassament més baix al més alt. També en 

funció de la demanda d‟energia, ja que permet controlar la producció d‟energia tal com 

es vulgui obrint o no les comportes de l‟embassament de dalt. Es converteixen en 

reserves d‟energia. Les centrals hidroeòliques són doncs, estacions de bombament que 

permeten transformar una font d'energia intermitent en un subministrament controlat i 

constant d'electricitat, maximitzant l'aprofitament de la energia eòlica i facilitant la seva 

integració en el sistema. 

 

Un exemple d‟aquesta aplicació és el projecte que hi ha a la illa de El Hierro a les Illes 

Canàries. L'illa canària de El Hierro serà la primera del món que es proveirà única i 

exclusivament amb energies renovables gràcies a la construcció d'un nou sistema 

hidroeòlic que cobrirà la demanda elèctrica. Aquest sistema hidroeòlic està format per 

un petit parc eòlic de 10 MW de potència i dos grans dipòsits d'aigua construïts a 

diferents alçades (amb una diferència de 700 metres de desnivell) que constitueixen una 

central hidroelèctrica de la mateixa capacitat. El conjunt d'obres està valorat en 54 

milions d'euros que han de garantir el subministrament d'electricitat d‟origen renovable 

als 10.600 habitants de l‟illa (El País, 2007). També permetrà que l'Illa tingui en el futur 

el seu parc mòbil (uns 5.000 vehicles en l'actualitat) elèctric, utilitzant l'energia neta 

procedent de la central hidroeòlica (Valverde, 2011). 

 

La solució de l‟aprofitament de l‟energia eòlica mitjançant centrals hidroelèctriques de 

bombament reversible és una molt bona solució però només pel que fa a nivell local i no 

permet una implementació a gran escala. Ja que en l‟actualitat existeixen pocs 

emplaçaments al país amb les condicions orogràfiques adequades. A més aquest tipus 

d‟instal·lacions tenen un rendiment d‟aprofitament de l‟energia d‟un 70%. 

 

Les estacions dessalinitzadores d‟aigua de mar també son una altra opció per a 

l‟aprofitament de l‟energia eòlica, però només en llocs estratègics que disposin del vent 

suficient i tinguin la  necessitat de dessalinitzar l‟aigua. Aquesta situació es dona en 

certes zones d‟Espanya. 

 

Les desalinitzadores  precisen treballar a una pressió del ordre de 55 bars, que correspon 

a una altura hidrostàtica de uns 600 metres, descomptant les pèrdues de càrrega. Per una 

banda, les membranes d‟osmosi inversa no es poden parar i posar en marxa de manera 

arbitraria, sinó que precisen treballar de forma ininterrompuda les 24 hores del dia. 

Tenint en compte que en les zones adequades d‟Espanya el vent bufa el 25% del temps 

de l‟any, s‟haurien de dissenyar uns dipòsits  en els turons propers amb una capacitat 

d‟emmagatzematge quatre vegades superior al cabal de disseny de la dessalinitzadora. 

Mentre el vent es capaç d‟accionar els generadors, aquests propulsen les bombes que 

pugen l‟aigua de mar fins als dipòsits. Els dipòsits es buiden de forma continuada cap a 

la entrada de la dessalinitzadora. 
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Les estacions dessalinitzadores són una bona opció per a l‟aprofitament d‟energia eòlica 

però només és una solució de tipus local, acotada a les zones on hi hagi necessitat de 

dessalinitzar l‟aigua de mar i es donin les condicions adequades, i no es pot considerar 

mai com una solució a nivell global. 

 

La generació d‟hidrogen a partir de l‟electròlisi de l‟aigua gràcies a l‟energia 

proporcionada per energia eòlica es presenta com una manera adequada 

d‟emmagatzemar, en forma d‟energia química, l‟energia procedent del vent. L‟hidrogen 

es una substància molt abundant però que no es troba lliure a la naturalesa, per això s‟ha 

de produir per  poder ser utilitzat. Per separa l‟hidrogen es necessita molta energia, de 

fet molta més de la que s‟obté posteriorment amb ell, per aquesta raó només té sentit 

produir-lo mitjançant energies renovables per acumular l‟excés d‟energia en situacions 

en que no es necessita utilitzar-la en aquell moment. Existeixen ja certs projectes com el 

parc eòlic experimental de la Fundació Sotavento, situat entre Monfero (A Coruña) i 

Xermade (Lugo), els quals estan portant a terme grans avenços en aquesta matèria. La 

producció d‟hidrogen a partir dels excedents d‟energies renovables com a forma 

d‟emmagatzemar energia es una molt bona idea però encara està en un estadi 

d‟investigació molt embrionari, falta encara molta investigació i de moment no es 

presenta com una opció realista, tan a nivell econòmic com de desenvolupament de la 

tecnologia.  

 

És evident però, que de totes aquestes solucions per a una millor gestió de la demanda 

de l‟electricitat en la que la producció d‟electricitat a partir d‟energia eòlica sigui cada 

vegada més determinat, la millor solució que permet una millor gestió i que permet una 

major implantació a gran escala, implicant milers o milions de vehicles, es la 

introducció del vehicle elèctric acompanyat dels sistemes intel·ligents de recàrrega. És 

la millor solució que permetrà veritablement l‟auge de les energies renovables com a  

fonts principals d‟energia en el futur i molt especialment de l‟energia eòlica, a causa de 

les seves característiques. 

 

Per altra banda, el vehicle elèctric només té sentit si l'electricitat amb la que s'alimenta 

està creada amb fonts renovables, essent la eòlica la més adequada. L‟altra energia 

renovable que s‟està desenvolupant és l‟energia fotovoltaica i termoelèctrica. De 

moment no es troba al nivell de desenvolupament tecnològic al que es troba l‟energia 

eòlica i econòmicament encara resulta molt més cara. D‟altra banda, l‟objectiu és 

carregar les bateries dels cotxes per poder aplanar la corba de demanda, i l‟energia solar 

es produeix durant el dia exclusivament amb el que no podria servir per a aquest 

propòsit,al menys fins que no estiguin solucionats el problemes amb emmagatzematge 

amb sals foses d‟alta temperatura. 

 

El consum elèctric d'una reconversió gradual del parc de vehicles a Espanya no planteja 

problemes irresolubles, i fins i tot pot contribuir a millorar la gestió de la xarxa. Es pot i 

es deu realitzar aquest canvi progressiu, gràcies a la sinergia entre l'eòlica i els vehicles 

elèctrics, sobretot en la gestió de la xarxa. Fins i tot en un horitzó no llunyà s'ha de 

contemplar xarxes elèctriques reversibles Vehicle-to-Grid (V2G, de la xarxa al vehicle 

en hores vall, i del vehicle a la xarxa en hores punta), on les bateries de ions de liti dels 

vehicles poden emmagatzemar la electricitat produïda a la nit o en hores de baixa 

demanda, i vendre-la a la xarxa a un bon preu en les hores punta. Amb aquest sistema es 

podria aplanar encara més la corba de càrrega, evitant els pics de demanda i mantenint-
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la més constant, objectiu sempre important, però encara més en el context que es 

proposa, millorant notablement l'operació del sistema elèctric.  

 

L‟objectiu doncs és l'emmagatzematge de electricitat d'origen eòlic en períodes de 

excedents elèctrics (hores vall). Els cotxes elèctrics actuen com a magatzems energètics 

de la xarxa elèctrica mentre no estiguin circulant, millorant significativament 

l‟eficiència de la distribució energètica. Aquesta integració dels vehicles elèctrics 

permetrà una millor integració de l‟energia eòlica en el sistema, ja que a mesura que 

creixi la potència eòlica instal·lada, augmenta la possibilitat que es puguin produir talls 

per excés de producció, especialment durant la nit (hores vall). Tenint en compte que la 

producció nuclear no es pot aturar i que són necessaris determinats nivells de reserva 

secundària i terciària,  es produiran retallades per les nits, en períodes de molt vent. Per 

tant, tenint en compte aquesta situació, els plans d'energies renovables s‟hauran de fixar 

els objectius no tant en la potència instal·lada com en la capacitat d‟evacuar l'energia 

sense perdre-la.  

 

Es fa fonamental el desenvolupament d'una infraestructura de xarxa de transport 

d‟electricitat i de distribució per a la càrrega dels vehicles elèctrics. Per a la implantació 

del vehicle elèctric és necessari desenvolupar una xarxa de distribució compatible amb 

l'ús d'aquest tipus de mitjà de transport i d'energia. Si països com Israel, Dinamarca, 

Austràlia, França i EUA ja han presentat els seus projectes de xarxes intel·ligents, a 

Espanya s'hi està treballant en projectes com el Movele de l'Institut de Diversificació i 

Estalvi d'Energia (IDAE). Aquest projectes pretén demostrar que aquest tipus de xarxes, 

amb els seus corresponents punts de recàrrega i recanvi de bateries, són factibles a curt i 

mitjà termini, analitzant la capacitat de subministrament de la xarxa tant d'alta com de 

baixa tensió, caracteritzat des del punt de vista del consum i de la generació i analitzant,  

a més, el comportament davant diferents contingències i pertorbacions.  

 

Finalment també és important la gestió de la xarxa de transport i distribució, de manera 

que el projecte sigui viable tècnica i econòmicament. És necessari un model econòmic 

que el gestioni i, sobretot, que sigui rendible i atraient per als consumidors, ja que la 

preocupació principal de l'usuari individual serà el cost monetari que ha d'afrontar per 

adquirir el seu vehicle elèctric.  

 

Un exemple molt clar i en el que ja s‟ha començat a aplicar aquet tipus de polítiques es 

el cas de Dinamarca. Dinamarca, es un dels països pioners pel que fa a la implantació de 

l‟energia eòlica coma font d‟energia, on ja representa el 20 per cent del seu 

subministrament d'electricitat, tot i que amb els parcs previstos arribarà al 27% al 2012 i 

més enllà del 50% al 2025. Actualment, en certs moments en que el vent bufa amb més 

força, la demanda de tot el país està totalment coberta i fins i tot superada pels 

aerogeneradors. Però sense una forma d'emmagatzemar aquesta energia en excés, la 

producció queda essencialment perduda. Així que Dinamarca s‟ha erigit com un dels 

pioners pel que fa a l‟aprofitament de l‟energia eòlica amb un projecte anomenat V2G 

EDISON que s‟executa a la petita illa de Bornholm. L'objectiu és utilitzar la capacitat 

d'emmagatzematge dels vehicles elèctrics per ajustar la capacitat de l'illa de l'energia 

eòlica fins al 50% de la demanda total. A causa de V2G es reduirà la necessitat de 

generar energia de fonts tradicionals, es tracta d‟una prova pilot ja que a l‟illa de 

Bornholm només hi viuen 40.000 persones, però amb vocació d‟estendre-ho a la resta 

del país en un futur proper (Zufiria, J., 2010). 
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Com s‟extreu d‟aquest anàlisi la sinergia entre vehicle elèctric i energia eòlica es total. 

La gran expansió de l‟energia eòlica depèn fonamentalment de la implantació del 

vehicle elèctric de forma massiva, i el vehicle elèctric no té sentit sense la incorporació 

de l‟energia eòlica de forma determinant en el mix de producció energètica. La sinergia 

entre ambdós conceptes es total i proposa un futur viable, tècnica i econòmicament, en 

el que el respecte al medi ambient i la independència energètica són els seus eixos 

principals. El món està canviant i conceptes d‟energia i transport també. Cal adaptar-se, 

innovar i canviar els conceptes que han dominat al llarg del segle XX. El segle XXI serà 

els segle el que es canviï completament la visió energètica i es comencin a posar en 

pràctica de forma real i massivament polítiques energètiques que siguin sostenibles tan 

ambientalment com econòmicament. Aquest és l‟únic camí possible a seguir, realitzar 

canvis radicals pel que fa a les polítiques energètiques, ja que el model energètic al que 

estàvem acostumats no es sostenible a cap nivell i en un breu període de temps serà 

completament obsolet. 
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5. L’estudi 
 

El desenvolupament de  la energia eòlica i la seva introducció de forma massiva en el 

mix energètic passa per la introducció del vehicle elèctric i les xarxes de gestió 

intel·ligent. Així mateix l'increment de la demanda d‟electricitat a causa dels vehicles 

elèctrics obligarà a una major contribució per part de les renovables, especialment de la 

eòlica. 

 

Analitzar les conseqüències de la interacció entre la implantació del vehicle elèctric i el 

desenvolupament de l‟energia eòlica a Catalunya en els propers anys és l‟objectiu 

d‟aquest estudi.  

 

Per poder realitzar l‟estudi de les repercussions de la relació entre el vehicle elèctric i 

l‟energia eòlica s‟ha creat un model que desenvolupa diferents escenaris futurs amb 

diferents implementacions del vehicle elèctric i de l‟energia eòlica per poder estudiar la 

relació entre ells i les seves conseqüències a diferents nivells. 

 

Amb el model creat es poden estudiar tots els anys de les properes tres dècades, però 

s‟ha decidit centrar-se en els anys 2020, 2030 i 2040. S‟ha decidit analitzar els anys 

futurs 2020, 2030 i 2040 en que es substitueixen diferents percentatges dels turismes de 

combustió interna existents per turismes elèctrics per poder veure quines seran les 

interrelacions i conseqüències depenent de com evolucioni la societat. S‟han estudiat els 

percentatges de substitució del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, el 50% o el 100% en cada 

cas, per estudiar quines serien les repercussions d‟una major o menor implementació del 

vehicle elèctric, ja que aquesta depèn en gran mesura de la implicació de les 

administracions i la societat, les millores tecnològiques i l‟abaratiment de costos.  

Determinant en cada cas quins serien els escenaris més probables. En tots els escenaris 

proposats es planteja l‟alimentació dels vehicles elèctrics mitjançant electricitat 

exclusivament produïda per energia eòlica. Estudiant quina seria la producció necessària 

d‟energia elèctrica per a poder cobrir la demanda del nou parc de vehicles elèctrics. 

S‟aconsegueix d‟aquesta manera el doble objectiu proposat. 

 

Per crear i estudiar aquests 7 escenaris s‟ha treballat amb multitud de variables i 

hipòtesis, que s‟han estudiat, determinat i propagat en el temps una a una. Aquestes es 

detallen a l‟apartat d‟hipòtesis i metodologia. 

 

Finalment a l‟apartat de resultats s‟han explicat tots els resultats obtinguts d‟aquesta 

investigació que ens ajudaran a comprendre la sinergia existent entre el vehicle elèctric i 

l‟energia eòlica en el futur, quantificant i explicant aquesta relació a diferents nivells. 

En l‟apartat de resultats s‟expliciten tots els resultats i es realitza una profunda reflexió 

sobre aquells aspectes relacionats amb la qüestió que s‟ha decidit no abordar 

quantitativament i específicament en aquest estudi. 
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5.1. Hipòtesis i metodologia de l’estudi 
 

 

Per tal de poder crear el model propi que s‟ha elaborat per a poder desenvolupar els 

diferents escenaris del futur, al 2020, 2030 i 2040 s‟han tingut en compte certes dades 

bases pel que fa a l‟estat actual dels temes a tractar i la seva evolució al llarg dels anys. 

 

La metodologia a seguir ha estat en primer lloc quantificar totes les variables que s‟han 

tingut en compte per a aquest estudi tenint en compte un gran nombre de fonts 

d‟informació i a continuació poder projectar al futur quines seran les dimensions de les 

diferents variables utilitzades, per obtenir els seus valors en el futur tenint en compte 

una estimació de quin serà el seu comportament evolutiu al llarg dels pròxims 30 anys. 

 

Els aspectes fonamentals en que s‟ha centrat l‟estudi son: el vehicle elèctric, l‟energia 

eòlica, la corba de demanda de l‟electricitat, la dependència del petroli, la contaminació 

i beneficis de la substitució d‟un turisme de combustió interna per un turisme elèctric 

per a un usuari. Dintre cadascun d‟aquests apartats s‟ha treballat sobre moltes variables 

diferents, que s‟especifiquen i quantifiquen en aquest apartat. 

 

En aquest capítol es detallen totes les dades base i hipòtesis utilitzades per a realitzar 

l‟estudi, detallant la font d‟informació, i també quina ha estat la metodologia seguida 

per obtenir els resultats en cada cas. 

 

 

 

5.1.1. Vehicle elèctric 

 

En primer lloc s‟ha determinat quin és el parc actual de vehicles i de turismes a 

Catalunya i al conjunt de l‟Estat Espanyol. Les dades s‟han obtingut de l‟Institut 

d‟Estadística de Catalunya. 

 

 

 Espanya Catalunya 

Vehicles 31.086.035 5.014.131 

Turismes 22.147.455 3.355.779 

Taula 6. Nombre de vehicles i turismes existents al 2010 a Espanya i a Catalunya 

(Font: Institut d’Estadística de Catalunya, 2011) 

 

Per determinar quina serà la quantitat de turismes de tot tipus existents a Catalunya al 

2020, 2030 y 2040 s‟ha procedit a estudiar com evolucionarà la mobilitat en els propers 

anys. 

 

Segons l‟informe de la Comissió Europea European Energy and Transport Trends to 

2030-Update 2007 (Capros, P. et al., 2008) la mobilitat a Espanya dels cotxes privats 

evolucionarà augmentat un 0,9% anual fins al 2020 i un 0,2% anual des del 2020 al 

2030. S„ha considerat que l‟evolució fins al 2040 seguirà essent d‟un increment anual 

del 0,2%. Així es passarà dels 418,9 Gviatgers-km al 2010, 459,6 Gviatgers-km al 2020, 

470 Gviatgers-km al 2030 i als 479,5 Gviatger-km al 2040.  
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Tenint en compte l‟increment de la mobilitat a Espanya en Gviatgers-km a l‟any, i 

considerant que els vehicles realitzen el mateix numero de km per any (hipòtesis adient 

ja que en els últims anys els cotxes recorren aproximadament el mateix nombre de km a 

l‟any) s‟ha pogut determinar el nombre de vehicles i turismes que hi haurà a Espanya en 

els escenaris futurs. Considerant que a Catalunya l‟evolució serà la mateixa, en termes 

relatius, s‟ha determinat quin serà el parc de vehicles i de turismes en els escenaris del 

futur. 

 

Per poder determinar quina serà la quantitat de turismes elèctrics a Catalunya en el 

2020, 2030 i 2040 s‟ha considerat que cada any es compren a Catalunya un 8% del parc 

de turismes. Actualment aquesta xifra és més elevada de la realitat a causa de la crisi 

actual, però es suposa que més o menys i haurà una recuperació i el nivell tornarà a ser 

més o menys el nivell del 2007 i 2008. A continuació es considera que d‟aquests 

turismes que es compren cada any un percentatge serà de vehicles elèctrics. Aquest 

percentatge s‟ha anat variant des d‟un percentatge d‟un 1% per al 2011 i s‟ha anat 

incrementant en el temps. S‟ha considerat que en la pròxima dècada es va incrementant 

un 1% anual de les ventes cada any, elevant-lo a mesura que s‟avança en el temps, 

considerant augments del 2% anuals. Evidentment per obtenir el parc de turismes 

elèctrics existents a partir de l‟any 2025 s‟han tingut en compte aquells vehicles que ja 

deixarien de formar part del parc de vehicles per ser massa vells i haver de ser 

substituïts. S‟ha considerat una mitjana d‟edat dels vehicles elèctrics de 15 anys.  

 

 

5.1.2. Producció d’energia eòlica per satisfer la demanda del parc de vehicles 

elèctrics 

 

Un cop determinats el parc de turismes que hi haurà al 2020, 2030 i 2040 s‟ha procedit 

a crear els diferents escenaris de futur a estudiar i analitzar. S‟ha decidit crear 7 

escenaris diferents. A cada un dels anys futurs estudiats, 2020, 2030 i 2040, s‟ha 

estudiat quines serien les conseqüències a diferents nivells de la substitució de part del 

parc de turismes per turismes elèctrics. S‟ha substituït el 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

50% i 100% del parc de turismes. Així doncs s‟ha dimensionat el parc de turismes 

elèctrics que existiria en cada un dels 7 escenaris per als diferents anys. En cada un dels 

escenaris s‟ha estudiat quines serien les necessitats energètiques derivades d‟aquesta 

introducció del vehicle elèctric, així com les conseqüències a diferents nivells tan 

ambientals, econòmiques, com des del punt de vista de l‟usuari final. 

 

L‟objecte d‟aquest estudi consisteix a la implantació del vehicle elèctric a Catalunya 

acompanyat del desenvolupament de la producció de l‟energia eòlica de tal manera que 

tota l‟energia eòlica demandada pel parc de turismes elèctrics es pugui cobrir amb 

energia eòlica produïda a Catalunya. D‟aquesta manera la introducció del vehicle 

elèctric passa a ser totalment positiva pel que fa a impactes ambientals, econòmics, de 

dependència energètica... . Sinó es realitza aquest desenvolupament de l‟energia eòlica 

es cert que el vehicle es pot proveir d‟electricitat produïda per qualsevol tipus de font, ja 

siguin centrals nuclears, tèrmiques... però en aquests casos es substituiria el combustible 

petroli i tots els seus problemes per electricitat creada amb energia nuclear o 

combustibles fòssils, amb tots els problemes que aquests mètodes de producció 

d‟energia comporten. 
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Així doncs un cop dimensionat el parc de turismes per a cada un dels 7 escenaris per a 

cada una de les 3 dècades estudiades, s‟ha procedit a dimensionar quines serien les 

necessitats energètiques de cada un dels parcs de turismes. 

