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1. Introducció 

1.1 Objectiu 

 

L’objectiu d’aquest treball és comparar en termes de consum d’energia, 

d’emissions de diòxid de carboni i de rendibilitat econòmica, els vehicles elèctrics 

amb els vehicles de combustió interna. 

1.2 Abast 

 

Per tal d’assolir l’objectiu d’aquest estudi s’han seleccionat cinc vehicles que es 

troben actualment en el mercat, tres d’ells vehicles elèctrics i els altres dos 

vehicles convencionals.  

 

L’estudi del consum i de les emissions totals de diòxid de carboni de cada un 

dels vehicles contempla el procés que va des de l’obtenció de l’energia emprada 

pel funcionament dels vehicles fins al moviment pròpiament del vehicle. La 

determinació del consum i de les emissions del vehicle elèctric ha comportat un 

estudi del sistema de generació elèctrica i de les emissions derivades d’aquesta 

generació en l’Estat espanyol, l’entorn geogràfic on es desenvolupa aquest 

estudi. 

 

Finalment, s’analitzen els costos dels diferents vehicles per tal de determinar si la 

diferència en el preu de compra dels vehicles elèctrics pot ser recuperada a partir 

del seu menor cost de consum teòric en un període no superior a 10 anys. 

1.3 Especificacions 

 

Les especificacions que s’han establert per a la realització d’aquest estudi han 

estat les de fixar uns paràmetres de similitud entre els diferents vehicles que 

s’utilitzen en aquest treball. Tots els vehicles són turismes que pertanyen al 

segment C. La potència dels seus motors o sistemes de propulsió està compresa 
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entre els 75 i els 100kW. Finalment tots els vehicles compleixen la norma Euro V 

referent a les emissions. 

1.4 Justificació 

 

L’evolució que ha experimentat la mobilitat els darrers 30 anys a l’Estat espanyol 

i en el conjunt de tota la Unió Europea ha estat espectacular. El 2007 el parc 

automobilístic de l’Estat era de 30 milions, dels quals 21,7 eren turismes. En 

particular el nombre  de  vehicles privats es va doblar en tan sols quinze anys. 

Aquest increment va tenir unes conseqüències econòmiques importants, però al 

mateix temps tenint conseqüències ambientals i sobre la salut [1].  

 

Això ha suposat que el sector del transport sigui el principal consumidor 

d’energia final, el 37,4%, sent pràcticament la totalitat d’aquest valor consum de 

combustibles fòssils, el 97%. A conseqüència d’això el sector del transport ha 

esdevingut el principal emissor de gasos d’efecte hivernacle, representant 

pràcticament el 30% del total [2]. 

 

Però aquestes dades no són exclusives de l’Estat espanyol, són iguals en major 

o menor mesura en el conjunt de la Unió Europea i del món en general. En el cas 

de la UE, que ens afecta a nosaltres, s’han engegat mesures per tal de reduir la 

dependència dels combustibles fòssils i per reduir les emissions en el sector del 

transport. En aquest punt el Parlament Europeu va emetre el Reglament 

Nº443/2009 per a la progressiva reducció d’emissions dels nous vehicles, en que 

el 2015 la mitjana de emissions no hauria de superar els 130gCO2/km i en el 

2020 hauria de ser de 95gCO2/km [3]. 

 

Una de les peces clau que els governs i la pròpia Unió Europea creuen 

imprescindible per assolir aquestes fites de reducció d’emissions són els vehicles 

elèctrics; consideren que podrien ajudar a reduir les emissions fins a un 60% [3]. 

 

Per contra la Universitat de Ciències i tecnologia de Noruega, ha desenvolupat 

un estudi on es determinava que amb el mix de generació elèctrica actual a la 

Unió Europea la reducció de gasos d’efecte hivernacle només seria d’entre un 10 
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i un 24%. A part alertaven de l’impacte ambiental que suposa la fabricació 

d’aquest tipus de vehicles en front dels convencionals, determinant que la seva 

producció pot ser el doble de contaminant en gran mesura pels materials 

altament tòxics utilitzats en la confecció de les bateries. I que per una reducció 

més significant d’emissions seria més beneficiós el treballar en augmentar 

l’eficiència dels combustibles o passar de la gasolina al gasoil [4]. 