 

La ocupació mitjana d‟un turisme en un dia feiner es de 1,25 passatgers i es pot 

considerar igual a Espanya i a Catalunya i ens els anys futurs (Pallisé, J. et al. 2010, 

Diagnosi i perspectives del vehicle elèctric a Catalunya, Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible, Departament de la Vicepresidència, Generalitat de 

Catalunya, 2010), per tant es fàcil determinar el nombre de Gturismes-km i turismes-km 

a l‟any efectuant una senzilla divisió. Finalment dividint-ho pel parc de vehicles es troba 

els km a l‟any recorreguts per un turisme de mitjana. Dividint-ho pels 365 dies de l‟any 

es troba el nombre de km al dia de mitjana recorreguts per un turisme. 

 

Per determinar el consum d‟electricitat de tot el parc de turismes en els diferents 

escenaris s‟ha considerat la quantitat de turismes elèctrics en cada escenari per la 

quantitat de km recorreguts per cada turisme de mitjana a l‟any, obtenint la quantitat de 

km recorreguts per tots els turismes elèctrics de l‟escenari a l‟any. Aleshores s‟ha 

considerat el consum mitjà dels turismes elèctrics per km, per poder determinar el 

consum total d‟electricitat per part dels vehicles elèctrics al cap de l‟any. 

 

Per determinar el consum dels vehicles elèctrics en la actualitat s‟ha estimat quin és el 

consum mitjà d‟un vehicle elèctric. En la actualitat ja existeixen diversos models de 

vehicles elèctrics en el mercat amb prestacions molt diferents i diferents consums. Per 

trobar un valor mitjà per a poder realitzar tots els càlculs i que sigui representatiu s‟han 

tingut en compte els principals vehicles elèctrics sortits al mercat i per sortir en un curt 

espai de temps, s‟han determinat els seus consums i s‟ha realitzat la mitjana. 

 

 

 

Model  
Consum de la bateria 

(kWh/100km) 

Reva L-ion 9,17 

Think City 12,50 

Mitsubishi i-Miev 12,31 

Citröen C-Zero 12,31 

Renault Fluence ZE 13,75 

Nissan Leaf 15,00 

Tesla Roadster 42 16,34 

Tesla Roadster 70 14,49 

Mitjana 13,78 

Taula 7. Consums dels diferents models existents i la mitjana d’aquests valors(diverses fonts) 

 

S‟ha obtingut una mitjana de 13,78 kWh/100 km de consum de la bateria. No obstant, 

aquest és el consum de la bateria, com el procés de càrrega de la bateria té pèrdues 

causades per no tenir un rendiment perfecte la quantitat de kWh que son necessaris 

d‟extreure de la presa de corrent son una mica superiors. Per obtenir-los considerem un 

rendiment del  95,84% (Bargalló, R. et al., 2010) i considerem el consum final mitjà 

14,38 kWh/100km de consum de l‟endoll. 
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Per determinar el consum mitjà dels vehicles elèctrics en el futur s‟ha considerat que la 

tecnologia dels vehicles elèctrics va millorant amb els anys i que cada vegada es 

consumeix menys de mitjana. S‟ha decidit que de forma general tots els automòbils del 

2040 consumiran un 10% menys a causa de millores en aspectes generals com: 

disminució generalitzada de la potència, millora de la aerodinàmica, disminució del pes 

del vehicle per nous materials i possiblement per una disminució de la seva mida, 

pneumàtics, sistemes automàtics de control de conducció econòmica i també millora 

dels traçats i paviments de les carreteres. A més també s‟ha considerat que els 

automòbils elèctrics experimentaran millores en els motors elèctrics i els sistemes de 

bateries, càrrega i descàrrega que arribaran a un 10% de millora addicional. Fent que el 

consum es redueixi en un 20% al 2040 (Elías, X., 2011). Per determinar els consums als 

altres escenaris s‟ha fet una interpolació. 

 

Tenint el consum mitjà de cada turisme elèctric i el nombre de km realitzats per cada un 

d‟ells al llarg de l‟any, ja s‟ha dimensionat la quantitat d‟electricitat que es necessitarà 

per proveir la totalitat del parc de vehicles elèctrics a cada escenari al llarg de l‟any i 

també en un dia. Per aconseguir aquesta producció d‟electricitat s‟ha dimensionat també 

quina es la potència eòlica necessària per a produir aquesta quantitat d‟energia. 

 

Finalment s‟ha procedit a determinar els costos econòmics d‟aquestes produccions 

d‟energia segons diverses variables. S‟han considerat dos subescenaris diferents per a 

cada un dels escenaris. S‟ha considerat en un cas que tota la producció d‟energia eòlica 

es realitza amb potència instal·lada terrestre, en l‟altre cas s‟ha considerat que l‟energia 

produïda es  produeix la meitat amb potència instal·lada terrestre i l‟altra meitat marina. 

Evidentment els costos per a una o altra son molt diferents. Els costos que s‟han 

determinat a la actualitat han estat de 800.000 euros d‟inversió inicial per MW de 

potència instal·lada terrestre i 1.800.000 per MW en el cas de marina. I el cost de 

producció per MWh tenint en compte tot (inversió, període d‟amortització de 25 anys, 

interès del capital del 8%, quota d‟amortització, generació, autoconsum de l‟1%, 

rendiment de la planta...) és de 47,14 euros/MWh en la terrestre i 84,5 euros/MWh en la 

marina. (Elías, 2011). 

 

 

 
Potència instal·lada 

terrestre 

Potència instal·lada 

marina 

Inversió inicial (euros/MW) 800.000 1.800.000 

Cost producció 

(euros/MWh) 
47,14 84,5 

Taula 8. Costos d’inversió inicial en potència instal·lada i de producció d’energia eòlica en la 

actualitat.(Font: Elías, X.,  2011) 

 

 

Per determinar aquests costos en el futur s‟ha tingut en compte la mateixa font, que ha 

determinat que els costos al 2040 seran de 500.000 euros d‟inversió inicial per MW de 

potència instal·lada terrestre i 850.000 euros per MW en el cas de marina. I el cost de 

producció per MWh tenint en compte tot (inversió, període d‟amortització de 25 anys, 

interès del capital del 8%, quota d‟amortització, generació, autoconsum de l‟1%, 

rendiment de la planta...) serà al 2040 de 23,86 euros/MWh en la terrestre i 37,14 

euros/MWh en la marina (Elías, X., 2011) Pel que fa als escenaris intermitjos del 2020 i 

2030 s‟han interpolat els valors. 
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 Potència instal·lada terrestre 
Potència instal·lada 

marina 

Inversió inicial (euros/MW) 500.000 850.000 

Cost producció 

(euros/MWh) 
23,86 37,14 

Taula 9. Costos d’inversió inicial en potència instal·lada i de producció d’energia eòlica al 

2040. (Font: Elías, X., 2011) 

 

 

Tenint en compte la quantitat d‟energia necessària i els costos per a obtenir-la es fàcil 

trobar la inversió inicial i els costos de producció de l‟electricitat per a cada un dels 

escenaris proposats. 

 

És important recalcar que al llarg de tot l‟estudi, els preus (de l‟electricitat, de la 

gasolina, de les inversions...) es consideren en euros constants, és a dir, es suposa un 

valor mantingut de la divisa, per a facilitar la comparació, ja que si s‟haguessin afegit la 

taxa d‟inflació de l‟IPC hagués estat molt més complicat comparar els preus i les seves 

variacions entre els diferents escenaris als diferents anys. 

 

 

 

5.1.3. Corba de demanda d’electricitat 

 

Per poder estudiar la corba de demanda d‟electricitat al llarg del dia a Catalunya avui en 

dia i en el futur, i l‟impacte que tindria en ella la implantació del vehicle elèctric en 

diferents mesures s‟han tingut en compte diversos aspectes. 

 

En primer lloc s‟ha escollit la corba del dia de màxima demanda de l‟any 2009, que va 

coincidir amb el 13 de gener del 2009, per poder estudiar com augmenta la demanda 

causada pel vehicle elèctric en el cas extrem de màxima demanda.  

 

La demanda d‟energia elèctrica a tot Espanya el dia 13 de gener del 2009 va ser de 887 

GWh i la potència  necessària més elevada del 2009 va ser aquest mateix dia de les 

19.00 a les 20.00 hores, amb una potència de 44.440 MW. La totalitat d‟energia 

elèctrica demandada al 2009 a Espanya va ser de 252.772  GWh/any (Red Eléctrica de 

España, 2010).  

 

La corba de demanda d‟energia elèctrica de tot l‟Estat Espanyol es pot trobar a la pàgina 

web de Red Eléctrica de España, on es pot consultar la demanda d‟energia a Espanya en 

temps real i l‟evolució al llarg del dia de qualsevol dia. Un cop obtinguda la corba de tot 

Espanya a estat necessari determinar quina seria per a Catalunya, el territori objecte 

d‟aquest estudi. La demanda d‟energia elèctrica a Catalunya constitueix el 17,3% de 

tota la demanda de l‟Estat Espanyol (Elías, X., 2011) així que s‟ha simulat la corba de 

demanda d‟electricitat al dia de màxima demanda per a Catalunya, considerant que la 

demanda a catalana es el 17,3% de la espanyola. 
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En les següents figures es poden observar les corbes de demanda d‟electricitat durant el 

dia de més demanda de l‟any 2009, que va ser el 13 de gener. La primera corba 

correspon a tot l‟Estat Espanyol, feta amb dades de la Red Eléctrica Español, la segona 

correspon a la simulació feta per Catalunya. 

 

 

Corba de demanda d'electricitat a Espanya el dia de més demanda 

del 2009 (13 de gener)
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Figura 22. Corba de demanda d’electricitat a Espanya el dia de més demanda del 2009, el 13 

de gener, al llarg del dia(Font: REE, 2011) 

 

 

Corba de demanda d'electricitat simulada a Catalunya al dia de més 

demanda del 2009
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Figura 23. Corba de demanda d’electricitat simulada a Catalunya, el dia de més demanda del 

2009, al llarg del dia (Font: Elaboració pròpia) 
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hora 
Demanda Espanya 

13 gener 2009 (MW) 

Simulació demanda 

Catalunya 13 gener 2009 

(MW) 
0 34056 5891 

1 30192 5223 

2 27753 4801 

3 26390 4565 

4 26077 4511 

5 25950 4489 

6 27276 4718 

7 31081 5377 

8 36878 6379 

9 39777 6881 

10 41452 7171 

11 42748 7395 

12 42492 7351 

13 42137 7289 

14 40995 7092, 

15 40010 6921 

16 40393 6987 

17 40546 7014 

18 42024 7270 

19 44335 7669 

20 43936 7600 

21 43538 7532 

22 41094 7109 

23 37784 6536 

Taula 10. Dades de les demandes d’electricitat a Espanya el dia de més demanda del 2009 i la 

simulació feta a Catalunya el mateix dia.(Font: REE, 2011 i elaboració pròpia) 

 

 

Per tal de saber quina serà la demanda d‟electricitat en el futur es considera que la 

demanda d‟electricitat a Catalunya arribarà a 73.614.961 MWh/any al 2040 segons 

previsions de Elías (2011). Això representa un 67,62 % d‟augment respecte al 2009. Per 

determinar els increments de demanda al 2020 i 2030 s‟ha fet una aproximació en que 

s‟ha determinat que al 2020 l‟increment serà d‟un 22,54% i al 2030 d‟un 40,08%.  

 

Un cop determinades les corbes de demanda d‟electricitat a Catalunya al 2020, 2030 i 

2040 s‟ha procedit a estudiar quins canvis provocarien en elles la introducció del 

vehicle elèctric en diferents percentatges. Per a aquest propòsit s‟ha considerat la 

demanda d‟electricitat de tot el parc de turismes elèctrics al llarg de l‟any segons el seu 

grau d‟implementació (explicat i obtingut en l‟apartat anterior) i s‟ha dividit per 365 

dies de l‟any per obtenir la demanda diària del conjunt del parc de turismes elèctrics en 

els diferents escenaris 2020, 2030, 2040 i amb els diferents percentatges de penetració: 

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%  i 100%, és a dir que s‟han obtingut 7 escenaris en cada 

un dels anys, tenint en compte totes les combinacions. 

  

En aquest estudi s‟ha considerat que la totalitat de vehicles elèctrics carreguen les seves 

bateries durant la nit, en les hores on la tarifa elèctrica és més baixa, i en les hores en 

que la demanda elèctrica és més baixa. En concret s‟ha considerat que carregaven les 

seves bateries des de la 1.00 a les 7.00 de la matinada. 
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Per determinar com afecta a la corba de demanda aquestes recàrregues s‟ha seguit el 

mateix procediment per a cada un dels 7 escenaris plantejats i per a cada un dels anys. 

Per a fer l‟explicació més senzilla, s‟explica com s‟ha procedit per a obtenir la corba de 

demanda d‟electricitat a Catalunya al 2020 amb un percentatge d‟implementació del 

vehicle elèctric del 5%. A continuació per cada un dels 6 escenaris restants en cada un 

dels anys escollits s‟ha procedit de manera anàloga. 

 

S‟ha agafat la demanda diària de la totalitat dels vehicles elèctrics, un 5% del total de 

vehicles, en MWh i s‟ha dividit entre 6 hores, obtenint la quantitat de MW de potència 

necessaris a cada una de les 6 hores. Finalment s‟ha sumat aquesta quantitat a la corba 

de demanda base sense vehicle elèctrics que s‟havia estimat per al 2020, a les hores des 

de la 1.00 a les 7.00 hores. Finalment s‟ha procedit a realitzar el gràfic corresponent per 

veure l‟efecte que produeix en la corba de demanda. De forma anàloga s‟ha realitzat per 

als percentatges de penetració del 10%, 15%, 205, 25%, 50% i 100% i s‟ha realitzat el 

gràfic conjunt. 

 

En els escenaris 2020 i 2030 s‟ha decidit simplement no introduir en el gràfic els 

resultats obtinguts per al 50% i el 100% ja que s‟ha considerat que no son escenaris 

realistes. En el cas del 2040 si s‟ha inclòs el 50% de penetració per considerar-se que si 

bé es difícil d‟aconseguir, no es impossible i hauria d‟intentar ser la fita a aconseguir. 

 

El segon estudi que s‟ha realitzat pel que fa a la corba de demanda d‟electricitat és 

estudiar quina repercussió tindria a la corba de demanda el fet que una quantitat de 

vehicles no circulés durant el dia i retornés l‟energia emmagatzemada a la xarxa durant 

el dia, actuant els vehicles elèctrics com a “font d‟energia”. Per estudiar aquest efecte 

s‟ha considerat que el 20% dels vehicles elèctrics de cada un dels 7 escenaris diferents 

no circulen durant el dia i retornen l‟electricitat a la xarxa en els moments del dia amb 

més demanda. Per aconseguir això caldria els sistemes Smart-Grid ben implementats. 

Els moments del dia en que hi ha més demanda com s‟observa en els gràfics son des de 

les 19.00 a les 21.00hores.  

 

S‟explica detalladament l‟escenari del 5% de penetració al 2020 i a continuació es 

procedeix anàlogament pels 20 escenaris restants. 

 

S‟agafa tota la quantitat d‟energia que necessiten el parc de turismes del 5% al 2020, en 

MWh, s‟obté el 20% d‟aquesta energia, la que es retorna, i es divideix entre dues hores. 

D‟aquesta manera s‟obté la potència en MW que el 20% del parc de turismes de 

l‟escenari retorna a la xarxa en cada una de les hores de les 19.00 a les 21.00. Finalment 

es realitza la corba considerant el consum de tot el parc de turismes durant les 6 hores 

per la nit i considerant el 20% del parc de turismes que retorna l‟electricitat durant les 2 

hores de màxima demanda. Es realitzen aquestes corbes per als 20 escenaris restants i 

per a fer els gràfics s‟ajunten les corbes segons els anys. 

 

D‟aquesta manera s‟obtenen les corbes de demanda amb la repercussió de la introducció 

del vehicle elèctric. Les corbes de demanda experimenten que la potència instal·lada 

necessària per cobrir tota la demanda experimenta una davallada en la seu moment 

màxim, gràcies als vehicles. No és que la potència demandada sigui més baixa sinó que 

el fet d‟introduir els vehicles elèctrics com font d‟energia, fa que la potència instal·lada 

necessària per cobrir la demanda sigui més baixa ja que els vehicles actuen com si 

fossin potència instal·lada. Es pot quantificar quina seria la reducció de potència 
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instal·lada necessària per al moment de màxima demanda, les 19 hores. S‟ha de tenir en 

compte que les corbes de demanda son per al dia de màxima demanda de l‟any així que 

la reducció de potencia instal·lada necessària en el dia de màxima demanda, implica que 

no es necessita menys potencia instal·lada al País per complir amb la demanda. La 

quantificació d‟aquesta reducció es realitza considerant  la potència necessària a les 

19.00 hores menys la demanda en el cas de que el 20% dels vehicles retornin 

l‟electricitat. Finalment també s‟indica quin percentatge sobre el total de la demanda 

consisteix aquesta reducció. 

 

És important destacar que per a aconseguir aquests resultats es considera que els 

sistemes Vehicle-to-Grid (V2G) estan totalment implementats per permetre que el 

vehicle pugui abocar l‟energia que no necessiti ala xarxa en els moments de més 

demanda. A dia d‟avui es tracta de sistemes experimentals que encara no han estat 

implementats a gran escala, però amb molt bons resultats en els programes pilots que 

s‟estan duent a terme com el projecte anomenat V2G EDISON que s‟executa a la petita 

illa de Bornholm, Dinamarca, de 40.000 persones i que està donant molt bons resultats. 

 

 

5.1.4. Dependència del petroli 

 

En aquest apartat s‟ha intentat determinar quina seria la quantitat de carburant que 

s‟estalviaria amb els diferents graus de penetració del vehicle elèctric als escenaris del 

2020, 2030 i 2040. 

 

Per determinar la quantitat de combustible s‟han tingut en compte el nombre de vehicles 

de combustió interna que es substitueixen, la quantitat mitjana de km realitzats per tot el 

parc de vehicles elèctrics que substitueixen als de carburant (aquests dos aspectes ja 

estan explicats en els apartats anterior) i el consum mitjà d‟un vehicle de combustió 

interna. 

 

Tenint en compte que el consum dels vehicles es diferent en el cas de gasolina i gasoil 

s‟ha considerat que els vehicles substituïts per vehicles elèctrics son la meitat de 

gasolina i l‟altra meitat de gasoil. Per determinar la quantitat de combustible estalviat 

també s‟ha considerat separadament cicle urbà i cicle interurbà. 

 

Els consums dels turismes de gasolina i de gasoil en cicle urbà i interurbà que s‟han 

utilitzat com a hipòtesis en la actualitat es poden veure en la taula següent. Aquestes 

dades estan extretes del consum mitjà d‟un vehicle de combustió interna de gasolina i 

de gasoil de l‟Institut Català de l‟Energia. 

 

 

 

Cicle urbà 

gasolina 13,1 L/100 km 

gasoil 6,7 L/100 km 

Cicle interurbà 

gasolina 7,6 L/100 km 

gasoil 4,6 L/100 km 

Taula 11.Consums dels turismes (Font: l’Institut Català de l’Energia, 2011) 
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Per determinar quins seran els consums en gasolina i gasoil en el futur s‟ha considerat 

que la tecnologia dels vehicles de combustió interna va millorant amb els anys i que 

cada vegada es consumeix menys de mitja. S‟ha decidit que de forma general tots els 

automòbils del 2040 consumiran un 10% menys a causa de millores en aspectes 

generals com: disminució generalitzada de la potència, millora de la aerodinàmica, 

disminució del pes del vehicle per nous materials i possiblement per una disminució del 

seu mida, pneumàtics, sistemes automàtics de control de conducció econòmica i també 

millora dels traçats i paviments de les carreteres. A més també s‟ha considerat que els 

automòbils de combustió interna experimentaran millores en els sistemes d‟injecció, 

motors de menor consum per menor potència i per augment específic de la seva 

potència, desconnexió de cilindres, obertura de vàlvules variable que se suposa que 

donaran una millora addicional del 12%. Fent que el consum es redueixi en un 22% al 

2040 (Elías, X., 2011). Per determinar els consums als altres escenaris s‟ha fet una 

interpolació. 

 

Finalment per determinar el cost en carburant estalviat gràcies a la introducció del 

vehicle elèctric s‟han tingut en compte els preus actuals de la gasolina i del gasoil. La 

determinació dels preus de la gasolina i del gasoil al futur es molt complicada a causa de 

la volatilitat del preu del petroli cru i l‟escalada de preus que a tingut en els darrers anys. 

S‟ha fet una estimació del preu del petroli per a l‟any 2020, però poder determinar 

l‟evolució del cost dels petroli a 20 o 30 anys vista és impossible de precisar a causa de 

la gran magnitud de variables que afecten al preu del petroli, així que no s‟ha realitzat. 

 

Els preus de base actuals que s‟han tingut en compte son els preus de la setmana 20 del 

2011 a la gasolinera Grifuls, a Sant Cugat del Vallès i son els següents: 

 

 

 

Preus del combustibles a Catalunya 

gasolina 1,323 euros/litre 

gasoil 1,283 euros/litre 

Taula 12. Preus de la gasolina i el gasoil actuals a Catalunya  

(Font: Gasolinera Grífuls, 2011) 

 

 

L‟estimació del preu del petroli al 2020 s‟ha seguit segons l‟estimació de Elías (2011). 