 

Davant d’aquestes dues versions era interessant comparar els vehicles elèctrics 

amb els de combustió interna en l’entorn geogràfic de l’Estat espanyol per tal de 

determinar en quin grau aquests vehicles poden reduir els problemes de les 

emissions de CO2 i de la dependència del petroli.  A part d’un més que necessari 

estudi de costos i beneficis d’aquests vehicles respecte als de combustió, que 

mostri si és possible la recuperació de la diferència en el preu de venta a partir 

del menor cost en combustible, que en definitiva és un dels elements que 

ajudaria als vehicles elèctrics per tal de ser atractius pels compradors superant 

les limitacions en l’apartat d’autonomia. 

2. Els vehicles elèctrics 
 

En aquest capítol es descriuen breument les variants de vehicles elèctrics que 

s’analitzen al treball i els seus sistemes d’emmagatzematge de l’energia elèctrica. 

2.1 Descripció dels vehicles  

 

Un vehicle elèctric (EV) és un vehicle que funciona, en la seva totalitat o en part, 

mitjançant energia elèctrica. Dins els EV trobem diferents modalitats com són els  

vehicles elèctrics de bateries (BEV), els vehicles híbrids no recàrregables (HEV) i 

els híbrids endollables  (PHEV). 

 

 BEV 

 

Els BEV són propulsats per un o més motors elèctrics que s’alimenten mitjançant 

una bateria incorporada al vehicle. L’energia emmagatzemada a la bateria 

proveeix tota l’energia necessària pel vehicle, motriu i auxiliar. Les bateries 
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poden ser recarregades mitjançant la connexió del vehicle a la xarxa elèctrica o a 

través de sistemes de generació autònoms, i en part pels sistemes de frenada 

regenerativa incorporats en el vehicle, que permeten recuperar part de l’energia 

cinètica del vehicle per emmagatzemar-la a la bateria. 

 

 HEV 

 

Els vehicles híbrids tenen dos o més fonts d’energia. Els més comuns són els 

que combinen un MCI amb una bateria i un motor elèctric. Aquesta és la 

modalitat que s’utilitza durant tot el treball quan es parla de HEV. 

En aquesta modalitat d’híbrids el MCI pot haver estat dissenyat tant pel 

funcionament amb gasolina, gasoil o amb algun altre combustible alternatiu.  

 

Atenent a la disposició dels motors, podem distingir entre tres varietat de 

vehicles híbrids: els híbrids en sèrie, en paral·lel o mixtos. 

 

En els híbrids en sèrie, tota l’energia del motor de combustió s’aplica a un 

generador que la transforma a electricitat que és transmesa al sistema de 

bateries i/o al motor elèctric. El MCI no està connectat al sistema de transmissió. 

La Fig.  2.1 mostra la configuració d’un  vehicle elèctric híbrid en sèrie. 

 

 

Fig.  2.1. Vehicle híbrid elèctric en sèrie. [Font: Argonne National Laboratory [5]] 

 

En aquest cas ens podem trobar amb tres modalitats diferents de funcionament: 
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 Ús exclusiu de les bateries. Les bateries proporcionen tota l’energia 

necessària al motor elèctric. 

 Mode mixt o combinat. Quan l’energia necessària és elevada, el motor 

elèctric rep simultàniament l’energia del generador i de les bateries. 

 Ús en desacceleració o frenada. Quan part de l’energia absorbida per les 

rodes durant la frenada es transformada en energia elèctrica i es 

recarreguen les bateries. 

 

El principal avantatge d’aquesta configuració, és que el motor tèrmic, al no estar 

directament lligat a la tracció, es pot fer funcionar a velocitat constant i en el seu 

punt de rendiment òptim. Per contra, un dels inconvenients és que tota l’energia 

produïda pel motor de combustió ha de travessar el generador elèctric, que 

comporta pèrdues degudes al procés de transformació de l’energia mecànica en 

elèctrica.  

 

En els híbrids en paral·lel el sistema de transmissió pot ser accionat pel motor 

tèrmic, pel motor elèctric o per tots dos al mateix temps, com es pot veure a la 

Fig.  2.2. 