Que considera un augment anual del 10% els propers 4 anys i un augment anyal del 

15% els següents 5 anys fins a arribar al 2020, obtenint un preu final de la gasolina al 

2020 de 3,896 euros/litre i de 3,778 euros/litre per al gasoil. 

 

 

5.1.5.Contaminació 

 

Per tal de poder determinar quin seria l‟impacte del vehicle elèctric pel que fa a les 

emissions de gasos d‟efecte hivernacle i contaminats, nocius per al medi ambient i la 

salut, ha estat necessari quantificar quines son les emissions d‟un vehicle convencional 

de combustió interna en la actualitat i estimar quines seran aquestes emissions al futur. 

 

En primer lloc cal destacar que les emissions provocades per vehicles que utilitzen 

gasolina o gasoil son diferents. Per altra banda també s‟ha de tenir en compte el tipus de 
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cicle: urbà o interurbà. Al tractar-se de veure quin seria l‟impacte amb la substitució 

amb vehicles elèctric s‟ha considerat el cicle urbà, ja que el vehicle elèctric en la 

actualitat no pot aconseguir elevades velocitats i encara no té una gran autonomia, per 

tan està més dissenyat per a trajectes urbans, tot i que també poden realitzar trajectes 

interurbans. De cara al futur es pretén millorar molt les prestacions dels vehicles 

elèctrics perquè puguin equiparar-se amb els vehicles convencionals. 

 

Les dades de contaminació mitjana d‟un vehicle de combustió interna de gasolina i de 

gasoil s‟han obtingut de l‟Institut Català de l‟Energia. 

 

 

Emissions contaminants g/Km 

 Gasoil 

HC (hidrocarburs) 0,079 

CO (monòxid de carboni) 0,692 

NOx (òxids de nitrogen) 0,481 

CO2 (diòxid de carboni) 177,9 

Partícules 0,0273 

SO2 0,21 

Gasolina 

HC (hidrocarburs) 0,296 

CO (monòxid de carboni) 3,917 

NOx (òxids de nitrogen) 0,106 

CO2 (diòxid de carboni) 308,5 

Partícules 0,01 

SO2 0,08 

Taula 13. Emissions contaminats dels vehicles de combustió interna en cicle urbà al 2005. 

(Font: Institut Català de l’Energia, 2011) 

 

 

Per tal de dimensionar les emissions contaminats dels vehicles de combustió interna en 

el futur s‟ha considerat que fins al 2040 els vehicles reduiran les seves emissions en un 

22% (Elías, X., 2011). I s‟ha extrapolat per als escenaris intermitjos. 

 

S‟ha considerat que la tecnologia pel que fa l„emissió de contaminats en els vehicles 

convencionals millorarà notablement en el futur y per altra banda també s‟ha de tenir en 

compte la renovació del parc de vehicles, ja que aquells vehicles més antics contaminen 

més. Per altra banda la norma Euro sobre les emissions dels vehicles de motor es va fent 

més restrictiva cada vegada amb revisions periòdiques i objectius definits i es preveu 

més restrictiva en el futur, acompanyades de la millora de la tecnologia per aconseguir-

ho. 

De fet, l‟annex del Reglament 715/2007 del Parlament Europeu i del Consell recull els 

valors límit per a cada categoria d‟emissions contaminants per als turismes i vehicles 

comercials lleugers (normes Euro 5 i Euro 6). A partir de l‟entrada en vigor de les 

normes Euro 5 i Euro 6, els estats membres han de refusar l‟homologació, matriculació, 

venda i posada en servei dels vehicles que no respecten els límits d‟emissió. La norma 

Euro 5 s‟aplica des de l‟1 de setembre de 2009 (homologació) i des de l‟1 de gener de 

2011 (matriculació i venda de noves classes de vehicles). La norma Euro 6, s„aplicarà a 

partir de l‟1 de setembre de 2014 (homologació) i de l‟1 de setembre de 2015 
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(matriculació i venda de noves classes de vehicles) (Institut Català de l‟Energia, 2011). 

La norma Euro 6 determina que tots els vehicles equipats amb un motor dièsel estan 

obligats a reduir de manera considerable les seves emissions respecte de la norma Euro 

5, i les combinades d‟hidrocarburs i òxids de nitrogen. 

Norma Euro 5 

 Gasoil 

CO  500 mg/km 

Partícules 
5 mg/km (o una reducció del 80% de les emissions 

respecte de la norma Euro 4) 

NOx 
180 mg/km (o una reducció del 20% respecte de la 

norma Euro 4) 

Emissions combinades (HC i 

NOx) 
230 mg/km 

Gasolina 

CO 1.000 mg/km 

HC no metans 1.000 mg/km 

HC totals 68 mg/km 

NOx 100 mg/km 

Partícules (injecció directa amb 

combustió pobra) 

60 mg/km (o una reducció del 25% respecte de la 

norma Euro 4) 

Taula 14. Valors límit per a emissions contaminants segons la norma Euro 5 

(Font: Institut Català de l’Energia, 2011) 

 

 

Per tal d‟estimar la quantitat de gasos d‟efecte hivernacle i partícules contaminats que 

s‟estalviaria d‟emetre a l‟atmosfera si es substituïssin els turismes de combustió interna 

per turismes elèctrics s‟ha estimat amb la metodologia ja descrita la quantitat de 

viatgers-km a cada un dels escenaris. I finalment s‟ha multiplicat la quantitat de 

viatgers-km per la contaminació que es produeix al recórrer un km. Per tal d‟obtenir la 

dada mitjana d‟emissions totals estalviades s‟ha considerat que la meitat del parc 

substituït es de gasolina i l‟altra meitat de gasoil. 

 

 

5.1.6. Beneficis de la substitució d’un turisme de combustió interna per un turisme 

elèctric per un usuari 

 

Per a poder estudiar els beneficis directes per a l‟usuari de la substitució del seu vehicle 

de combustió interna per un vehicle elèctric simplement s‟han tingut en compte tots els 

estudis anteriors i s‟han dividit per la quantitat de vehicles elèctrics estimats en cada un 

dels escenaris de substitució del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% i fins i tot 50% i 100%. 

 

D‟aquesta manera s‟ha pogut estimar la quantitat de carburant que s‟estalvia al cap de 

l‟any i el seu preu (per considerar la mitja en aquest cas també s‟ha considerat la 

substitució del 50% de vehicle de gasolina i 50% de gasoil de mitja). El preu de la 

gasolina i gasoil només s‟ha estimat fins al 2020, com ja s‟ha explicat, a causa de la 

incertesa existent en aquest camp i la impossibilitat de realitzar una previsió fidedigna i 

realista, reflexió feta també per altres autors consultats com Xavier Elías (Elías, X., 

2011). També d‟aquesta manera s‟ha pogut estimar la quantitat d‟emissions de gasos 

contaminants que s‟estalvia i la necessitat d‟electricitat, en kWh, al llarg de l‟any. Al 
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llarg de tot l‟estudi, tal i com ja s‟ha indicat, els preus (de l‟electricitat, de la gasolina...) 

es consideren en euros constants, és a dir es suposa un valor mantingut de la divisa, per 

a facilitar la comparació, ja que si s‟haguessin afegit la taxa d‟inflació de l‟IPC hagués 

estat molt més complicat comparar els preus i les seves variacions entre els diferents 

escenaris. 

 

S‟ha determinat en els propers paràgrafs quin es el cost mitjà en euros que haurà de 

pagar el propietari de un vehicle elèctric que el recarregui cada dia. Per a determinar-ho 

s‟han multiplicat la capacitat d‟emmagatzematge del vehicle elèctric, ara i en el futur, 

per la tarifa de l‟electricitat durant la nit (moment de la recàrrega majoritari) i per 365, 

els dies de l‟any. D‟aquesta manera també s‟ha pogut determinar la diferència de cost 

entre la gasolina o gasoil consumida al llarg de l‟any per un vehicle convencional amb 

l‟electricitat consumida per un vehicle elèctric. La capacitat i els preus de l‟electricitat 

que s‟han tingut en compte per a l‟estudi es detallen a continuació. 

 

Pel que fa a la capacitat d‟emmagatzematge del vehicle elèctric, s‟ha estimat quina es la 

capacitat mitjana d‟emmagatzematge d‟un vehicle elèctric. En la actualitat ja existeixen 

diversos models de vehicles elèctrics en el mercat amb prestacions molt diferents i 

diferents capacitats d‟emmagatzematge. Per trobar un valor mitjà per a poder realitzar 

tots els càlculs i que sigui representatiu s‟han tingut en compte els principals vehicles 

elèctrics sortits al mercat i per sortir en un curt espai de temps, s‟han determinat les 

seves capacitats d‟emmagatzematge i s‟ha realitzat la mitja, s‟ha obtingut 28,25 kWh 

d‟autonomia. 

 

 

Model  Autonomia (kWh) 

Reva L-ion 11 

Think City 25 

Mitsubishi i-Miev 16 

Citröen C-Zero 16 

Renault Fluence ZE 22 

Nissan Leaf 24 

Tesla Roadster 42 42 

Tesla Roadster 70 70 

Mitjana 28,25 

Taula 15. Capacitat d’emmagatzematge dels diferents models existents i la mitjana d’aquests 

valors(diverses fonts) 

 

 

En aquest estudi no s‟han tingut en compte els cost de compra del vehicle elèctric. Els 

preus varien molt segons els models, però en general són molt més cars que els vehicles 

convencionals. L‟element més car del vehicle elèctric en son les bateries, de cara al 

futur es pretén aconseguir bateries amb més capacitat i més barates. 

 

De cara a futur es preveu una gran millora en aquest camp i un gran abaratiment de les 

bateries, fonamental per a la implantació del vehicle elèctric a gran escala pel gran 

públic. El desenvolupament i la millora de les bateries passa per les bateries d‟ions de 

liti i s‟ha concentrat bàsicament en cinc punts: costos, densitat energètica i de potència 

(autonomia), seguretat i vida útil. El grau d‟acceptació que els vehicles elèctrics tinguin 

en el consumidor final dependrà sobretot, del preu final de venda. La bateria es el 



 67 

component més car del vehicle elèctric SB LiMotive (SB LiMotive és una de les 

companyies més importants que desenvolupa i produeix bateries d‟ions de liti per a l´‟us 

en vehicles híbrids i elèctrics) s‟ha fixat com a objectiu aconseguir per al 2015 un preu 

de 350 euros per kWh, amb el que una bateria amb una capacitat de 35 kWh costaria 

uns 12.000 euros (Bosch, 2010). En aquesta línia s‟han realitzat previsions de quina 

podria ser la capacitat d‟autonomia dels vehicles elèctrics del futur.  Es fa difícil fer una 

predicció de la capacitat mitjana d‟autonomia de cara al futur però tenint en compte 

aquestes dades per realitzar aquest estudi s‟ha considerat una millora de l‟autonomia del 

5% anual fins al 2040. 

 

Pel que fa a les tarifes de l‟electricitat, en la actualitat el sistema tarifari de l‟electricitat 

domèstica a Espanya funciona de la següent manera. A partir de l‟1 de juliol del 2009 

va desaparèixer el sistema integral de tarifes elèctriques i va ser substituït per un sistema 

liberalitzat en el que coexisteixen, per una banda, el lliure mercat, i per altra, una tarifa 

fixada pel Govern: la Tarifa d‟Últim Recurs (TUR).  

 

La TUR es el preu regulat pel Govern per al subministrament obligatori als 

consumidores que no vulguin moure‟s o buscar altres ofertes en el mercat liberalitzat. 

(Secretaria de Estado de Energía, 2011) 

 

A partir de 1 de abril de 2011 han entrat en vigor els nous peatges d‟accés a les xarxes 

de transport i distribució definides tan en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, 

per el que s‟estableixen tarifes d‟accés a les xarxes de transport i distribució d‟ energia 

elèctrica, como en la Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny.  

 

 

Tarifa d‟Últim Recurs (TUR) 

Modalitat sense discriminació horària 0,140069 euros/kWh 

Modalitat amb discriminació horària Tarifa hores punta 0,168965 euros/kWh 

Tarifa hores vall 0,060407 euros/kWh 

Taula 16. Preus regulats pel govern per al subministrament d’electricitat a partir de l’1 

d’abril del 2011. (Font:. Secretaria de Estado de Energía, 2011) 

 

 

Períodes horaris Hivern Estiu 

PUNTA 10 hores/dia De 12 a 22 hores De 13 a 23 hores 

VALL 14 hores/dia De 0 a 12 i de 22 a 24 hores De 0 a 13 i de 23 a 24 hores 

Taula 17. Especificació de quines son les hores considerades vall i punta per al sistema 

tarifari TUR segon l’estació.(Font: Secretaria de Estado de Energía,  2011) 

 

 

En aquest apartat s‟ha afegit un estudi que consisteix a considerar quins beneficis 

addicionals pot obtenir un propietari d‟un turisme elèctric en aquells dies que no utilitza 

el seu cotxe a causa de la diferent tarifa elèctrica, en la modalitat amb discriminació 

horària, existent entre les hores vall i punta al llarg del dia. El propietari del vehicle pot 

carregar les bateries del vehicle durant la nit (hores de tarifa vall) i fer que durant el dia, 

en hores de tarifa punta, i segons la necessitat de la demanda, descarrega l‟electricitat 

emmagatzemada a les bateries del cotxe a la xarxa pública d‟electricitat mitjançant 

sistemes de gestió intel·ligent o Smart-Grids. El propietari del vehicle elèctric compra 

electricitat a baix preu durant la nit i la ven a alt preu durant el dia, obtenint un benefici 
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econòmic i fent que el seu cotxe es converteixi en una font d‟energia en les hores del dia 

que hi ha més demanda. Per quantificar aquest benefici econòmic que s‟obté s‟han 

tingut en compte les tarifes de l‟electricitat actuals (ja que com s‟ha comentat treballem 

amb preus constants) detallades. 

 

Tenint en compte aquestes tarifes i la capacitat d‟emmagatzematge de la bateria del 

cotxe es pot determinar quin pot ser el benefici del cotxe en un dia, o els que siguin 

(s‟ha decidit posar 30, 90, 120 dies per donar una idea de la magnitud) o en el cas en 

que no utilitzés el cotxe cap dia en tot l‟any. 

 

S‟ha fet l‟estudi d‟aquesta manera però això també es podria gestionar d‟altres maneres, 

un conductor podria utilitzar el cotxe però no utilitzar tota la energia emmagatzemada 

en aquell dia i si arriba a casa a les 19.00 connectar el cotxe a la xarxa de gestió 

intel·ligent i descarregar el que li ha sobrat en aquell dia. Evidentment les possibilitats 

son infinites, i en aquest estudi s‟ha volgut donar una idea del quins beneficis son 

possibles. 

 

Cal tenir en compte que tots aquests càlculs s‟han realitzat tenint en compte que el preu 

del kWh d‟electricitat destinat al vehicle elèctric és el mateix que el preu del kWh 

d‟electricitat destinat normalment a les llars, és a dir que s‟apliquen les mateixes tarifes 

per a la llum que per al vehicle elèctric. Aquest escenari es poc probable en el futur si 

els vehicles elèctrics augmenten la seva presència com és d‟esperar, ja que 

probablement s‟encaririen les tarifes d‟electricitat destinades al vehicle elèctric, a causa 

de l‟aplicació d‟una fiscalitat diferent. 
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5.2.  Resultats de l’estudi  
 

Una vegada realitzada la recerca, seleccionades totes les dades i realitzades les hipòtesis 

pertinents, s‟ha procedit a crear el model propi. Amb aquest model s‟ha procedit a  

analitzar diversos escenaris futurs, amb diferents hipòtesis per veure quines serien les 

repercussions a diferents nivells de la introducció del vehicle elèctric en substitució del 

vehicle de combustió interna tradicional. S‟han creat els escenaris de substitució del 

vehicle de combustió pel vehicle elèctric en percentatges del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 

i també els escenaris extrems del 50% i 100%. En tots els escenaris proposats es 

planteja l‟alimentació dels vehicles elèctrics mitjançant electricitat exclusivament 

produïda per energia eòlica. Estudiant quina seria la producció necessària d‟energia 

elèctrica per a poder cobrir la demanda del nou parc de vehicles elèctrics. S‟aconsegueix 

d‟aquesta manera el doble objectiu proposat. 

 

Després de realitzar les hipòtesis i càlculs especificats en el capítol anterior, s‟ha 

determinat que al 2020 el parc de vehicles elèctrics a Catalunya seria del 4,7% i al 2030 

del 18%, que per arrodonir es considera d‟aproximadament el 5% al 2020 i el 20% al 

2030. Per arribar a aquestes xifres caldrà treballar molt i que les administracions donin 

el suport al vehicle elèctric, tal i com anuncien, i es compleixin els seus plans. Pel que fa 

a l‟any 2040 les previsions varien considerablement segons com es considera que és 

l‟evolució de les compres de vehicles elèctrics. Es fa difícil fer una previsió de cara al 

2040, un escenari possible seria d‟un percentatge d‟aproximadament del 38% de 

vehicles elèctrics. Però les previsions més optimistes, en que el vehicle elèctric tingui 

una bona acceptació social i molt de suport per part de les autoritats amb ajudes 

econòmiques i incentius que n‟abarateixin el preu, i en que la tecnologia de les bateries 

en millori molt l‟autonomia, es podrà arribar a escenaris del 45% del parc de vehicles. 

De fet, l‟ideal i el que seria necessari és que s‟arribés a un percentatge que s‟apropés el 

més possible al 50% al 2040 per intentar complir alguns dels objectius de la Unió 

Europea en termes de medi ambient. Tècnica i econòmicament seria viable, caldrà veure 

si els usuaris, les administracions i la societat en general acull i accepta el vehicle 

elèctric i es capaç de canviar el concepte de mobilitat que es té avui en dia.  

 

 

5.2.1. Any 2020 
 

Al 2020 i d‟acord amb les hipòtesis i metodologia emprades, s‟ha estimat que el parc de 

vehicles totals a Catalunya serà de 5.319.741 vehicles i el parc de turismes serà de 

3.557.129 unitats.  

 

A partir d‟aquestes dades s‟han creat diferents escenaris en que es substitueixen un 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% dels turismes, per turismes elèctrics. També s‟ha realitzat l‟estudi 

en els casos extrems de substituir el 50% i el 100% dels turismes, aquests dos últims 

escenaris son irreals, que ja que és impossible la substitució d‟una tan gran quantitat de 

vehicles en només 9 anys, però permet donar una idea de quines serien les 

conseqüències en aquests casos hipotètics. 

 

El nombre de turismes elèctrics segons els diferents escenaris s‟observa a la taula 

següent. 
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 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Nombre de turismes elèctrics 177.856 3557.123 533.569 711.426 889.282 

Taula 18. Nombre de turismes elèctrics al 2020 a Catalunya segons el percentatge de turismes 

elèctrics sobre el nombre total de turismes.(Font: Elaboració pròpia) 

 

S‟ha considerat que el parc de turismes elèctrics, en l‟escenari més probable, constituirà 

aproximadament el 5% del parc total de vehicles. Segons el Pla de l‟energia de 

Catalunya 2006-2015, en l‟informe Estratègia d‟impuls del vehicle elèctric a Catalunya 

2010-2015 (París, A. i Baras, E., 2008) la previsió de penetració del vehicle elèctric a 

Catalunya en l‟horitzó de l‟any 2015 seria un nombre acumulat de vehicles elèctrics a 

Catalunya de 76.000. El creixement de la penetració del vehicle elèctric es preveu 

exponencial per a aquests propers anys i en l‟escenari proposat per aquest estudi per al 

2020, del 5% de turismes elèctrics, suposa el triple de l‟objectiu mínim de la Generalitat 

de Catalunya per a l‟any 2015, està doncs, en consonància. 

 

Per a realitzar l‟estudi s‟ha considerat que tota l‟electricitat necessària per poder proveir 

tots els turismes elèctrics prové d‟electricitat produïda en parcs eòlics, es a dir, energia  

renovable. 

 

Tenint en compte aquests diferents escenaris s‟han estudiat quins serien els impactes  a 

nivell econòmic, ambiental, energètic, i també a nivell de l‟usuari. A continuació es 

detallen els resultats que s‟han extret de l‟estudi que s‟ha realitzat per a l‟any 2020. 

 

 

5.2.1.1. Producció d’energia eòlica per satisfer la demanda del parc de vehicles 

elèctrics 

 

Tenint en compte les hipòtesis adoptades i una vegada realitzats tots es càlculs 

pertinents es pot trobar quina serà la demanda d‟electricitat de tot el parc de turismes 

elèctrics a Catalunya al 2020, en funció del percentatge de penetració. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

MWh/dia 1023,35 2046,70 3070,04 4093,39 5116,73 

GWh/any 373,52 747,04 1120,56 1494,09 1867,61 

Taula 19. Demanda d’electricitat de tot el parc de turismes elèctrics, a Catalunya durant el  

2020(Font: Elaboració pròpia) 

 

 

L‟objectiu d‟aquest estudi es cobrir tota la demanda energètica del parc de vehicles 

elèctrics amb energia produïda exclusivament en parcs eòlics. Així doncs, per tal de 

produir tota aquesta quantitat d‟electricitat s‟ha estudiat la quantitat de potència 

instal·lada nova en parcs eòlics necessària per a produir aquesta quantitat d‟electricitat. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

MW 243,39 486,75 730,17 973,56 1216,94 

Taula 20. Potència instal·lada, en forma de parcs eòlics, necessària per cobrir la demanda del 

parc de turismes elèctrics a Catalunya al 2020 (Font: Elaboració pròpia) 
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Tenint en compte les hipòtesis que s‟han utilitzat i que estan detallades anteriorment, 

que inclouen tots els costos associats a la producció d‟energia eòlica s‟ha fet una 

estimació de quins serien els costos d‟inversió inicial per a crear nous parcs eòlics i els 

costos associats a la producció d‟aquesta energia eòlica necessàries per a proveir 

d‟electricitat tot el parc de turismes elèctrics. 

 

S‟han tingut en compte dos escenaris. En el primer cas, tota la potència instal·lada és 

terrestre i en el segon, la meitat de la nova potència instal·lada es terrestre (onshore) i 

l‟altra meitat marítima (offshore). S‟han diferenciat aquests dos escenaris ja que la 

inversió necessària en el cas de potència instal·lada marítima es substancialment més 

elevada que la terrestre. Actualment a Catalunya no existeixen parcs eòlics marins, però 

és una opció fonamental pel futur, si es vol incrementar en gran nombre la potència 

instal·lada a Catalunya en energia eòlica. S‟ha optat per calcular els costos utilitzant 

aquests dos escenaris per tenir una idea global de quin és el cost d‟instal·lació de 

potència eòlica tan onshore com offshore, veient clarament que la offshore es molt més 

cara. Aquí a Catalunya a dia d‟avui no hi ha cap parc eòlic marí, per tan es impossible 

que 2020 sigui possible que hi hagi tanta potència instal·lada marina, però s‟han 

realitzat els càlculs per veure quins serien els costos associats.  

 

La energia eòlica marina a dia d‟avui a Catalunya no existeix però s‟ha considerat 

perquè en el futur podría ser clau per al desenvolupament de l‟energia eòlica. En la 

actualitat hi ha 38 parcs eòlics marins a Europa,  essent Regne Unit i Dinamarca, que 

lideren la posada en marxa de parcs eòlics marins, amb un 44% i 30% de quota 

respectivament. Segons la Asociación Empresarial Eólica, AEE, s‟apunta a que al 2020 

hi podria haver uns 4.000 MW de potència instal·lada a tot Espanya. Es considera que 

entre el 2012 i el 2014 hi podria començar a haver els primers parcs eòlics marins a 

l‟estat Espanyol (Asociación Empresarial Eólica, 2010). 

 

En la taula següent es detallen els costos d‟inversió inicial i inversió inicial distribuïda 

en el temps d‟aquí al 2020 per tal de poder comptar amb la potència instal·lada 

necessària per proveir tot el parc de turismes elèctrics al 2020.  

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Potència  a instal·lar (MW) 243,39 486,75 730,17 973,56 1216,94 

Potència a instal·lar: 100% terrestre 

Inversió inicial total (milions d‟euros) 170,4 340,7 511,1 681,5 851,9 

Inversió inicial anual  

distribuïda des del 2010 al 2020 

(milions d‟euros) 

17,0 34,1 51,1 68,1 85,2 

Potència instal·lar: 50% terrestre i %50 marina 

Inversió inicial total (milions d‟euros) 265,7 531,4 797,1 1062,8 1328,5 

Inversió inicial anual, 

distribuïda des del 2010 al 2020 

(milions d‟euros) 

26,6 53,1 79,7 106,3 132,8 

Taula 21.  Cost de la inversió en potència eòlica instal·lada al 2020 a Catalunya  

(Font: Elaboració pròpia) 
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Per altra banda i d‟acord amb les hipòtesis ja explicades i detalles amb anterioritat s‟ha 

fet un càlcul del cost de producció de tota l‟energia necessària per proveir d‟electricitat 

el parc de turismes elèctrics a Catalunya al 2020. Aquests costos s‟han obtingut 

multiplicant el cost unitari de produir un MWh d‟electricitat en un parc eòlic per la 

quantitat de MWh necessaris. El cost unitari de producció d‟un MWh s‟ha determinat i 

detallat en el capítol de les hipòtesis i té en compte tots els costos associats a la 

producció de l‟energia tals com la inversió inicial, el període d‟amortització, interès del 

capital, temps real d‟operació generació real, autoconsum, rendiment de la planta, cost 

total d‟explotació... . Així doncs el menor cost de la producció en un any en relació a la  

inversió inicial anual explicitada a la taula anterior es evident que es tracta de temes 

diferents. Per calcular el cost total de producció s‟ha tingut en compte un període 

d‟amortització de 25 anys, en canvi en la taula de inversió inicial total no s‟ha tingut en 

compte cap període d‟amortització sinó simplement i com s‟explica clarament la 

inversió inicial necessària. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Producció d‟energia eòlica 

 any 2020 (GWh) 
373,521 747,043 1120,564 1494,085 1867,607 

Producció energia eòlica 100% terrestre 

Cost de producció energia eòlica 

total any 2020 

(milions d‟euros) 

14,7 29,4 44,1 58,8 73,5 

Producció energia eòlica 50% terrestre i %50 marina 

Cost de producció energia eòlica 

total any 2020 

(milions d‟euros) 

33,0 66,0 99,1 132,1 165,1 

Taula 22.  Cost de producció de l’energia eòlica total a l’any 2020  a Catalunya 

(Font: Elaboració pròpia) 

 

En aquest estudi i per tenir en compte els preus cal destacar que no s‟han tingut en 

compte els costos derivats del fet d‟augmentar substancialment la demanda i producció 

d‟electricitat. També es important tenir en compte els costos que tindrà la implantació 

dels sistemes de recàrrega dels vehicles elèctrics, si es que es vol que estiguin a l‟abast 

de tothom. 

 

Pel que fa a la xarxa del sistema de generació, segons Luis Atienza, president de Red 

Eléctrica, la xarxa elèctrica i el sistema de generació estan preparats per absorbir fins  

6,5 milions de cotxes elèctrics a tot Espanya fins al 2014 sense necessitat d‟inversions 

addicionals en infraestructures energètiques (Pallisé, J. et al., 2010). Això suposaria al 

voltat d‟un milió de vehicles elèctrics a Catalunya fins al 2014. Si es tenen en compte 

les dades amb es que s‟ha treballat en aquest estudi, al 2020 amb una substitució del 

25% serien uns prop d‟un milió de turismes elèctrics. Es veu doncs, que a llarg termini 

evidentment que s‟haurà de realitzar grans inversions per adequar la xarxa elèctrica, 

però que aquestes no son urgents i que la xarxa pot absorbir una quantitat de vehicles 

elèctrics considerable en els propers anys. 

 

Hi ha tot una altra infraestructura que també s‟hauria de crear, es tracta de la xarxa de 

distribució d‟aquesta energia elèctrica als vehicles elèctrics. La situació actual de la qual 

ja s‟ha explicat en l‟apartat dedicat al vehicle elèctric. En aquest estudi, no s‟han 
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estudiat els costos de la implantació de tota aquesta xarxa de punts de recàrrega, que 

evidentment també tindria un cost considerable a tenir en compte i que caldria estudiar 

acuradament. 

 

Pel que fa al preu de l‟energia, a la llarga, i amb vistes al futur se suposa que la 

tecnologia s‟haurà desenvolupat de tal manera que no caldran ajudes del govern per tal 

d‟incentivar les inversions en energies renovables. Els preus actuals ja s‟han detallat a 

l‟apartat d‟aspectes econòmics de l‟energia eòlica. Per als preus del futur també s‟ha de 

tenir en compte que es probable que en el futur al preu de l‟electricitat se li afegeixi el 

cost de les emissions contaminats que es produeixen al produir-les amb les formes de 

producció d‟energia convencionals com les centrals tèrmiques. Si s‟han d‟aconseguir les 

fites compromeses al protocol de Kyoto i com es veu de moment es fa molt difícil 

aconseguir-ho a Espanya si no canvien moltes coses, l‟emissió de contaminats a 

l‟atmosfera tindrà un preu. Aquest preu es molt probable que en el futur s‟inclogui en la 

tarifa que els usuaris paguin per tenir l‟electricitat. En aquest escenari l‟energia eòlica i 

totes les renovables tindran un avantatge competitiu ja que l‟electricitat produïda pels 

parc eòlics no té externalitats. D‟aquesta manera la producció d‟energia eòlica encara 

seria més rentable en el futur. 

 

Pel que fa al dimensionament de la potència eòlica instal·lada a Catalunya, actualment 

existeix el Pla de l‟energia de Catalunya 2006-2015. El Pla de l‟energia preveu que es 

facin unes Inversions en el període 2006-2015 de l‟ordre de 10.000 milions d‟euros, 

corresponents tant a recursos públics com a privats. L‟aportació pública serà d‟uns 

1.500 milions d‟euros. Aquestes quantitats estan destinades principalment als àmbits de 

l‟eficiència energètica i les energies renovables, així com en l‟àmbit de l‟electrificació 

rural, la gasificació de noves zones i el trasllat i soterrament de línies elèctriques. Les 

inversions  previstes per a les actuacions del pla de l‟energia en projectes d‟energies 

renovable es preveuen unes inversions totals de 5139,9 milions d‟euros. 

 

Els principals objectius d‟implantació de la energia eòlica a Catalunya a l‟horitzó del 

2015 es de 3.500 MW instal·lats (Departament d‟Economia i Finances, 2010),  

Actualment hi ha instal·lats a Catalunya ja hi ha instal·lada 851 MW. Per tant implica 

un augment de la potencia instal·lada a Catalunya de 2.649. En el proper gràfic es pot 

comprovar les previsions de la Generalitat de Catalunya en potència eòlica instal·lada 

amb els escenaris proposats en aquest estudi en funció de  la penetració del vehicle 

elèctric. Es important destacar que aquest estudi s‟ha centrat en veure  quina seria la 

potencia eòlica necessària per cobrir la demanda dels vehicles elèctrics. Evidentment, si 

a més es construeix més potència eòlica per a altres usos seria molt millor. Les 

previsions de la generalitat son previsions generals de producció d‟energia eòlica per a 

la producció d‟electricitat per a qualsevol ús. Objectiu de renovables en el consum brut 

d‟energia final l‟objectiu europeu per a Espanya que l‟any 2020 un 20% del consum 

brut d‟energia final (definit a la nova Directiva sobre el foment de l‟ús d‟energia 

provinent de fonts renovables) sigui renovable. Cal considerar el punt de partida 8,7% 

per a Espanya i 3,0% per a Catalunya de l‟any 2005. En  aquest sentit, l‟esforç exigit a 

l‟Estat espanyol representa  multiplicar l‟actual percentatge per 2,3, mentre a Catalunya 

representa multiplicar-lo per 5,5. 
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Potència eòlica instal·lada a Catalunya. 

Comparació dels Objectius del Pla de l'Energia 2015 amb les 

propostes per cobrir les necessitats del VE al 2020
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Figura 24. Comparació de les previsions de potència eòlica instal·lada a Catalunya al 2015 

pel Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 amb els escenaris proposats per al 2020  
(Font: Elaboració pròpia) 

 

 

5.2.1.2. Corba de demanda d’electricitat 

 

S‟ha realitzat l„estudi de la demanda d‟electricitat per a Catalunya a l‟any 2020, tenint 

en compte totes les hipòtesis plantejades, s‟ha obtingut que la corba de demanda per al 

dia de més demanda d‟electricitat a l‟any 2020 seria la següent: 
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Figura 25. Corba de demanda d’electricitat al llarg del dia de màxima demanda de l’any 

2020 a Catalunya . (Font: Elaboració pròpia) 
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En el gràfic es pot veure l‟escenari de demanda d‟electricitat de l‟any 2020 a Catalunya 

en el dia de màxima demanda de l‟any amb un màxim diari de 9.398,76 MW a les 19:00. 

 

A continuació s‟han creat diversos escenaris en els que s‟ha introduït el vehicle elèctric 

en diferent mesura.  

 

S‟ha substituït un 5%, 10% 15%, 20%, 25% dels turismes a Catalunya per turismes 

elèctrics. S‟ha considerat que tots els vehicles elèctrics recarreguen les seves bateries 

durant la nit, entre la 1:00 y les 7:00 del matí. És durant aquestes hores que la demanda 

d‟electricitat es més baixa. Introduint aquesta demanda de vehicles elèctrics 

s‟aconsegueix que la corba de demanda no tingui un baixada tan gran durant la nit i que 

es pugui fer més uniforme. 

 

La corba de demanda d‟electricitat  simulada en el dia de més demanda de l‟any 2020 a 

Catalunya, en el que s‟ha introduït el fet que el 5%, 10%, 15%, 20% o 25% del parc de 

turismes s‟ha substituït per turismes elèctrics que recarreguen les seves bateries durant 

la nit es pot veure en la següent gràfic. Entre les 0.00 hores i les 8.00 del dia de màxima 

demanda existeix un forat de demanda d‟aproximadament 24.000 MWh, i en el cas de 

l‟escenari esperat del 5% de vehicles elèctrics augmenta la demanda durant aquestes 

hores en 1023,35 MWh durant això suposa que s‟omple un 4,2% del forat 

aproximadament. 
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Figura 26. Corba de demanda d’electricitat l’any 2020 a Catalunya en diferents escenaris 

d’implantació del VE . (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

També s‟ha volgut simular l‟efecte que tindria sobre la demanda d‟electricitat a 

Catalunya el fet alguns vehicles elèctrics no circulin durant el dia, es a dir, que es 

mantinguin al garatge, durant el dia. Aquests vehicles es carreguen durant la nit, en les 
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hores en que la electricitat es més barata i descarreguen la bateria durant el dia a la 

xarxa, mitjançant sistemes de càrrega-descàrrega intel·ligents. 

 

S‟ha considerat l‟escenari de que el 20% dels vehicles no circulin i retornin l‟electricitat 

emmagatzemada a les seves bateries a la xarxa. S‟ha considerat que mitjançant sistemes 

de gestió intel·ligents de la demanda, retornen l‟electricitat emmagatzemada durant les 

dues hores en que hi ha més demanda, entre les 19.00 i les 21.00 del vespre. 

 

En el següent gràfic es pot observar la corba de demanda d‟electricitat simulada a 

Catalunya al 2020 el dia de més demanda de l‟any, amb els diferents percentatges de 

substitució dels turismes de combustió interna per vehicles elèctrics d‟un un 5%, 10% 

15%, 20% i un 25%, i que a més a més el 20% del parc de turismes elèctrics de cada 

escenari retorna l‟electricitat emmagatzemada a les bateries a la xarxa durant les dues 

hores de més demanda. 
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Figura 27. Corba de demanda d’electricitat al 2020 a Catalunya en diferents escenaris 

d’implantació del VE i xarxes V2G. (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

En el gràfic s‟observa clarament que en els diversos escenaris proposats de substitució 

del vehicle de combustió interna el punt màxim de demanda d‟electricitat es veu 

rebaixat.  En realitat amb aquest gràfic el que es vol expressar no es que la demanda 

d‟electricitat sigui més baixa, sinó que al haver una nova font d‟electricitat (els vehicles 

elèctrics) aleshores, per cobrir la mateixa demanda cal una producció d‟electricitat 

inferior, ja que una part de la demanda la cobreix l‟electricitat emmagatzemada als 

vehicles elèctrics. D‟aquesta manera la quantitat de MW instal·lats (de qualsevol tipus 

de font: nuclear, de cicle combinat…) necessaris per a produir energia elèctrica es 

redueix. Concretament es redueix en 102,33 MW si es un 5% de vehicles elèctrics, en 

204,67 si es un 10%, en 307,00 si es un 15%, en 409,34 si es un 20% o en un 511, 67 
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MW si es un 25 %. Aquests valors corresponen a un percentatge de la demanda màxima 

total d‟electricitat de 1,09%, 2,30%, 3,45%, 4,59%, 5,74% respectivament. S‟ha inclòs 

els escenaris en que el 100% del parc de turismes fos elèctric, i en que el 50% del parc 

de turismes fos elèctric per veure com afectaria en aquests casos, tot i que no seria un 

escenari no realista. Aquesta informació la podem veure resumida a la taula següent: 

 

 

 
5% 

VE 

10% 

VE 

15% 

VE 

20% 

VE 

25% 
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VE 
Reducció de 

potència necessària 

(MW) 
102,33 204,67 307,00 409,34 511,67 1023,35 2046,69 

% de la potència 

total 
1,089 2,30 3,45 4,59 5,74 11,487 22,97 

Taula 23. Reducció de la potència instal·lada necessària per a cobrir l’instant de demanda 

màxima al 2020 a Catalunya gràcies al VE. . (Font: Elaboració pròpia) 

 

Per tal de poder carregar el vehicle elèctric durant la nit durant les hores de menys 

demanda i descarregar-lo durant el dia en els moments de més demanda com s‟ha tingut 

en compte en aquest estudi sobre la demanda d‟electricitat  cal que s‟instal·lin i es 

desenvolupin els sistemes de Smart-grid i Vehicle to Grid. 

 

 

5.2.1.3. Dependència del petroli 

 

S‟ha realitzat l‟estudi de quina seria la quantitat de petroli que s‟estalviaria a Catalunya 

al 2020 amb la introducció del vehicle elèctric, segons diferents percentatges 

d‟implantació. Per a fer l‟estudi s‟ha suposat que es substituïen la meitat de vehicles a 

gasolina i l‟altre meitat a gasoil. A la taula següent es pot veure la quantitat de 

combustible estalviat i el seu cost econòmic segons el percentatge de turismes elèctrics 

existents al 2020  en relació al total de turismes al 2020. S‟ha fet l‟estudi diferenciant en 

cicle urbà o cicle interurbà. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Milions de litres de carburant 255,32 510,63 765,95 1021,27 1276,58 

Milions d‟euros 984,54 1969,08 2953,62 3938,16 4922,70 

Taula 24. Milions de litres de carburant estalviats al 2020 a Catalunya i el seu cost, suposant 

cicle urbà (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Milions de litres de carburant 157,32 314,63 471,95 629,27 786,59 

Milions d‟euros 605,92 1211,85 1817,77 2423,69 3029,61 

Taula 25 . Milions de litres de carburant estalviats al 2020 a Catalunya i el seu cost suposant  

cicle interurbà (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Per tenir una idea del que aquests valors suposen, en el següent gràfic es compara aquest 

estalvi de carburant al 2020 amb el total de combustible per a la automoció gastat al 
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2008 a Catalunya. S‟ha de tenir en compte que el es considera el total de combustible 

consumit al 2008, es a dir, no només per els turismes, sinó per tot el parc de vehicles 

(camions, furgonetes, motos...). L‟estudi que s‟ha realitzat només considera la 

substitució de turismes, i s‟ha de tenir en compte que els turismes suposen 

aproximadament el 65-70% dels vehicles. 
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Figura 28. Milions de litres de combustible estalviat al 2020 a Catalunya a causa del VE. 

Comparació amb el consum total de combustibles d’automoció al 2008 a Catalunya.  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

 

 

Pel que fa a la dependència del petroli de l‟exterior, a Catalunya i a Espanya 

aproximadament el 43% del consum de productes petrolífers es destinat al combustible 

d‟automoció (Ministeri d‟Indústria, Comerç i Turisme, 2010). En el gràfic s‟observa 

només el consum de combustible destinat a la automoció al 2008 a Catalunya. El 

consum total de productes petrolífers a Catalunya ascendeix a 16.913,3 milions de litres. 

En el cas de l‟escenari del 5% s‟estalvien de mitjana 206,32 milions de litres de 

carburant, que representa una reducció de l‟1,2% del total de productes petrolífers 

consumits a Catalunya al 2008. S‟ha estudiat el cas límit en que el 50% i el 100% dels 

turismes es substituïssin per turismes elèctrics, el resultat és que en aquests escenaris 

l‟estalvi de combustible seria de 1.573,2 i 3.146,3 milions de litres respectivament, un 

estalvi respecte al 2008 del 9,3% i del 18,6% del total de productes petrolífers 

consumits a Catalunya. Tot i que aquests escenaris son inviables d‟aquí al 2020 donen 

una idea de la disminució de la dependència del petroli que podria comportar la 

substitució dels vehicles de combustió interna pels vehicles elèctrics. Tenint en compte 

que l‟objecte d‟aquest estudi son exclusivament els turismes, és evident que es podria 

estendre fàcilment a d‟altres tipus de vehicles com les motocicles i autobusos, fent que 

els percentatges s‟ampliessin d‟una forma considerable.  

 

Tenint en compte el concepte del Peak-Oil (ja explicat anteriorment al capítol del 

vehicle elèctric) i que més del 70% de les reserves petrolieres estan localitzades a països 

membres de l‟OPEP, i que segons les previsions al 2020 la OPEP cobrirà el 50% de les 

necessitats de la Unió Europea amb una producció del ordre de 55 milions de barrils al 
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dia, en front dels 32 milions de barrils al dia a l‟any 2000 (Dirección General de Energía 

y Transportes, 2001), és imperatiu reduir la dependència del petroli. 

 

5.2.1.4. Contaminació 
 

La substitució dels vehicles tradicionals de combustió interna per vehicles elèctrics 

comporta una gran reducció de la contaminació atmosfèrica ja que els vehicles elèctrics 

no produeixen cap tipus d‟emissió. Si bé es cert que el produir la electricitat es pot 

produir contaminació atmosfèrica, com per exemple en el cas de les centrals tèrmiques, 

el propòsit d‟aquest estudi, com ja s‟ha dit, és aconseguir que tota la energia elèctrica 

necessària per a proveir el parc de vehicles elèctrics provingui d‟energia eòlica, que no 

produeix contaminació en el procés de produir l‟electricitat. Així doncs s‟ha considerat 

que cada vehicle elèctric substitueix les emissions que produiria un vehicle de 

combustió interna. 