 

 

Fig.  2.2. Vehicle híbrid elèctric en paral·lel. [Font: Argonne National Laboratory [5]] 

 

Els modes de treball en aquesta configuració poden ser: 

 

 Mode totalment elèctric. Les bateries proporcionen al motor elèctric tota 

l’energia necessària per moure el vehicle.  
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 Mode mixt o combinat. Quan l’energia sol·licitada és elevada, poden 

treballar els dos motors de forma conjunta.  

 Desacceleració o frenada. Igual que en el cas de l’híbrid en sèrie. 

 

El principal avantatge d’aquesta configuració és la possibilitat de funcionament 

conjunt dels dos motors. Això fa que els dos motors puguin ser de dimensions 

més reduïdes. L’inconvenient és la major complexitat dels equips i sistemes de 

regulació i control. 

 

Per últim, els híbrids mixtos poden actuar com a híbrids en sèrie o en paral·lel. 

La Fig.  2.3 mostra la configuració dels component d’aquest tipus de vehicles 

elèctrics híbrids. 

 

 

Fig.  2.3. Vehicle híbrid elèctric mixt. [Font: Argonne National Laboratory [5]] 

 

 PHEV 

 

Un vehicle elèctric híbrid endollable es pot connectar a la xarxa elèctrica per 

recarregar la seva bateria. Una altra diferència amb els HEV, és una major 

capacitat de les bateries que els hi ofereix una autonomia més llarga en 

funcionament mitjançant exclusivament el motor elèctric. 

Aquests vehicles poden tenir les mateixes configuracions que els híbrids no 

recarregables, en sèrie, paral·lel o mixt. 
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2.2 Tecnologies d’emmagatzematge d’energia elèctrica 

 

L’èxit de la introducció dels vehicles elèctrics en el mercat passa per la viabilitat 

dels seus sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica. Els sistemes utilitzats 

per a l’emmagatzematge d’aquesta energia són les bateries, que es basen en 

processos electroquímics per acumular l’energia que posteriorment el vehicle 

utilitzarà. 

 

Una bateria converteix l’energia química emmagatzemada a energia elèctrica. 

Les bateries estan formades per cel·les. Cada cel·la individual està composta 

d’un elèctrode negatiu i un de positiu, connectats mitjançant un electròlit. La 

reacció química produïda entre aquests tres elements genera l’electricitat. Les 

bateries recarregables poden invertir la reacció química, revertint el corrent. Els 

materials emprats en els elèctrodes i en l’electròlit determinen les 

característiques de la bateria.  A la Fig.  2.4 es mostra la representació del  

mòdul d’una bateria i una de les cèl·lules que el conformen. 

 

 

 

Fig.  2.4. Diagrama de composició d’una bateria i de les seves cèl·lules. [Font: NREL [6]] 

 

Depenent de les característiques d’una bateria, aquesta serà més o menys 

interessant pels vehicles elèctrics. 

Alguns dels paràmetres a tenir en compte a l’hora de seleccionar la tecnologia de 

la bateria són els que es descriuen a continuació: 
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 Potència (W). Fa referència al ritme que té la bateria de realitzar el treball 

de moure electrons mitjançant o en contra el potencial elèctric. El seu 

valor depèn del voltatge i la intensitat. 

 

 Capacitat (Ah). És la quantitat d’electricitat que una bateria pot 

emmagatzemar i restituir en descarregar-se. 

 

 Energia específica (Wh/kg). És la quantitat d’energia disponible per 

unitat de massa. 

 

 Densitat energètica (Wh/m3). És la quantitat d’energia elèctrica 

emmagatzemada per metre cúbic de bateria. 

 

 Potència específica (W/kg). És la quantitat de potència obtinguda per 

kilogram de bateria. Algunes bateries tenen uns bons valors d’energia 

especifica i uns no tant bons de potència específica, el que significa que 

poden emmagatzemar molta energia però només la poden donar molt 

lentament. Aplicat a un EV, significaria que podríem conduir aquest 

vehicle a una velocitat molt baixa al llarg d’una llarga distància.  