 

S‟ha realitzat l‟estudi de les emissions de gasos i partícules contaminants que s‟estalvia 

d‟alliberar a la atmosfera l‟any 2020 amb la introducció del vehicle en diferent mesura. 

Per a realitzar l‟estudi s‟ha considerat que cada vehicle elèctric substitueix les emissions 

que produiria un vehicle de combustió interna mitjà. S‟ha realitzat una mitja entre les 

emissions produïdes pels vehicles que utilitzen gasolina i els que utilitzen gasoil, com si 

es substituïssin la meitat de vehicles de gasolina i la altra meitat de gasoil. 

  

A la taula següent es detallen les quantitats d‟emissions de gasos i partícules 

contaminants que s‟estalvien al 2020 a causa de la substitució de vehicles de combustió 

interna per vehicles elèctrics en un 5%, 10% 15%, 20%, 25% del total de vehicles. 

 

 
 

En Tones 5% VE 10%VE 15% VE 20% VE 25% VE 

HC 464,4 928,8 1.393,3 1.857,7 2.322,1 

CO 5.656,1 11.312,1 16.968,2 22.624,2 28.280,3 

NOx 726,9 1453,7 2180,6 2907,5 3.634,3 

CO2 602.385,4 1.204.770,9 1.807.156,3 2.409..541,7 3.011.927,2 

partícules 46,3 92,5 138,8 185,1 231,3 

SO2 359,1 718,2 1077,3 1436,3 1795,4 

Taula 26. Emissions contaminats que s’estalviaria d’emetre a l’atmosfera al 2020 a 

Catalunya gràcies al VE (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Per tenir una idea del que això suposa, en el següent gràfic es compara les emissions 

totals de CO2 que va provocar el transport a Catalunya al 2008 amb les emissions de 

CO2 que s‟estalvien amb la introducció del vehicle elèctric en diferents percentatges. 
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Emissions de CO2 estalviades gràcies al vehicle elèctric al 2020 

comparades amb les emissions totals del transport al 2008
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Figura 29. Emissions de CO2 estalviades al 2020 a Catalunya gràcies al VE. Comparació 

amb emissions de CO2 causades pel transport total a Catalunya al 2005 

(Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Pel que fa a la reducció d‟emissions La Unió Europea està compromesa amb la reducció 

del 20% de les seves emissions de GEH respecte al 2005 per a l‟any 2020 i a Catalunya 

s‟haurien d‟aplicar les mateixes reduccions (Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 

2010). 

 

En el gràfic següent podem observar quin percentatge suposen les emissions de CO2  

(gas majoritari dels gasos d‟efecte hivernacle) estalviades respecte a les emissions totals 

del transport del 2005, any respecte al qual s‟han calculat els objectius per part del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. I veiem que si es 

substituïssin el 25% dels turismes per turismes elèctrics el percentatge de reduccions 

d‟emissions dins del sector dels transports és de més del 20%, objectiu de Kyoto. 

També s‟ha estudiat l‟hipotètic cas de substituir el 50% i el 100% dels turismes  per 

turismes elèctrics, escenaris completament hipotètic i impossible d‟assolir al 2020. Però 

per tenir una idea de l‟impacte que suposaria, en aquest cas es reduirien les emissions de 

CO2 respecte a l‟any base 2005 en un 40,5% i 81,0% respectivament i s‟estalviaria 

d‟emetre a l‟atmosfera  6.023,8 i 12.047,7  kilotones  de CO2 respectivament. 

 

En el cas de l‟escenari més probable del 5%, s‟estalvien d‟emetre 602.385,4 tones de 

CO2, que representa un 4,05% respecte al 2005 del conjunt de les emissions totals del 

transport. Està lluny de l‟objectiu del 20% del Protocol de Kyoto, si no es realitzen 

altres accions en la resta de modes de transport. Per quantificar el seu valor d‟aquestes 

emissions de CO2, els valors recomanats pels guanys de la societat derivats d‟evitar 

emissions al medi ambient són de 33 euros/tona al 2020, que corresponen als valors 

mitjans recomanats pels països de la Unió Europea (Gabinets d‟Estudis Econòmics, 

2010), això serien 19,9 milions d‟euros. 

 

Cal destacar que aquests percentatges de reducció d‟emissions totals del sector dels 

transports s‟aconsegueixen al reduir la quantitat de turismes de combustió interna. 

Evidentment si també es substituïssin altres tipus de vehicles, aleshores amb un 
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percentatge inferior de substitució del total de parc de vehicles al 2020 s‟arribaria també 

als objectius de Kyoto. 

 

Reduccions d'emissions de CO2 del transport 

respecte al 2005 gràcies al VE al 2020 
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Figura 30. Percentatge de reducció d’emissions de CO2 referent al  transport total del 2005 

gràcies al VE. Comparació amb el percentatge de reducció d’emissions de CO2  global 

objectiu del Protocol de Kyoto pel 2020 (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

 

És important aclarir que el compromís d‟Europa amb el Protocol de Kyoto per reduir les 

emissions de gasos d‟efecte hivernacle es refereix a tot el conjunt d‟emissions 

produïdes, que inclouen totes les activitats com el transport, les indústries, l‟habitatge, 

les centrals de producció d‟electricitat... . Aquest estudi s‟ha centrat en el transport i en 

el gràfic s‟observa el % de reducció d‟emissions en el sector del transport. 

 

 

 

5.2.1.5. Beneficis de la substitució d’un turisme de combustió interna per un 

turisme elèctric per un usuari 

 

 

Per  a l‟usuari que decideixi substituir un turisme de combustió interna per un turisme 

elèctric hi ha nombrosos avantatges, i també certs inconvenients. 

 

A l‟escenari del 2020, l‟usuari mitjà que decideixi canviar el seu vehicle s‟estalviarà uns 

1.899, 5 litres de gasolina a l‟any amb un cost de 7.400 euros, o bé uns 971 litres de 

gasoil amb un cost de 3.670 euros. Aquests càlculs estan realitzats tenint en compte que 

el vehicle realitza trajectes urbans. D‟altra banda veurà incrementada la seva factura 

d‟electricitat en uns 127 euros, per pagar els 2100 kWh que gastarà a l‟any el seu 

vehicle elèctric. Això implica un estalvi de 7.273 euros  a l‟any en el cas que el vehicle 

anterior fos de gasolina i uns 3.543 euros a l‟any en el cas del gasoil. 

 

Per altra banda si aquest usuari no utilitzes el vehicle certs dies a l‟any i aquests dies 

optés per carregar el vehicle durant la nit i descarregar-lo a la xarxa durant el dia, 

beneficiant-se de la diferència tarifària de l‟electricitat entre els períodes punta i vall 
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podria obtenir uns ingressos addicionals per aquest concepte. Cada dia que realitzés 

aquesta operació serien 5 euros. En el cas extrem que no utilitzes ni un sol dia el vehicle 

en tot l‟any els ingressos serien de mitja de 1.825 d‟euros a l‟any.  

 

 
 

Dies en que no circula el vehicle Ingressos (euros) 

1 5 

30 150 

90 450 

120 600 

365 1.825 

Taula 27. Ingressos d’ un propietari de VE al 2020 a Catalunya, aprofitant tarifes vall-punta 

d’electricitat els dies que el vehicle no circula (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Tots aquests càlculs s‟han realitzat tenint en compte que el preu del kWh d‟electricitat 

destinat al vehicle elèctric és el mateix que el preu del kWh d‟electricitat destinat a les 

llars normalment, és a dir que s‟apliquen les mateixes tarifes per a la llum que per al 

vehicle elèctric. En el futur el més probable és que primer s‟apliquin polítiques per 

incentivar el VE, potser fins i tot baixant encara més el preus de l‟electricitat per la nit. 

Però de cara al futur si els vehicles elèctrics augmenten la seva presència com és 

d‟esperar, ja que probablement s‟encaririen les tarifes d‟electricitat destinades al vehicle 

elèctric, a causa de l‟aplicació d‟una fiscalitat diferent. 

 

Com a incentiu econòmic també s‟ha de tenir en compte el tema del manteniment del 

cotxe ja que tan els fabricants de bateries com els fabricants de cotxes elèctrics 

coincideixen en que el manteniment serà més barat. La seva necessitat de revisions i 

substitucions serà quasi nul·la. La majoria dels possibles problemes es derivarien de la 

bateria, que oferiria una amplia garantia per a la reparació i substitució. Aquest fet 

també tindria greus conseqüències per al sector de taller de cotxe. 

 

Tot i aquests avantatges econòmics es cert que el vehicle elèctric a dia d‟avui segueix 

essent  molt més car que un vehicle convencional i les prestacions son menors. Però 

aquests incentius econòmics s‟han de tenir en compte. Ja s‟han explicat en capítols 

anteriors quines són les prestacions actuals dels vehicles elèctrics i els seus preus, fets 

que els fan menys atractius per als compradors. Però aquestes prestacions aniran 

millorant i els preus baixaran a mesura que avanci la investigació científica i 

tecnològica. D‟altra banda els usuaris han de canviar la seva mentalitat. El vehicle 

elèctric no és un vehicle convencional amb motor elèctric, és un altre tipus de conducció 

i concepte en tot el seu conjunt, que s‟ha d‟anar estenent a la societat. 

 

D‟altra banda també s‟estalviaria d‟emetre a l‟atmosfera una gran quantitat de gasos i 

substàncies nocives per al medi ambient, en concret les quantitats es detallen a la taula 

següent (considerant cicle urbà). Sempre que la font d‟energia de l‟electricitat que es 

consumeix sigui d‟origen renovable, en aquest estudi s‟ha considerat sempre d‟origen 

eòlic. 
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Emissions estalvia 1 turisme elèctric a l‟any kg 

hidrocarburs (HC) 2,61 

monòxid de carboni (CO) 31,80 

òxids de nitrogen (NOx) 4,09 

diòxid de carboni (CO2) 3.386,92 

partícules 0,26 

SO2 2,02 

Taula 28. Contaminants estalviats  per un turisme elèctric a Catalunya al 2020  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

 

En aquest estudi no s‟han considerat tots els costos derivats de la implantació dels 

sistemes de tarificació de l‟electricitat a nivell d‟usuari, ni tampoc els costos que 

comportarà fer arribar endolls adequats per a tots els usuaris en tots els pàrkings tan 

privats com públics. Evidentment seran costos molt a tenir en compte i que s‟haurien 

d‟estudiar detalladament. 

 

 
 

5.2.2. Any 2030 

 
Al 2030 i d‟acord amb les hipòtesis i metodologia emprades, s‟ha estimat que el parc de 

vehicles totals a Catalunya serà de 5.625.351 vehicles i el parc de turismes serà de 

3.758.479 unitats.   

 

Una consideració interessant a fer és que al 2030 a més dels vehicles elèctrics purs, 

també hi haurà gran quantitat de vehicles híbrids i híbrids endollables. Si els vehicles 

híbrids endollables funcionessin exclusivament amb electricitat, que ho podran fer, 

significa que encara hi haurà un percentatge més gran de vehicles funcionant amb 

electricitat. 

 

A partir d‟aquestes dades s‟han creat diferents escenaris en que es substitueixen un 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% dels turismes, per turismes elèctrics. També s‟ha realitzat l‟estudi 

en els casos extrems de substituir el 50% i el 100% dels turismes, aquests últims 

escenaris son irreals, que ja que no es possible la substitució d‟una tan gran quantitat de 

vehicles en 20 anys, però permet donar una idea de quines serien les conseqüències en 

aquests casos hipotètics. 

 

El nombre de turismes elèctrics segons els diferents escenaris s‟observa a la taula 

següent. 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Nombre de turismes elèctrics 187.924 375.848 563.772 751.696 939.620 

Taula 29. Nombre de turismes elèctrics al 2030 a Catalunya segons grau de penetració del 

VE (Font: Elaboració pròpia) 

 

S‟ha considerat que el parc de turismes elèctrics constituirà aproximadament el 20% del 

parc total de vehicles al 2030. Aquest serà l‟escenari més probable si es segueixen els 

plans determinats i es realitza un esforç considerable per part de es administracions i la 

societat en general. 
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Per a realitzar l‟estudi s‟ha considerat que tota l‟electricitat necessària per poder proveir 

tots els turismes elèctrics prové d‟electricitat produïda en parcs eòlics, és a dir, energia  

neta, no contaminant. 

 

Tenint en compte aquests diferents escenaris s‟han estudiat quins serien els impactes  a 

nivell econòmic, ambiental, energètic, i també a nivell de l‟usuari. A continuació es 

detallen els resultats que s‟han extret de l‟estudi que s‟ha realitzat per a l‟any 2020. 

 

 

5.2.2.1. Producció d’energia eòlica per satisfer la demanda del parc de vehicles 

elèctrics 

 

Tenint en compte les hipòtesis adoptades i una vegada realitzats tots els càlculs 

pertinents es pot trobar quina serà la demanda d‟electricitat de tot el parc de turismes 

elèctrics a Catalunya al 2030, en funció del percentatge de penetració. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

MWh/dia 970,97 1.941,95 2.912,92 3.883,90 4.854,87 

GWh/any 354,41 708,81 1.063,21 1.417,62 1.772,03 

Taula 30. Demanda d’electricitat de tot el parc de turismes elèctrics a Catalunya durant el  

2030 (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

L‟objectiu d‟aquest estudi es cobrir tota la demanda energètica del parc de vehicles 

elèctrics amb energia produïda exclusivament en parcs eòlics. Així doncs, per tal de 

produir tota aquesta quantitat d‟electricitat s‟ha estudiat la quantitat de potència 

instal·lada nova en parcs eòlics necessària per a produir aquesta quantitat d‟electricitat. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

MW 230,93 461,87 692,80 923,73 1154,73 

Taula 31. Potència instal·lada, necessària per cobrir la demanda del parc de turismes 

elèctrics a Catalunya al 2030 (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Tenint en compte les hipòtesis que s‟han utilitzat i que estan detallades anteriorment, 

que inclouen tots els costos associats a la producció d‟energia eòlica s‟ha fet una 

estimació de quins serien els costos d‟inversió inicial per a crear nous parcs eòlics i els 

costos associats a la producció d‟aquesta energia eòlica necessàries per a proveir 

d‟electricitat tot el parc de turismes elèctrics. 

 

S‟han tingut en compte dos escenaris. En el primer cas, tota la potència instal·lada és 

terrestre i en el segon, la meitat de la nova potència instal·lada es terrestre (onshore) i 

l‟altra meitat marítima (offshore). S‟han diferenciat aquests dos escenaris ja que la 

inversió necessària en el cas de potència instal·lada marítima es substancialment més 

elevada que la terrestre. Actualment a Catalunya no existeixen parcs eòlics marins, però 

és una opció fonamental pel futur, si es vol incrementar en gran nombre la potència 

instal·lada a Catalunya en energia eòlica. En la taula segant es detallen els costos 

d‟inversió inicial i inversió inicial distribuïda en el temps d‟aquí al 2030 per tal de poder 
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comptar amb la potència instal·lada necessària per proveir tot el parc de turismes 

elèctrics al 2030. 
 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Potència  a instal·lar (MW) 230,93 461,87 692,80 923,73 1154,73 

Potència a instal·lar: 100 % terrestre 

Inversió inicial total (milions d‟euros) 138,6 277,1 415,7 554,2 692,8 

Inversió inicial anual,  

distribuïda des del 2010 al 2030 

(milions d‟euros) 

6,9 13,9 20,8 27,7 34,6 

Potència a instal·lar: 50% terrestre i 50 % marina 

Inversió inicial total (milions d‟euros) 204,0 408,0 612,0 816,0 1020,0 

Inversió inicial anual,  

distribuïda des del 2010 al 2030 

(milions d‟euros) 

10,2 20,4 30,6 40,8 51,0 

Taula 32.  Cost de la inversió en potència eòlica instal·lada al 2030 a Catalunya segons el seu 

grau de penetració. (Font: Elaboració pròpia) 

 
 

Per altra banda i d‟acord amb les hipòtesis ja explicades i detalles amb anterioritat s‟ha 

fet un càlcul del cost de producció de tota l‟energia necessària per proveir d‟electricitat 

el parc de turismes elèctrics a Catalunya al 2030. Ja s‟ha explicat anteriorment les 

hipòtesis utilitzades i com s‟han realitzat aquests càlculs. Per calcular el cost total de 

producció s‟ha tingut en compte un període d‟amortització de 25 anys, en canvi en la 

taula de inversió inicial total no s‟ha tingut en compte cap període d‟amortització sinó 

simplement i com s‟explica clarament la inversió inicial necessària. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Producció d‟energia eòlica 

 any 2030 (GWh) 
354,406 708,811 1063,217 1417,622 1772,028 

Producció energia eòlica 100% terrestre 

Cost de producció energia eòlica 

total any 2030 

(milions d‟euros) 

11,2 22,4 33,6 44,8 56,0 

Producció energia eòlica 50% terrestre i %50 marina 

Cost de producció energia eòlica 

total any 2030 

(milions d‟euros) 

24,4 48,7 73,1 97,4 121,8 

Taula 33.  Cost de producció de l’energia eòlica a l’any 2030 segons el seu grau de 

penetració del VE (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Les previsions a Catalunya per a l‟any 2030 estan realitzades per PROENCAT 2030, 

Prospectiva Estratègica de l‟Energia en l‟Horitzó del 2030 (Institut Català de l‟Energia, 

2005). En aquest informe es considera que l‟escenari d‟aposta de la política energètica 

catalana al 2030 inclou una potència eòlica instal·lada de 6.000 MW. S‟ha de tenir en 

compte que es tracte del total d‟energia eòlica instal·lada que produeix energia per a la 

xarxa elèctrica per a qualsevol tipus d‟ús. La previsió d‟una implantació del 20% de 
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vehicles elèctrics que correspon a la necessitat d‟instal·lació de923,73 MW eòlics nous, 

entra dins les previsions de la Generalitat perfectament. 

 

 

Comparació PROENCAT 2030 amb les necessitats per cobrir la 

demanda dels diferents % de VE, a Catalunya al 2030
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Figura 31. Comparació de l’objectiu de potència eòlica instal·lada al 2030 a Catalunya per 

PROENCAT 2030, amb la potència eòlica instal·lada necessària segons implantació del VE 

(Font: Elaboració pròpia) 

 

 

 

5.2.2.2. Corba de demanda d’electricitat 

 

S‟ha realitzat l„estudi de la demanda d‟electricitat per a Catalunya a l‟any 2030, tenint 

en compte totes les hipòtesis plantejades, s‟ha obtingut que la corba de demanda per al 

dia de més demanda d‟electricitat a l‟any 2030 seria la següent: 
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Figura 32. Corba de demanda d’electricitat al llarg del dia de màxima demanda de l’any 

2030 a Catalunya (Font: Elaboració pròpia) 
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En el gràfic podem veure l‟escenari de demanda d‟electricitat de l‟any 2030 a Catalunya 

en el dia de màxima demanda de l‟any amb un màxim diari de 11127,57 MW a les 19.00 

hores. 

 

A continuació s‟han creat diversos escenaris en els que s‟ha introduït el vehicle elèctric 

en diferent mesura. S‟ha substituït un 5%, 10% 15%, 20%, 25% dels turismes a 

Catalunya per turismes elèctrics. S‟ha considerat que tots els vehicles elèctrics 

recarreguen les seves bateries durant la nit, entre la 1:00 y les 7:00 del matí. És durant 

aquestes hores que la demanda d‟electricitat es més baixa. Introduint aquesta demanda 

de vehicles elèctrics s‟aconsegueix que la corba de demanda no tingui un baixada tan 

gran durant la nit i que es pugui fer més uniforme. 

 

La corba de demanda d‟electricitat  simulada en el dia de més demanda de l‟any 2030 a 

Catalunya, en el que s‟ha introduït el fet que el 5%, 10%, 15%, 20% o 25% del parc de 

turismes s‟ha substituït per turismes elèctrics que recarreguen les seves bateries durant 

la nit es pot veure en la següent gràfic. En aquest cas s‟omple considerablement el buit 

de demanda de la nit. Entre les 0.00 hores i les 8.00 del dia de màxima demanda 

existeix un forat de demanda d‟aproximadament 30.000 MWh, amb el vehicle elèctric, 

en l‟escenari del 20% augmenta la demanda durant aquestes hores en 3.883,9 MWh, 

omplint el forat en un 13% aproximadament. En el cas del 25% de penetració, augmenta 

la demanda en 4854,87 MWh durant  aquestes hores i això suposa que s‟omple un16% 

del forat aproximadament. 
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Figura 33. Corba de demanda d’electricitat al 2030 a Catalunya en diferents escenaris 

d’implantació del VE i xarxes V2G. (Font: Elaboració pròpia) 
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També s‟ha volgut simular l‟efecte que tindria sobre a demanda d‟electricitat a 

Catalunya el fet alguns vehicles elèctrics no circulin durant el dia, es a dir, que es 

mantinguin al garatge, durant el dia. Aquests vehicles es carreguen durant la nit, en les 

hores en que la electricitat es més barata i descarreguen la bateria durant el dia a la 

xarxa, mitjançant sistemes de càrrega-descàrrega intel·ligents. 

 

S‟ha considerat l‟escenari en que el 20% dels vehicles no circulin i retornin l‟electricitat 

emmagatzemada a les seves bateries a la xarxa. S‟ha considerat que mitjançant sistemes 

de gestió intel·ligents de la demanda, retornen l‟electricitat emmagatzemada durant les 

dues hores en que hi ha més demanda, entre les 19.00 i les 21.00 del vespre. 

 

En el següent gràfic es pot observar la corba de demanda d‟electricitat simulada a 

Catalunya al 2030 el dia de més demanda de l‟any, amb els diferents percentatges de 

substitució dels turismes de combustió interna per vehicles elèctrics en un 5%, 10% 

15%, 20% i un 25%, i que a més a més el 20% del parc de turismes elèctrics de cada 

escenari retorna l‟electricitat emmagatzemada a les bateries a  la xarxa. 
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Figura 34. Corba de demanda d’electricitat l’any 2030 a Catalunya en diferents escenaris 

d’implantació del VE . (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

En el gràfic s‟observa clarament que en els diversos escenaris proposats de substitució 

del vehicle de combustió interna el punt màxim de demanda d‟electricitat es veu 

rebaixat.  En realitat amb aquest gràfic el que es vol expressar no es que la demanda 

d‟electricitat sigui més baixa, sinó que al haver una nova font d‟electricitat (els vehicles 

elèctrics) aleshores, per cobrir la mateixa demanda cal una producció d‟electricitat 

inferior, ja que una part de la demanda la cobreix l‟electricitat emmagatzemada als 

vehicles elèctrics. D‟aquesta manera la quantitat de MW instal·lats (de qualsevol tipus 

de font: nuclear, de cicle combinat…) necessaris per a produir energia elèctrica es 

redueix. Concretament es redueix en 97,10 MW si es un 5% de vehicles elèctrics, en 

194,19MW si es un 10%, en 291,29MW si es un 15%, en 388,39MW si es un 20% o en 
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un 485,49MW si es un 25 %. Aquests valors corresponen a un percentatge de la 

demanda màxima total d‟electricitat de 0,87%, 1,84%, 2,76%, 3,68%, 4,60% 

respectivament. S‟ha inclòs els escenaris en que el 100% del parc de turismes fos 

elèctric, i en que el 50% del parc de turismes fos elèctric per veure com afectaria en 

aquests casos, tot i que la substitució del 100% dels vehicles no seria un escenari 

realista per a d‟aquí 20 anys. Aquesta informació la podem veure resumida a la taula 

següent: 
 

 

 
5% 

VE 

10% 

VE 

15% 

VE 

20% 

VE 

25% 

VE 

50% 

VE 

100% 

VE 

Reducció de potència 

necessària (MW) 
97,10 194,19 291,29 388,39 485,49 970,70 1941,95 

% de la potència total 0,87 1,84 2,76 3,68 4,60 9,21 18,41 

Taula 34. Reducció de la potència instal·lada necessària per a cobrir l’instant de demanda 

màxima al 2030 a Catalunya gràcies al VE. . (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

És important destacar que caldria tenir totalment implementats els sistemes Vehicle-to-

Grid  (V2G)  per a permetre que el vehicle pugui abocar l‟energia que no necessiti ala 

xarxa en els moments de més demanda. A dia d‟avui es tracta de sistemes experimentals 

que encara no han estat implementats a gran escala, però amb molt bons resultats en els 

programes pilots que s‟estan duent a terme com el projecte anomenat V2G EDISON 

que s‟executa a la petita illa de Bornholm, Dinamarca, de 40.000 persones i que està 

donant molt bons resultats. 
 

 

5.2.2.3. Dependència del petroli 

 

S‟ha realitzat l‟estudi de quina seria la quantitat de petroli que s‟estalviaria a Catalunya 

al 2030 amb la introducció del vehicle elèctric, segons diferents percentatges 

d‟implantació. Per a fer l‟estudi s‟ha suposat que es substituïen la meitat de vehicles a 

gasolina i l‟altre meitat a gasoil.  A la taula següent es pot veure la quantitat de 

combustible segons el percentatge de turismes elèctrics existents al 2030  en relació al 

total de turismes al 2030. S‟ha fet l‟estudi diferenciant en cicle urbà o cicle interurbà. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Milions de litres de carburant 240,24 480,48 720,72 960,96 1201,20 

Taula 35. Milions de litres de carburant estalviats al 2030 a Catalunya i el seu cost, suposant 

cicle urbà. (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 

Milions de litres de carburant 148,03 296,06 444,09 592,11 740,14 

Taula 36. Milions de litres de carburant estalviats al 2020 a Catalunya i el seu cost, suposant 

cicle interurbà. (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Per tenir una idea del que aquests valors suposen, en el següent gràfic es compara aquest 

estalvi de carburant al 2030 amb el total de combustible per a la automoció gastat al 



 90 

2008 a Catalunya. S‟ha de tenir en compte que el es considera el total de combustible 

consumit al 2008, és a dir, no només per els turismes, sinó per tot el parc de vehicles 

(camions, furgonetes, motos...). L‟estudi que s‟ha realitzat només considera la 

substitució de turismes, i s‟ha de tenir en compte que els turismes suposen 

aproximadament el 65-70% dels vehicles. 
 

 

Combustible estalviat al 2030 a causa del VE comparat amb el consum 

de combustible d'automoció al 2008
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Figura 35. Milions de litres de combustible estalviat al 2030 a Catalunya a causa del VE. 

Comparació amb el consum total de combustibles d’automoció al 2008 a Catalunya.  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

En el gràfic s‟observa només el consum de combustible destinat a la automoció al 2008 

a Catalunya (43% dl consum de productes petrolífers). El consum total de productes 

petrolífers a Catalunya al 2008 ascendeix a 16.913,3 milions de litres. S‟ha estudiat el 

cas límit en que el 50% i el 100% dels turismes es substituïssin per turismes elèctrics, el 

resultat és que en aquests escenaris l‟estalvi de combustible seria de 1.480,3 i 2.960,6 

milions de litres respectivament, un estalvi respecte al 2008 del 8,8% i del 17,5% del 

total de productes petrolífers consumits a Catalunya. Tot i que aquests escenaris son 

inviables d‟aquí al 2030 donen una idea de la disminució de la dependència del petroli 

que podria comportar la substitució dels vehicles de combustió interna pels vehicles 

elèctrics. Tenint en compte que l‟objecte d‟aquest estudi son exclusivament els 

turismes, és evident que es podria estendre fàcilment a d‟altres tipus de vehicles com les 

motocicles i autobusos, fent que els percentatges s‟ampliessin d‟una forma 

considerable.  

 

 

5.2.2.4. Contaminació 

 

Per realitzar l‟estudi de contaminació s‟ha considerat que cada vehicle elèctric 

substitueix les emissions que produiria un vehicle de combustió interna. Això és degut a 

que es considera que tota l‟energia necessària per als vehicles prové exclusivament 

d‟energia eòlica neta, que no produeix emissions. 

 

S‟ha realitzat l‟estudi de les emissions de gasos i partícules contaminants que s‟estalvia 

d‟alliberar a la atmosfera l‟any 2030 amb la introducció del vehicle en diferent mesura. 

Per a realitzar l‟estudi s‟ha considerat que cada vehicle elèctric substitueix les emissions 

que produiria un vehicle de combustió interna mitjà. S‟ha realitzat una mitja entre les 
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emissions produïdes pels vehicles que utilitzen gasolina i els que utilitzen gasoil, com si 

es substituïssin la meitat de vehicles de gasolina i la altra meitat de gasoil. 

 

A la taula següent es detallen les quantitats d‟emissions de gasos i partícules 

contaminants que s‟estalvien al 2030 a causa de la substitució de vehicles de combustió 

interna per vehicles elèctrics en un 5%, 10% 15%, 20%, 25% del total de vehicles. 

 
 

 En Tones 5% VE 10%VE 15% VE 20% VE 25% VE 

HC 435,45 870,90 1.306,35 1.741,80 2.177,25 

CO 5.263,43 10.526,86 15.790,30 21.053,73 26.317,16 

NOx 681,43 1.362,87 2.044,30 2.725,74 3.407,17 

CO2 564.807,43 1.129.614,86 1.694.422,29 2.259.229,72 2.824.037,15 

partícules 43,44 86,88 130,31 173,75 217,19 

SO2 336,63 673,26 1.009,89 1.346,52 1.683,15 

Taula 37. Emissions contaminats que s’estalviaria d’emetre a l’atmosfera al 2030 a 

Catalunya gràcies al VE (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Per tenir una idea del que això suposa, en el següent gràfic es compara les emissions 

totals de CO2 que va provocar el transport a Catalunya al 2008 amb les emissions de 

CO2 que s‟estalvien amb la introducció del vehicle elèctric en diferents percentatges. 
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Figura 36. Emissions de CO2 estalviades al 2030 a Catalunya gràcies al VE. Comparació 

amb emissions de CO2 causades pel transport total a Catalunya al 2005 (Font: Elaboració 

pròpia) 

 

 

Pel que fa a la reducció d‟emissions la Unió Europea està  compromesa a una reducció 

de les emissions de fins al 80-95% de les seves emissions de GEH respecte al 2005 per 

a l‟any 2050 i a Catalunya s‟haurien d‟aplicar les mateixes reduccions. Segons les 

projeccions d‟emissions difuses a Catalunya per aconseguir aquest objectiu caldria 

reduir com a mínim el 40% de les emissions al 2030 respecte al 2005 (Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic, 2010). 
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En el gràfic següent podem observar quin percentatge suposen les emissions de CO2  

estalviades respecte a les emissions totals del transport del 2005, any respecte al qual 

s‟han calculat els objectius per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya. I veiem que, al 2030, és necessari substituir el 50% dels turismes per 

turismes elèctrics per acostar-nos al percentatge de reduccions d‟emissions dins del 

sector dels transports previst per Kyoto, que es del 40% de reducció. S‟ha estudiat el cas 

de escenari del 20% en que s‟aconseguiria una reducció del 15% de les emissions, 

deixant d‟emetre a l‟atmosfera 2.259 milers de tones. En el cas de l‟escenari del 25%, 

en que s‟aconseguiria una reducció del 19% de les emissions, deixant d‟emetre a 

l‟atmosfera 2.824 milers de tones de CO2. Per quantificar el seu valor d‟aquestes 

emissions de CO2, els valors recomanats pels guanys de la societat derivats d‟evitar 

emissions al medi ambient són de 41 euros/tona al 2030, que corresponen als valors 

mitjans recomanats pels països de la Unió Europea (Gabinets d‟Estudis Econòmics, 

2010), això serien 92,6 milions d‟euros en el cas de l‟escenari del 20% de substitució. 

 

També s‟ha estudiat el cas de substituir el 50% dels turismes per turismes elèctrics i 

s‟ha determinat que s‟aconseguiria una reducció del 38% de les emissions de CO2 a 

l‟atmosfera, deixant d‟emetre a l‟atmosfera 5.648,08 kilotones de CO2. També s‟ha 

estudiat l‟hipotètic cas de substituir la totalitat dels turismes per turismes elèctrics, 

escenari completament hipotètic i impossible d‟assolir al 2030. En aquest cas es 

reduirien les emissions de CO2 respecte a l‟any base 2005 en un 76,0% i s‟estalviaria 

d‟emetre a l‟atmosfera 11.296,1 kilotones de CO2. 

 

Cal destacar que aquests percentatges de reducció d‟emissions totals del sector dels 

transports s‟aconsegueixen al reduir la quantitat de turismes de combustió interna. 

Evidentment si també es substituïssin altres tipus de vehicles, aleshores amb un 

percentatge inferior de substitució del total de parc de vehicles al 2030 s‟arribaria als 

objectius de Kyoto. 
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Figura 37. Percentatge de reducció d’emissions de CO2 referent al  transport total del 2005 

gràcies al VE. Comparació amb el percentatge de reducció d’emissions de CO2  global 

objectiu del Protocol de Kyoto pel 2030 (Font: Elaboració pròpia) 
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És important aclarir que el compromís d‟Europa amb el Protocol de Kyoto per reduir les 

emissions de gasos d‟efecte hivernacle es refereix a tot el conjunt d‟emissions 

produïdes,  que inclouen totes les activitats com el transport, les indústries, l‟habitatge, 

les centrals de producció d‟electricitat... Aquest estudi s‟ha centrat en el transport i en el 

gràfic s‟observa el % de reducció d‟emissions en el sector del transport. 

 

 

5.2.2.5. Beneficis de la substitució d’un turisme de combustió interna per un 

turisme elèctric per un usuari 

 

Per  a l‟usuari que decideixi substituir un turisme de combustió interna per un turisme 

elèctric hi ha nombrosos avantatges, i també certs inconvenients. 

 

A l‟escenari del 2030, l‟usuari mitjà que decideixi canviar el seu vehicle s‟estalviarà uns 

1691,6  litres de gasolina a l‟any o bé uns 865 litres de gasoil. El cost d‟aquesta 

quantitat de gasolina o gasoil no s‟ha estimat ja que no s‟han realitzat les previsions per 

als preus del petroli més enllà del 2020, tenint en compte la gran incertesa i volatilitat 

del mercat del petroli i les variacions del preu del petroli en funció d‟un gran nombre de 

variables. De totes maneres el cost estalviat estaria segur per sobre dels 8.000 euros en 

el cas del turisme de gasolina i des 4.000 euros en el cas substituir un turisme de gasoil. 

Aquests càlculs estan realitzats tenint en compte que el vehicle realitza trajectes urbans. 

D‟altra banda veurà incrementada la seva factura d‟electricitat en uns 113,92 euros de 

mitja, per pagar els 1.885,9 kWh que gastarà a l‟any el seu vehicle elèctric. Això 

implica un  gran estalvi. 

 

Per altra banda si aquest usuari no utilitzes el vehicle certs dies a l‟any i aquests dies 

optés per carregar el vehicle durant la nit i descarregar-lo a la xarxa durant el dia, 

beneficiant-se de la diferència tarifària de l‟electricitat entre els períodes punta i vall 

podria obtenir uns ingressos addicionals per aquest concepte. Tenint en compte la 

capacitat mitjana d‟emmagatzematge del vehicle elèctric que s‟ha estimat per al 2030, 

Cada dia que realitzés aquesta operació serien 8,14 euros. En el cas extrem que no 

utilitzes ni un sol dia el vehicle en tot l‟any els ingressos serien de mitja de 4.683,42 

d‟euros a l‟any. 

 

Tots aquests càlculs s‟han realitzat tenint en compte que el preu del kWh d‟electricitat 

destinat al vehicle elèctric és el mateix que el preu del kWh d‟electricitat destinat a les 

llars normalment. 

 

 

Dies en que no circula el vehicle Ingressos (euros) 

1 8,14 

30 244,20 

90 732,60 

120 976,80 

365 2.970,02 

Taula 38. Ingressos d’ un propietari de VE al 2040 a Catalunya, aprofitant tarifes vall-punta 

d’electricitat els dies que el vehicle no circula (Font: Elaboració pròpia) 

 

Tot i aquests avantatges econòmics es cert que el vehicle elèctric a dia d‟avui segueix 

essent  molt més car que un vehicle convencional i les prestacions son menors. Però 
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aquests incentius econòmics s‟han de tenir en compte. A més, les millores tècniques, 

sobretot pel que fa a la les bateries, del futur, faran que els vehicles elèctrics 

s‟abarateixin moltíssim. 

 

D‟altra banda també s‟estalviaria d‟emetre a l‟atmosfera una gran quantitat de gasos i 

substàncies nocives per al medi ambient, en concret les quantitats es detallen a la taula 

següent (considerant cicle urbà) 

 
 

 

Emissions estalvia 1 turisme elèctric a l‟any kg 

hidrocarburs (HC) 2,32 

monòxid de carboni (CO) 28,01 

òxids de nitrogen (NOx) 3,62 

diòxid de carboni (CO2) 3.005,51 

partícules 0,23 

SO2 1,80 

Taula 39. Contaminants estalviats  per un turisme elèctric a Catalunya al 2040  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

 
 

5.2.3. Any 2040  
 
 

Al 2040 i d‟acord amb les hipòtesis i metodologia emprades, s‟ha estimat que el parc de 

vehicles totals a Catalunya serà de 5.930.961 vehicles i el parc de turismes serà de 

3.959.829 unitats.  

 

Al 2040 a més dels vehicles elèctrics purs, també hi haurà gran quantitat de vehicles 

híbrids i híbrids endollables. Si els vehicles híbrids endollables funcionessin 

exclusivament amb electricitat, que ho podran fer, significa que encara hi haurà un 

percentatge més gran de vehicles funcionant amb electricitat que podria arribar al 70%. 

 

A partir d‟aquestes dades s‟han creat diferents escenaris en que es substitueixen un 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 50% i 100% dels turismes, per turismes elèctrics. S‟ha 

considerat que el parc de turismes elèctrics podria representar el 38% del parc, però que 

en les previsions més optimistes podria arribar a apropar-se al 50%, segons l‟evolució 

en el temps de diversos factors. La substitució del la meitat dels vehicles, de totes 

maneres, seria l‟escenari al que es vol arribar com a mínim si es volen complir les 

expectatives i previsions governamentals, especialment pel que fa a contaminació. Així 

doncs, i a diferència dels anys 2020 i 2030 s‟ha inclòs en tot l‟informe els resultats 

obtinguts de la substitució de la meitat dels turismes per turismes elèctrics. També s‟ha 

inclòs en alguns casos l‟escenari del 100% de substitució. Aquest escenari no és 

possible però dóna una idea de les magnituds de les que s‟està parlant. Tot i que no 

sigui realista se‟n donen els resultats. 

 

El nombre de turismes elèctrics segons els diferents escenaris s‟observa a la taula 

següent. 
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 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 50%VE 100%VE 

Nombre de 

turismes 

elèctrics 

197.991 395.983 593.974 79.1966 989.957 

 

1.979.915 

 

 

3.959.829 

 

Taula 40. Nombre de turismes elèctrics al 2040 a Catalunya segons grau de penetració del 

VE (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Per a realitzar l‟estudi s‟ha considerat que tota l‟electricitat necessària per poder proveir 

tots els turismes elèctrics prové d‟electricitat produïda en parcs eòlics, es a dir, energia  

neta, no contaminant. 

 

Tenint en compte aquests diferents escenaris s‟han estudiat quins serien els impactes  a 

nivell econòmic, ambiental, energètic, i també a nivell de l‟usuari. A continuació es 

detallen els resultats que s‟han extret de l‟estudi que s‟ha realitzat per a l‟any 2040. 

 

 

5.2.3.1. Producció d’energia eòlica per satisfer la demanda del parc de vehicles 

elèctrics 

 

 

Tenint en compte les hipòtesis adoptades i una vegada realitzats tots es càlculs 

pertinents es pot trobar quina serà la demanda d‟electricitat de tot el parc de turismes 

elèctrics a Catalunya al 2040, en funció del percentatge de penetració. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 50%VE 100% VE 

MWh/dia 913,714 1827,43 2741,14 3654,85 4568,57 9137,14 18.274,28 

GWh/any 333,51 667,01 1000,52 1334,02 1667,53 3335,05 

 

6670,11 

 

Taula 41. Demanda d’electricitat de tot el parc de turismes elèctrics a Catalunya al  2040  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

 

L‟objectiu d‟aquest estudi es cobrir tota la demanda energètica del parc de vehicles 

elèctrics amb energia produïda exclusivament en parcs eòlics. Així doncs, per tal de 

produir tota aquesta quantitat d‟electricitat s‟ha estudiat la quantitat de potència 

instal·lada nova en parcs eòlics necessària per a produir aquesta quantitat d‟electricitat. 

 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 50%VE 100% VE 

MW 217,31 434,63 651,94 869,26 1.086,57 

 

2173,14 

 

4346,28 

Taula 42. Potència instal·lada, necessària per cobrir la demanda del parc de turismes 

elèctrics a Catalunya al 2040 (Font: Elaboració pròpia) 
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Tenint en compte les hipòtesis que s‟han utilitzat i que estan detallades anteriorment, 

que inclouen tots els costos associats a la producció d‟energia eòlica s‟ha fet una 

estimació de quins serien els costos d‟inversió inicial per a crear nous parcs eòlics i els 

costos associats a la producció d‟aquesta energia eòlica necessàries per a proveir 

d‟electricitat tot el parc de turismes elèctrics. 

 

S‟han tingut en compte dos escenaris. En el primer cas, tota la potència instal·lada és 

terrestre i en el segon, la meitat de la nova potència instal·lada es terrestre (onshore) i 

l‟altra meitat marítima (offshore). S‟han diferenciat aquests dos escenaris ja que la 

inversió necessària en el cas de potència instal·lada marítima es substancialment més 

elevada que la terrestre. Actualment a Catalunya no existeixen parcs eòlics marins, però 

és una opció fonamental pel futur, si es vol incrementar en gran nombre la potència 

instal·lada a Catalunya en energia eòlica. En la taula següent es detallen els costos 

d‟inversió inicial i inversió inicial distribuïda en el temps d‟aquí al 2040 per tal de poder 

comptar amb la potència instal·lada necessària per proveir tot el parc de turismes 

elèctrics al 2040. 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 50%VE 100%VE 

Potència  a 

instal·lar (MW) 
217,31 434,63 651,94 869,26 1086,57 

 

2173,14 

 

4346,28 

Potència a instal·lar: 100 % terrestre  

Inversió inicial 

total (milions 

d‟euros) 

108,7 217,3 326,0 434,6 543,3 1086,6 2172,6 

Inversió inicial 

anual  

distribuïda des 

del 2010 al 2040 

(milions 

d‟euros) 

3,6 7,2 10,9 14,5 18,1 

 

36,2 

 

72,4 

Potència instal·lar: 50% terrestre i 50 %  marina  

Inversió inicial 

total (milions 

d‟euros) 

146,7 293,4 440,1 586,7 733,4 

 

1466,9 

 

2933,8 

Inversió inicial 

anual,  

distribuïda des 

del 2010 al 2040 

(milions 

d‟euros) 

4,9 9,8 14,7 19,6 24,4 

 

48,9 

 

97,8 

Taula 43.  Cost de la inversió en potència eòlica instal·lada al 2040 a Catalunya segons el seu 

grau de penetració. (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

En el cas extrem de substituir la totalitat dels vehicles caldria una inversió total inicial 

de 2173,1 milions d‟euros que repartida en 30 anys serien 72,4 milions d‟euros anuals, 

en el cas que tota la potència instal·lada fos terrestre. 
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 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 50%VE 100%VE 

Producció 

d‟energia eòlica 

any 2040 (GWh) 

333,5 667,0 1.000,5 1.334,0 1.667,5 

 

3.335,0 

 

6670,1 

Producció energia eòlica 100% terrestre  

Cost de 

producció 

energia eòlica 

total any 2040 

(milions d‟euros) 

8,0 15,9 23,9 31,8 39,8 

 

79,6 

 

159,2 

Producció energia eòlica 50% terrestre i 50% marina  

Cost de 

producció 

energia eòlica 

total any 2040 

(milions d‟euros) 

16,4 32,7 49,1 65,5 81,8 

 

163,7 

 

327,4 

Taula 44.  Cost de producció de l’energia eòlica a l’any 2040  a segons el seu grau de 

penetració del VE (Font: Elaboració pròpia) 

 

 
 

5.2.3.2. Corba de demanda d’electricitat 

 

S‟ha realitzat l„estudi de la demanda d‟electricitat per a Catalunya a l‟any 2040, tenint 

en compte totes les hipòtesis plantejades, s‟ha obtingut que la corba de demanda per al 

dia de més demanda d‟electricitat a l‟any 2040 seria la següent: 
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Figura 38. Corba de demanda d’electricitat al llarg del dia de màxima demanda de l’any 

2040 a Catalunya (Font: Elaboració pròpia) 
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En el gràfic podem veure l‟escenari de demanda d‟electricitat de l‟any 2040 a Catalunya 

en el dia de màxima demanda de l‟any amb un màxim diari de 12856,38 MW a les 19.00 

hores. 

 

A continuació s‟han creat diversos escenaris en els que s‟ha introduït el vehicle elèctric 

en diferent mesura.  S‟ha substituït un 5%, 10% 15%, 20%, 25%, 50% dels turismes a 

Catalunya per turismes elèctrics. S‟ha considerat que tots els vehicles elèctrics 

recarreguen les seves bateries durant la nit, entre la 1:00 i les 7:00 del matí. És durant 

aquestes hores que la demanda d‟electricitat es més baixa. Introduint aquesta demanda 

de vehicles elèctrics s‟aconsegueix que la corba de demanda no tingui un baixada tan 

gran durant la nit i que es pugui fer més uniforme. 

 

La corba de demanda d‟electricitat  simulada en el dia de més demanda de l‟any 2040 a 

Catalunya, en el que s‟ha introduït el fet que el 5%, 10%, 15%, 20%, 25% o 50% del 

parc de turismes s‟ha substituït per turismes elèctrics que recarreguen les seves bateries 

durant la nit es pot veure en la següent gràfic. Es fa notar que en aquest cas si s‟ha 

considerat la penetració del vehicle elèctric en un 50%, ja que s‟ha considerat que és 

l‟escenari més probable a l‟horitzó el 2040 on l‟ús del vehicle elèctric podria tenir una 

gran implantació. En aquest cas s‟omple considerablement el buit de demanda de la nit. 

Entre les 0.00 hores i les 8.00 hores del dia de màxima demanda existeix un forat de 

demanda d‟aproximadament 34.400 MWh, amb el vehicle elèctric augmenta la 

demanda durant  

aquestes hores en 9137,14 MWh durant això suposa que s‟omple un 26,5% del forat.  
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Figura 39. Corba de demanda d’electricitat l’any 2040 a Catalunya en diferents escenaris 

d’implantació del VE . (Font: Elaboració pròpia) 
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També s‟ha volgut simular l‟efecte que tindria sobre a demanda d‟electricitat a 

Catalunya el fet alguns vehicles elèctrics no circulin durant el dia, es a dir, que es 

mantinguin al garatge, durant el dia. Aquests vehicles es carreguen durant la nit, en les 

hores en que la electricitat es més barata i descarreguen la bateria durant el dia a la 

xarxa, mitjançant sistemes de càrrega-descàrrega intel·ligents. 

 

S‟ha considerat l‟escenari en que el 20% dels vehicles no circulin i retornin l‟electricitat 

emmagatzemada a les seves bateries a la xarxa. S‟ha considerat que mitjançant sistemes 

de gestió intel·ligents de la demanda, retornen l‟electricitat emmagatzemada durant les 

dues hores en que hi ha més demanda, entre les 19.00 i les 21.00 del vespre. 

 

En el següent gràfic es pot observar la corba de demanda d‟electricitat simulada a 

Catalunya al 2040 el dia de més demanda de l‟any, amb els diferents percentatges de 

substitució dels turismes de combustió interna per vehicles elèctrics en un 5%, 10% 

15%, 20%, 25% i un 50%, i que a més a més el 20% del parc de turismes elèctrics de 

cada escenari retorna l‟electricitat emmagatzemada a les bateries a  la xarxa. 
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Figura 40. Corba de demanda d’electricitat al 2040 a Catalunya en diferents escenaris 

d’implantació del VE i xarxes V2G. (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

En el gràfic s‟observa clarament que en els diversos escenaris proposats de substitució 

del vehicle de combustió interna el punt màxim de demanda d‟electricitat es veu 

rebaixat.  En realitat amb aquest gràfic el que es vol expressar no es que la demanda 

d‟electricitat sigui més baixa, sinó que al haver una nova font d‟electricitat (els vehicles 

elèctrics) aleshores, per cobrir la mateixa demanda cal una producció d‟electricitat 

inferior, ja que una part de la demanda la cobreix l‟electricitat emmagatzemada als 

vehicles elèctrics. D‟aquesta manera la quantitat de MW instal·lats (de qualsevol tipus 

de font: nuclear, de cicle combinat…) necessaris per a produir energia elèctrica es 

redueix. Concretament es redueix en 91,37MW si es un 5% de vehicles elèctrics, en 

182,74si es un 10%, en 274,11si es un 15%, en 365,49 si es un 20% en 456,86 MW si es 
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un 25 % o en un  913,71 MW si es 50%. Aquests valors corresponen a un percentatge 

de la demanda màxima total d‟electricitat de 0,71%, 1,50%, 2,25%, 3,00%, 3,75%, 

7,50% respectivament. S‟ha inclòs l‟escenari en que el 100% del parc de turismes fos 

elèctric, per veure com afectaria en aquest cas, tot i que no seria un escenari no realista, 

seria un ideal al que estaria bé tendir. Aquesta informació la podem veure resumida a la 

taula següent: 
 

 
5% 

VE 

10% 

VE 

15% 

VE 

20% 

VE 

25% 

VE 

50% 

VE 

100% 

VE 
Reducció de potència 

necessària (MW) 
91,37 182,74 274,11 365,49 456,86 913,71 1827,43 

% de la potència total 0,71 1,50 2,25 3,00 3,75 7,50 15,00 

Taula 45. Reducció de la potència instal·lada necessària per a cobrir l’instant de demanda 

màxima al 2040 a Catalunya gràcies al VE. . (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

5.2.3.3. Dependència del petroli 

 

S‟ha realitzat l‟estudi de quina seria la quantitat de petroli que s‟estalviaria a Catalunya 

al 2040 amb la introducció del vehicle elèctric, segons diferents percentatges 

d‟implantació. Per a fer l‟estudi s‟ha suposat que es substituïen la meitat de vehicles a 

gasolina i l‟altre meitat a gasoil.  A la taula següent es pot veure la quantitat de 

combustible segons el percentatge de turismes elèctrics existents al 2040  en relació al 

total de turismes al 2040. S‟ha fet l‟estudi diferenciant en cicle urbà o cicle interurbà. 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 50%VE 100%VE 

Milions de 

litres de 

carburant 

223,87 447,73 671, 60 895,46 1119,33 2.238,66 4.477,32 

Taula 46. Milions de litres de carburant estalviats al 2040 a Catalunya i el seu cost, suposant 

cicle urbà (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

 5%VE 10%VE 15%VE 20%VE 25%VE 50%VE 100%VE 

Milions de 

litres de 

carburant 

137,94 275,88 413,82 551,76 689,70 

 

1.379,40 

 

2.758,80 

Taula 47. Milions de litres de carburant estalviats al 2040 a Catalunya i el seu cost suposant  

cicle interurbà (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

En l‟escenari més probable de l‟any 2040, amb una penetració del 50% del vehicle 

elèctric, si es considera que es substitueix meitat en cicle urbà i meitat en cicle interurbà 

obtenim que s‟estalvien 1809,03 milions de litres de carburant. 

 

Per tenir una idea del que aquests valors suposen, en el següent gràfic es compara aquest 

estalvi de carburant al 2040 amb el total de combustible per a la automoció gastat al 

2008 a Catalunya. S‟ha de tenir en compte que el es considera el total de combustible 

consumit al 2008, es a dir, no només per els turismes, sinó per tot el parc de vehicles 
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(camions, furgonetes, motos...). L‟estudi que s‟ha realitzat només considera la 

substitució de turismes. 

 

Combustible estalviat al 2040 a causa del VE comparat amb el 

consum de combustible d'automoció al 2008
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Figura 41. Milions de litres de combustible estalviat al 2040 a Catalunya a causa del VE. 

Comparació amb el consum total de combustibles d’automoció al 2008 a Catalunya.  

(Font: Elaboració pròpia) 

 

 

En el gràfic s‟observa només el consum de combustible destinat a la automoció al 2008 

a Catalunya a la primera columna i en les següents el combustible que s‟estalviaria amb 

la substitució dels turismes exclusivament, l‟objecte d‟aquest estudi. Evidentment si es 

substituïssin els altres tipus de vehicles  les reduccions serien molt més elevades. 

 

El consum total de productes petrolífers a Catalunya al 2008 ascendeix a 16.913,3 

milions de litres. S‟ha estudiat el cas del 50%, i el cas límit del 100% dels turismes es 

substituïssin per turismes elèctrics, el resultat és que en aquests escenaris l‟estalvi de 

combustible seria de 1.809 milions de litres i 3.618 milions de litres respectivament, 

comportant un estalvi respecte al 2008 del 10,7% i el 21,4% del total de productes 

petrolífers consumits a Catalunya respectivament. L‟escenari de la substitució total dels 

turismes per turismes elèctrics no es realista d‟aquí a l 2040 però dona una idea de la 

disminució de la dependència del petroli que podria comportar la substitució dels 

vehicles de combustió interna pels vehicles elèctrics. Tenint en compte que l‟objecte 

d‟aquest estudi son exclusivament els turismes, és evident que es podria estendre 

fàcilment a d‟altres tipus de vehicles com les motocicles i autobusos, fent que els 

percentatges s‟ampliessin d‟una forma considerable.  
 

 

5.2.3.4. Contaminació 

 

La substitució dels vehicles tradicionals de combustió interna per vehicles elèctrics 

comporta una gran reducció de la contaminació atmosfèrica ja que els vehicles elèctrics 

no produeixen cap tipus d‟emissió. Si la font d‟electricitat dels vehicles elèctrics fos per  

 

exemple el carbó o el gas natural, aleshores si que produirien gasos contaminats, en 

l‟origen de la producció d‟electricitat. Per a aquest estudi s‟ha considerat que tota 

l‟energia prové de parcs eòlics, això fa que els vehicles elèctrics no contribueixin gens a 
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la contaminació. I que la contaminació que deixen de produir al fer la substitució d‟un 

vehicle convencional sigui directament el que aquest vehicle de combustió interna 

ocasionaria. 

 

S‟ha realitzat l‟estudi de les emissions de gasos i partícules contaminants que s‟estalvia 

d‟alliberar a la atmosfera l‟any 2040 amb la introducció del vehicle en diferent mesura. 

Per a realitzar l‟estudi s‟ha considerat que cada vehicle elèctric substitueix les emissions 

que produiria un vehicle de combustió interna mitjà. S‟ha realitzat una mitja entre les 

emissions produïdes pels vehicles que utilitzen gasolina i els que utilitzen gasoil, com si 

es substituïssin la meitat de vehicles de gasolina i la altra meitat de gasoil. 

 

A la taula següent es detallen les quantitats d‟emissions de gasos i partícules 

contaminants que s‟estalvien al 2040 a causa de la substitució de vehicles de combustió 

interna per vehicles elèctrics en un 5%, 10% 15%, 20%, 25% , 50% del total de 

vehicles. 
 

 

 En 

Tones 

    

5% VE 

 

10%VE 

 

15% VE 

 

20% VE 

 

25% VE 

 

 50% VE 

HC 424,0 847,9 1.271,9 1.695,8 2.119,8 4.239,6 

CO 5.102,5 10.204,9 15.307,4 20.409,9 25.512,3 51.024,7 

NOx 663,7 1.327,4 1.991,0 2.654,7 3.318,4 6.636,8 

CO2 549.940,9 1099.881,8 1649.822,8 2199763,7 2749704,6 5499.409,2 

partícules 42,17 84,33 126,50 168,67 210,83 421,7 

SO2 327,9 655,8 983,7 1.311,5 1.639,4 3.278,8 

Taula 48. Emissions contaminats que s’estalviaria d’emetre a l’atmosfera al 2040 a 

Catalunya gràcies al VE (Font: Elaboració pròpia) 

 

Per tenir una idea del que això suposa, en el següent gràfic es compara les emissions 

totals de CO2 que va provocar el transport a Catalunya al 2008 amb les emissions de 

CO2 que s‟estalvien amb la introducció del vehicle elèctric en diferents percentatges. 

 

Emissions de CO2 estalviades gràcies al vehicle elèctric al 2040

comparades amb les emissions totals del transport al 2008
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Figura 42. Emissions de CO2 estalviades al 2040 a Catalunya gràcies al VE. Comparació 

amb emissions de CO2 causades pel transport total a Catalunya al 2005  

(Font: Elaboració pròpia) 
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Pel que fa a la reducció d‟emissions la Unió Europea està  compromesa a una reducció 

de les emissions de fins al 80-95% de les seves emissions de GEH respecte al 2005 per 

a l‟any 2050 i a Catalunya s‟haurien d‟aplicar les mateixes reduccions. Segons les 

projeccions d‟emissions difuses a Catalunya per aconseguir aquest objectiu caldria 

reduir com a mínim el 60% de les emissions al 2040 respecte al 2005 (Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic, 2010). 

 

En el gràfic següent podem observar quin percentatge suposen les emissions de CO2  

(gas majoritari dels gasos d‟efecte hivernacle) estalviades respecte a les emissions totals 

del transport del 2005, any respecte al qual s‟han calculat els objectius per part del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. I veiem que, al 2040, no 

és suficient substituir el 50% dels turismes per turismes elèctrics per acostar-nos al 

percentatge de reduccions d‟emissions dins del sector dels transports previst per Kyoto, 

ja que substituint el 50% arriben a un percentatge de reducció del 37%. Substituint el 

100% dels turismes per turismes elèctrics s‟arriba a una reducció del 74%, superior al 

60% demanat. Si es substituïssin el 50% i el 100% dels turismes per vehicles elèctrics al 

2040 s‟estalviarien 5.499,4 i 10.998,8 milers de tones de CO2 respectivament. Ara bé, 

aquesta substitució del 100% dels vehicles d‟aquí a 30 anys és pràcticament impossible. 

Cal destacar que aquests percentatges de reducció d‟emissions totals del sector dels 

transports  s‟aconsegueixen al reduir la quantitat de turismes de combustió interna. 

Evidentment si també es substituïssin altres tipus de vehicles, aleshores amb un 

percentatge inferior de substitució, per exemple del 50% al 2040 s‟arribaria als objectius 

de Kyoto. 

 

 

Reduccions d'emissions de CO2 del transport 

respecte al 2005 gràcies al VE al 2040 
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Figura 43. Percentatge de reducció d’emissions de CO2 referent al  transport total del 2005 

gràcies al VE. Comparació amb el percentatge de reducció d’emissions de CO2  global 

objectiu del Protocol de Kyoto pel 2040 (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

És important aclarir que el compromís d‟Europa amb el Protocol de Kyoto per reduir les 

emissions de gasos d‟efecte hivernacle es refereix a tot el conjunt d‟emissions 

produïdes,  que inclouen totes les activitats com el transport, les indústries, l‟habitatge, 

les centrals de producció d‟electricitat... Aquest estudi s‟ha centrat en el transport i en el 

gràfic s‟observa el % de reducció d‟emissions en el sector del transport.  
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El transport es una de les principals fonts d'emissió de contaminants a l‟atmosfera. 

Aquestes emissions contribueixen a agravar problemes ambientals d‟àmbit global, com 

el escalfament del planeta per l'emissió de gasos d‟efecte hivernacle(GEH), i regional, 

com la pluja àcida y la formació d‟ozó troposfèric. Pel que fa als GEH (CO2, metà, 

òxids de nitrogen,..) les emissions  Espanya actualment tripliquen les xifres admeses pel 

Protocol de Kyoto, en gran part, per efecte del transport, el sector que pitjor es comporta 

al respecte (Mataix, C., 2010). 

És molt interessant tenir en compte també les repercussions econòmiques de 

d‟incompliment del Protocol de Kyoto. Els drets d‟emissió d‟una tona de CO2 valien al 

2006 uns 25 euros. (Milà, S., El desafiament energètic d‟Europa i la situació a 

Catalunya, 2007) Aquests preus decidits per als incompliments del protocol de Kyoto de 

ben segur que pujaran en el futur. Tenint en compte que a dia d‟avui ja estem triplicant 

les emissions tolerades, només per tenir una idea de la magnitud, si a preu del 2006, es 

substituïssin  només el 5% dels turismes per turismes elèctrics ens estaríem estalviant 

quasi 14 milions d‟euros (13.748.522 euros). 

El problema de les emissions de gasos contaminants i d‟efecte hivernacle és un dels 

problemes més greus als que s‟enfronta la humanitat actualment. Si es continua amb les 

mateixes polítiques d‟emissions fins al 2040 segurament s‟haurà produït un dany al 

planet irreversible. La contaminació té  conseqüències catastròfiques a nivell de medi 

ambient, però també, i molt, de salut. 

A les zones urbanes, la principal font emissora de contaminants són els vehicles. Es pot 

constatar que les vies de comunicació amb una intensitat de trànsit elevada tenen 

associats nivells d‟emissió elevats. Les emissions dels tubs d‟escapament dels vehicles 

de motor generen més d‟una quarta part de les emissions de gasos amb efecte 

d‟hivernacle i la major part de la contaminació atmosfèrica urbana que afecta la salut de 

les persones, principalment dels nadons, de la gent gran i de les persones amb malalties 

respiratòries. 

Segons l‟Agència Europea del Medi Ambient, malgrat que la qualitat de l‟aire urbà està 

millorant lleugerament en algunes ciutats, els nivells de contaminació continuen 

representant un risc per a la salut. Les poblacions urbanes estan exposades a 

concentracions de contaminants atmosfèrics que superen els valors objectius relacionats 

amb la salut definits a les directives europees sobre la qualitat de l‟aire. Mentre que els 

nivells de diòxid de sofre s‟han anat reduint de manera significativa, la resta 

d‟emissions continuen augmentant: partícules, NOx, CO i HC. 

Segons l‟estudi realitzat pel Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental de 

Barcelona (Künzli, N. i Pérez, L., 2007) es determina que mesura que augmenten els 

nivells de contaminació també augmenta el nombre de consultes mèdiques, consultes 

d‟urgències i admissions hospitalàries. Entre els efectes de la contaminació atmosfèrica, 

hi ha una diversitat de símptomes relacionats amb els sistemes cardiovasculars i 

respiratoris. 

La reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica anuals fins als estàndards de la UE 

tindria com a resultat unes 1.200 morts menys a l‟any (prop d‟un 4% de totes les morts 

entre persones a partir dels 30 anys). En termes d‟esperança de vida, això representa un 

augment de gairebé 5 mesos. Aquesta reducció també podria comportar 600 
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hospitalitzacions cardiorespiratòries menys, 1.900 casos menys de bronquitis crònica en 

adults, 12.100 casos menys de bronquitis agudes en infants i 18.700 atacs d‟asma menys 

en infants i adults. (Institut Català de l‟Energia, 2011) Com s‟ha pogut veure, aquesta 

reducció dels nivells de contaminació fins als estàndards de la UE per al 2040 no seran 

fàcils d‟aconseguir, ja que com s‟extreu de l‟estudi realitzat per omplir amb aquests 

objectius s‟haurien de substituir més de la meitat dels turismes per turismes elèctrics, i 

estaríem parlant només de les mesures pel que fa al transport, encara quedarien tots els 

altres tipus d‟emissions. 

 

5.2.3.5. Beneficis de la substitució d’un turisme de combustió interna per un 

turisme elèctric per un usuari 

 

Per  a l‟usuari que decideixi substituir un turisme de combustió interna per un turisme 

elèctric hi ha nombrosos avantatges, i també certs inconvenients. 

 

A l‟escenari del 2040, l‟usuari mitjà que decideixi canviar el seu vehicle s‟estalviarà uns 

1496,1 litres de gasolina a l‟any o bé uns 765,2 litres de gasoil. El cost d‟aquesta 

quantitat de gasolina o gasoil no s‟ha estimat ja que no s‟han realitzat les previsions per 

als preus del petroli més enllà del 2020, tenint en compte la gran incertesa i volatilitat 

del mercat del petroli. Les variacions del preu del petroli e funció d‟un gran nombre de 

variables. De totes maneres el cost estalviat estaria segur per sobre dels 8.000 euros en 

el cas del turisme de gasolina i dels 4.000 euros en el cas substituir un turisme de gasoil. 

Aquests càlculs estan realitzats tenint en compte que el vehicle realitza trajectes urbans. 

D‟altra banda veurà incrementada la seva factura d‟electricitat en uns 101,75euros de 

mitja, per pagar els 1.684,44 kWh que gastarà a l‟any el seu vehicle elèctric. Això 

implica un  gran estalvi. 

 

Per altra banda si aquest usuari no utilitzés el vehicle certs dies a l‟any i aquests dies 

optés per carregar el vehicle durant la nit i descarregar-lo a la xarxa durant el dia, 

beneficiant-se de la diferència tarifària de l‟electricitat entre els períodes punta i vall 

podria obtenir uns ingressos addicionals per aquest concepte. Tenint en compte la 

capacitat mitjana d‟emmagatzematge del vehicle elèctric que s‟ha estimat per al 2040, 

Cada dia que realitzés aquesta operació serien 13,25 euros.  En el cas extrem que no 

utilitzes ni un sol dia el vehicle en tot l‟any els ingressos serien de mitja de 4.837,85 

d‟euros a l‟any. 

 

Tots aquests càlculs s‟han realitzat tenint en compte que el preu del kWh d‟electricitat 

destinat al vehicle elèctric és el mateix que el preu del kWh d‟electricitat destinat a les 

llars normalment, és a dir que s‟apliquen les mateixes tarifes per a la llum que per al 

vehicle elèctric. En el futur pròxim és possible que fins i tot les tarifes de l‟hora vall 

siguin més barates a causa d‟ajudes governamentals per a impulsar el vehicle elèctric. 

Però aquest escenari es poc probable en el futur si els vehicles elèctrics augmenten la 

seva presència com és d‟esperar, ja que probablement s‟encaririen les tarifes 

d‟electricitat destinades al vehicle elèctric, a causa de l‟aplicació d‟una fiscalitat 

diferent. 
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Dies en que no circula el vehicle Ingressos (euros) 

1 13,25 

30 397,50 

90 1.192,50 

120 1.590,00 

365 4.837,85 

Taula 49. Ingressos d’ un propietari de VE al 2020 a Catalunya, aprofitant tarifes vall-punta 

d’electricitat els dies que el vehicle no circula (Font: Elaboració pròpia) 

 

Tot i aquests avantatges econòmics és cert que el vehicle elèctric a dia d‟avui segueix 

essent  molt més car que un vehicle convencional i les prestacions son menors. Però 

aquests incentius econòmics s‟han de tenir en compte. A més, les millores tècniques, 

sobretot pel que fa a la les bateries del futur, faran que els vehicles elèctrics 

s‟abarateixin moltíssim. Pel que fa al tema econòmic del vehicle en el apartat Aspectes 

Econòmics del vehicle elèctric s‟han detallat més acuradament els preus dels vehicles, 

de les bateries i les opcions de financiació que existeixen. 

 

D‟altra banda també s‟estalviaria d‟emetre a l‟atmosfera una gran quantitat de gasos i 

substàncies nocives per al medi ambient, en concret les quantitats es detallen a la taula 

següent (considerant cicle urbà) 
 

 

Emissions estalvia 1 turisme elèctric a l‟any kg 

hidrocarburs (HC) 2,14 

monòxid de carboni (CO) 25,77 

òxids de nitrogen (NOx) 3,35 

diòxid de carboni (CO2) 2.777,60 

partícules 0,21 

SO2 1,66 

Taula 50. Contaminants estalviats  per un turisme elèctric a Catalunya al 2040  

(Font: Elaboració pròpia) 
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6. Conclusions 

 
En aquest estudi s‟ha creat un model on s‟han elaborat diferents escenaris segons la 

implantació del vehicle elèctric i l‟energia eòlica a Catalunya en els anys 2020, 2030 i 

2040 per avaluar l‟impacte de la sinergia entre vehicles elèctrics i energia eòlica pel que 

fa a la corba de demanda d‟electricitat, la dependència del petroli, la contaminació, i els 

beneficis a l‟usuari final. Els escenaris que s‟han creat son la substitució dels turismes 

de combustió interna per turismes elèctrics en diferents mesura: 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 50% i 100%, en els diferents anys estudiats.  

 

S‟ha determinat que els escenaris més probables de substitució dels vehicles de 

combustió interna per vehicles elèctrics serien d‟un 5% al 2020 i d‟un 20% al 2030 

aproximadament. Per al cas del 2040 s‟ha determinat que un escenari possible seria del 

38%, però que en les previsions més optimistes aquest es podria incrementar fins arribar 

prop del 50%. La substitució del la meitat dels vehicles, de totes maneres, seria 

l‟escenari al que s‟hauria d‟arribar com a mínim si es volen complir algunes de les 

expectatives i objectius governamentals pel que fa a medi ambient i sostenibilitat. 

 

L‟escenari en que veritablement ens trobarem al 2020, 2030 i 2040 dependrà de  la 

velocitat d‟implantació del tàndem energia eòlica-vehicle elèctric. Aquest nivell 

d‟implantació dependrà de l‟impuls que en faci l‟administració pública, de la capacitat 

d‟acollida que tingui la societat el vehicle elèctric, però sobretot de les millores 

tecnològiques que es donaran en els propers anys i que han de fer que tan el vehicle 

elèctric com la tecnologia de l‟energia eòlica (terrestre i marina), i les xarxes de gestió 

intel·ligent es desenvolupin i s‟estenguin, gràcies a la reducció dels costos. La 

tecnologia associada a l‟energia eòlica i al vehicle elèctric ha experimentat un gran 

desenvolupament en els últims anys i es preveu que segueixi  progressant, abaratint els 

costos i augmenten les prestacions, fent d‟aquesta manera que siguin més rentables i 

atractives i afavorint la seva implementació d‟una forma massiva.  

 

 

 

Any 2020 

 

- Al 2020 en aquest estudi es preveu que el 5%  del parc de turismes sigui constituït per 

turismes elèctrics. Per a que tota l‟energia consumida pels turismes elèctrics, 373,5 

GWh, sigui produïda en parcs eòlics caldrà que s‟instal·lin 243,39 MW de potència. 

Això suposaria una inversió total inicial de 170,4 milions d‟euros que repartida en els 

10 anys suposaria una inversió anual de 17 milions d‟euros anuals, en el cas que tota fos 

potència instal·lada terrestre i de 265,7 milions d‟euros totals o 26,6 milions d‟euros 

anuals si la potència instal·lada fos meitat terrestre i meitat marina. Aquest escenari de 

parcs marins al 2020 a Catalunya no és realista. Segons Pla de l‟energia de Catalunya 

2006-2015 a Catalunya al 2015 hi hauria d‟haver instal·lats 3.500 MW de potència 

eòlica, això implica una construcció de 2.649 nous MW. La proposta realitzada en 

aquest estudi és molt més baixa a causa de que només s‟ha considerat l‟energia 

necessària per a proveir els vehicles elèctrics. L‟energia eòlica es pot utilitzar com 

qualsevol altre energia, d‟aquí el decalatge entre previsions. Com es veu les previsions 

de necessitat d‟aquest estudi entren perfectament dintre del Pla de l‟energia 2015. 

 



 108 

- Per altra banda el cost de la producció de l‟energia necessària al 2020 (que té inclosos 

tots els costos associats a la producció d‟energia eòlica tals com la inversió inicial, el 

període d‟amortització, l‟interès del capital, el temps real d‟operació generació, 

autoconsum…) seria de 14,7milions d‟euros en el cas de potència eòlica terrestre i de 

33,0  milions d‟euros en el cas de meitat terrestre i meitat marina. 

 

- Les conseqüències en la corba de demanda de l‟electricitat permetrien aplanar 

lleugerament la corba, s‟ompliria en un 4,2% aproximadament el buit de demanada que 

existeix durant la nit a les hores vall. També s‟aconseguiria que la potència instal·lada 

necessària per a cobrir la demanda d‟electricitat del dia de més demanda del 2020 es 

pogués reduir en un 1,1% (respecte de l‟escenari en que els vehicles elèctrics i les 

xarxes intel·ligents V2G no estan implementades al 2020). 

 

- Pel que fa a la dependència del petroli, s‟estalviaran 206,3 milions de litres de 

carburant amb un preu de 795,2 milions euros. Un estalvi respecte al 2008 del 1,2% del 

total de productes petrolífers consumits a Catalunya. 

 

- Respecte a la contaminació s‟estalviarà d‟emetre 602.385 tones de CO2  a la atmosfera, 

quantificades en guanys per a la societat, en 19,9 milions d‟euros. Arribant a una 

reducció de les emissions que provoca la totalitat del transport en el seu conjunt del 

4,05% respecte al 2005. El Protocol de Kyoto té l‟objectiu de reduir les emissions al 

2020 el 20%, però es refereix a tot tipus d‟emissions. També s‟estalviaria d‟emetre 464 

tones d‟HC, 5.656 tones de monòxid de carboni, 727 tones d‟òxids de nitrogen, 46 tones 

de partícules  i 359 tones de SO2. 

 

- Per l‟usuari final, es considera que de mitja s‟estalviarà 1.900 litres de gasolina o bé 

971 litres de gasoil a l‟any amb un cost estimat de 7.400 o 3.670 euros respectivament 

(tenint en compte l‟encariment que s‟ha considerat del petroli en els propers anys). Per 

proveir el turisme elèctric tindrà que pagar una factura d‟uns 127 euros de mitja (a la 

tarifa d‟hora vall nocturna de 0,060407euros/kWh), per pagar els 2100 kWh que gastarà 

a l‟any el seu vehicle elèctric. D‟aqueta manera s‟estalviaria 7.273 euros o bé 3.543 

euros  segons si el cotxe substituït fos de gasolina o gasoil.  En el cas que no utilitzés el 

seu vehicle i decidís retornar l‟electricitat a la xarxa mitjançant el sistema V2G rebria 5 

euros per cada dia que efectués la operació, arribant a 1.825 euros d‟ingressos si no 

utilitza el vehicle cap dia a l‟any (a la tarifa d‟hora punta de 0,168965 euros/kWh) . A 

més s‟estalviaria d‟emetre a l‟atmosfera 3.387 kg de CO2 a l‟any, a més d‟altres 

substàncies contaminants. 

 

 

Any 2030 

 

- Al 2030 en aquest estudi es preveu que el 20%  del parc de turismes sigui constituït 

per turismes elèctrics. Per a que tota l‟energia consumida pels turismes elèctrics, 1.417 

GWh/any, sigui produïda en parcs eòlics caldrà que s‟instal·lin 923,7 MW de potència. 

Això suposaria una inversió total de 554,2 milions d‟euros que repartida en els 20 anys 

suposaria una inversió anual de 27,7 milions d‟euros anuals, en el cas que tota fos 

potència instal·lada terrestre i de 816 milions d‟euros totals o 40,8 milions d‟euros 

anuals si la potència instal·lada fos meitat terrestre i meitat marina. Segons les 

previsions a Catalunya per a l‟any 2030 realitzades per Institut Català de l‟Energia, i 

explicitades a  la Prospectiva Estratègica de l‟Energia en l‟Horitzó del 2030, són de 
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6.000 MW de potència instal·lada, com es veu les projeccions d‟energia eòlica 

necessitada per aquest estudi es poden incloure perfectament en aquestes prediccions. 

 

- El cost de la producció de l‟energia necessària al 2030 seria de 44,8 milions d‟euros en 

el cas de potència eòlica terrestre i de 97,4 milions d‟euros en el cas de meitat terrestre i 

meitat marina. 

 

- Les conseqüències en la corba de demanda de l‟electricitat permetrien aplanar 

lleugerament la corba, s‟ompliria en un 13% aproximadament el buit de demanada que 

existeix durant la nit. També s‟aconseguiria que la potència instal·lada necessària per a 

cobrir la demanda d‟electricitat del dia de més demanda del 2030 es pogués reduir en un 

3,7% (respecte de l‟escenari en que els vehicles elèctrics i les xarxes intel·ligents V2G 

no estan implementades al 2020). 

 

- En termes de dependència del petroli, s‟estalviaran 776,5 milions de litres de 

carburant. Un estalvi respecte al 2008 del 4,6% del total de productes petrolífers 

consumits a Catalunya. 

 

-Pel que fa a la contaminació s‟estalviarà d‟emetre 2.259,2 tones de CO2  a la atmosfera, 

quantificades en guanys per a la societat, en 92,2 milions d‟euros. Arribant  a una 

reducció del conjunt de les emissions provocades per la totalitat del transport del 15% 

respecte al 2005, L‟objectiu del 40% del Protocol de Kyoto per al 2030 queda lluny si 

no es realitzen altres modificacions en la resta de modes de transport (ja que aquest 

objectiu és per a la totalitat de les emissions). També s‟estalviaria d‟emetre 1.742 tones 

d‟HC, 21.054 tones de monòxid de carboni,2.726 tones d‟òxids de nitrogen, 174 tones 

de partícules  i 1.347 tones de SO2. 

 

- Per l‟usuari final, es considera que de mitja s‟estalviarà 1692 litres de gasolina o bé 

865 litres de gasoil a l‟any. Per proveir el turisme elèctric tindrà que pagar una factura 

de uns 114 euros de mitja, per pagar els 1.886 kWh que gastarà a l‟any el seu vehicle 

elèctric.  En el cas que no utilitzés el seu vehicle i decidís retornar l‟electricitat a la 

xarxa mitjançant el sistema V2G rebria 8,14 euros per cada dia que efectués la operació, 

arribant a 2.971 euros d‟ingressos si no utilitza el vehicle cap dia a l‟any. A més 

s‟estalviaria d‟emetre a l‟atmosfera 3.006 kg de CO2 a l‟any, a més d‟altres substàncies 

contaminants. 

 

 

Any 2040 

 

- Al 2040 en aquest estudi es preveu que la implantació del vehicle elèctric pot anar des 

del 38%, fins al 50%. L‟escenari del 50% respon a les previsions més optimistes, però 

també respon a l‟escenari ideal al que s‟hauria de tendir. En aquest escenari, si es vol 

que tota l‟energia elèctrica consumida per el parc de turismes elèctrics sigui d‟origen 

eòlic caldrà que a Catalunya s‟hagin construït 2.173,14 MW de potència eòlica 

instal·lada més per poder produir els 3.335 GWh/any necessaris per proveir 

d‟electricitat els vehicles elèctrics. Això suposaria una inversió total inicial de 1.086,6 

milions d‟euros que repartida en els 30 anys suposaria una inversió anual de 36,2 

milions d‟euros anuals, en el cas que tota fos potència instal·lada terrestre i de 1.466,9  

milions d‟euros totals o 48,9 milions d‟euros anuals si la potència instal·lada fos meitat 

terrestre i meitat marina. 
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- El cost de la producció de l‟energia necessària al 2040 (que té inclosos tots els costos 

associats a la producció d‟energia eòlica tals com la inversió inicial, el període 

d‟amortització, l‟interès del capital, el temps real d‟operació generació, autoconsum…) 

seria de 79,6 milions d‟euros en el cas de potència eòlica terrestre i de 163,7 milions 

d‟euros en el cas de meitat terrestre i meitat marina. 

 

- La corba de demanda de l‟electricitat quedarà aplanada considerablement, omplint el 

buit de demanda que existeix durant la nit en un 27% aproximadament, millorant-ne la 

gestió i fiabilitat. I aconseguiria que la potència instal·lada necessària per a cobrir la 

demanda d‟electricitat del dia de més demanda del 2040 es pogués reduir en un 7,5% 

(respecte de l‟escenari en que els vehicles elèctrics i les xarxes intel·ligents V2G no 

estan implementades al 2040). 

 

- Respecte a la dependència del petroli, s‟estalviaran 1809 milions de litres de carburant. 

Un estalvi respecte al 2008 del 10,7% del total de productes petrolífers consumits a 

Catalunya. 

 

- Pel que fa a la contaminació s‟estalviarà d‟emetre 5.499,4 milers de tones de CO2  a la 

atmosfera, arribant a una reducció del total de les emissions de CO2 provocades pel 

conjunt del transport del 37%. L‟objectiu del protocol de Kyoto per al 2040, és d‟una 

reducció respecte al 2005 del 60% del total d‟emissions. Caldrà doncs efectuar 

polítiques de reducció d‟emissions a la resta de modes de transport per no restar tan 

lluny dels objectius. A més s‟estalviaria d‟emetre 4.240 tones d‟HC, 51.025 tones de 

monòxid de carboni, 6.637 tones d‟òxids de nitrogen, 422 tones de partícules  i 3.279 

tones de SO2. 

 

- Per a l‟usuari final, es considera que de mitja s‟estalviarà 1.496 litres de gasolina o bé 

765 litres de gasoil a l‟any amb el cost que això comportarà. Tenint que pagar només 

una factura de uns 102 euros de mitja, per pagar els 1.684 kWh que gastarà a l‟any el 

seu vehicle elèctric. En el cas que no utilitzés el seu vehicle i decidís retornar 

l‟electricitat a la xarxa mitjançant el sistema V2G rebria 13,25 euros per cada dia que 

efectués la operació, arribant a 4.838 euros d‟ingressos si no utilitza el vehicle cap dia a 

l‟any. A més s‟estalviaria d‟emetre a l‟atmosfera 2.778 kg de CO2 a l‟any, a més 

d‟altres substàncies contaminants. 

 

- Per donar una idea de les possibilitats d‟aquesta sinergia entre vehicle elèctric i energia 

eòlica, es detallen quines serien les conseqüències al 2040 a l‟escenari hipotètic en que 

el 100% dels turismes fossin substituïts per turismes elèctrics. En aquest cas es reduiria  

el consum de productes petrolífers a Catalunya respecte a l‟any 2008 en un 21.4%. 

També s‟estalviarà d‟emetre a l‟atmosfera  el 74%  de les emissions CO2, que emet el 

conjunt del sector del transport. Així doncs tenint que la totalitat dels turismes són 

elèctrics i no efectuant cap modificació en la resta de  vehicles, sí que s‟arribaria i fins i 

tot es superaria dins exclusivament del marc dels vehicles, l‟objectiu del 60% de 

reducció que determina el Protocol de Kyoto per al 2040. Permetrà també aplanar la 

corba de demanda d‟electricitat, millorant-ne l‟estabilitat i la gestió i aconseguint reduir 

la potència instal·lada necessària per cobrir la màxima demanda en un 15%. Per a 

aconseguir-ho es necessitaria una  inversió de 72,4 milions d‟euros anuals en parcs 

eòlics terrestres o bé  97,8  milions d‟euros en parcs la meitat terrestres i l‟altre meitat 

marins. 
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Aquest estudi proposa una solució per a una part del sector del transport, el referent als 

turismes. Si es segueix l‟evolució proposada s‟obté un model sostenible a llarg termini. 

 

Es conclou que millorar l‟escenari energètic de Catalunya i fer que sigui un territori més 

sostenible energèticament a nivell econòmic, ambiental i de dependència, és possible. 

La introducció del vehicle elèctric i l‟energia eòlica permetrà en el futur gestionar la 

demanda d‟electricitat d‟una forma més eficient, reduir la contaminació atmosfèrica i la 

dependència energètica de l‟exterior. Les millores presentades en aquest estudi són 

possibles i viables a nivell tècnic i econòmic i els escenaris que s‟han plantejat son 

realistes, realitzant un gran esforç per part de totes les parts implicades. Els resultats si 

bé són molt favorables per aquesta part del sector del transport no són suficients per 

solucionar tots els problemes existents. 

 

Com s‟extreu d‟aquest estudi les reduccions en contaminació, dependència del petroli i 

gestió de la demanda elèctrica milloren substancialment realitzant un gran esforç per 

part de totes les parts implicades en el sector del transport. Cal però realitzar canvis i 

millores en tots els altres àmbits implicats en el sector energètic. Es fa evident que cal 

treballar molt més per poder aconseguir que Catalunya sigui sostenible en matèria 

energètica. Cal avançar molt més en investigació, abaratiment de costos, conscienciació 

social i calen grans inversions per tal que els resultats siguin optimistes de cara al futur. 

Tot i el fet que introduint totes aquestes millores els resultats globals no siguin tan 

favorables com caldria, és fonamental dur-les a terme perquè com a mínim obtinguem 

important avanç. 

 

Cal una aposta ferma i decidida per la sostenibilitat de la societat en el seu conjunt. Cal 

que tan administracions públiques com la ciutadania caminin de la mà per poder canviar 

el model energètic existent en aquest país. Aquest canvi, que ja ha començat, ha de ser 

més fort i sostingut, és fonamental  per al futur d‟aquest País. Realitzar canvis radicals 

pel que fa a les polítiques energètiques és l‟única opció possible, ja que el model 

energètic al que estàvem acostumats no es sostenible a cap nivell i en un breu període de 

temps serà completament obsolet. 
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