 

 Eficiència energètica. En una bateria és la relació entra l’energia 

elèctrica proporcionada per la bateria i la quantitat d’energia necessària 

per tornar a l’estat anterior a la descàrrega. Aquest és un paràmetre 

important ja que, un dels arguments per la utilització dels vehicles 

elèctrics es basa en la utilització eficient que tenen de l’energia, per tant 

és necessària una alta eficiència en les bateries. L’eficiència energètica 

variarà en gran mesura en la forma com s’utilitzi la bateria. Si la bateria 

es càrrega i descàrrega ràpidament, l’eficiència energètica disminueix.  

 

 Autodescàrrega. La majoria de les bateries es descarreguen quan no 

estan en funcionament. Aquest paràmetre depèn del tipus de bateria i 

d’altres factors com ara la temperatura; les altes temperatures augmenten 

en gran mesura aquest fenomen. 
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 Temperatura optima de funcionament. Tot i que la majoria de les 

bateries funcionen a temperatura ambient algunes necessiten ser 

escalfades per començar a funcionar i posteriorment ser refredades 

durant el seu funcionament. En d’altres, el rendiment de la bateria cau a 

baixes temperatures. 

 

 Cicles de vida. És el nombre de descàrregues i recàrregues, que pot 

efectuar una bateria fins que per envelliment dels seus components la 

seva capacitat de recàrrega màxima arriba a un valor del 75 o 80% del 

nominal.  

 

Tot i no ser especificacions d’una bateria, també es descriuen dos variables que 

s’utilitzen per determinar l’estat d’una bateria: 

 

 SOC (State of Charge). Ens indica l’estat de càrrega de la bateria en un 

determinat moment. El seu valor va del 100% al 0% de càrrega. 

 

 DOD (Depth of Discharge). Fa referència al rang de funcionament de la 

bateria. De quin percentatge màxim de capacitat de la bateria a quin 

percentatge del mínim pot treballar per tal que la bateria no envelleixi de 

forma prematura.  

 

Les bateries per als vehicles elèctrics hauran d’assegurar uns valors suficients 

d’energia i densitat de potència adequant el pes i les dimensions a les 

necessitats dels vehicles. Les bateries dels EV, han de ser dissenyades per 

optimitzar l’energia emmagatzemada, mentre que les bateries dels PHEV 

prioritzen altes densitats de potència [7]. 

 

A continuació es descriuen tres tecnologies de bateries, las de plom-àcid, níquel 

hidrur de metàl·lic i les d’ió-liti, ja que són les més utilitzades en els BEV i els 

híbrids que es comercialitzen actualment. 
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 Bateries de Plom – àcid 

 

És la bateria emprada en tot tipus de vehicles per proporcionar l’encesa dels 

motors i l’energia elèctrica pels sistemes auxiliars (llums, electrònica, etc.). 

L’elèctrode negatiu d’aquestes bateries està compost per plom (Pb) mentre que 

el positiu ho està de diòxid de plom (PbO2). Els elèctrodes estan submergits un 

electròlit format per àcid sulfúric (H2SO4). La reacció química global d’aquestes 

bateries és: 

Pb + PbO2 + 2H2SO4   2PbSO4 + 2H2O 

 

Entre els seus avantatges trobem: 

 

 Elevat voltatge. Dins dels acumuladors electroquímics basats en 

electròlits aquosos són els que tenen un major voltatge nominal, 2 V. 

 Elevada potència. Aquestes bateries són capaces de subministrar una 

elevada intensitat de corrent, i per tant una alta potència.  

 Baix cost. És el principal avantatge d’aquestes bateries, sent la tecnologia 

d’acumuladors electroquímics més barata del mercat. 

 

I els seus principals desavantatges són:  

 

 Baix valor d’energia específica. De les tres tecnologies d’acumulació que 

es descriuen en aquest apartat, són les que tenen un valor menor 10-40 

Wh/kg. 

 Curt cicle de vida. El nombre de cicles de càrrega/descàrrega que poden 

realitzar aquestes bateries és moderat, entre 400 i 800 cicles. 

 Alta toxicitat. La presencia del plom en aquestes bateries les converteixen 

en altament nocives pel mediambient. 

 

 Bateries de níquel – hidrur metàl·lic (NiMH) 

 

Aquestes bateries van ser introduïdes en l’última dècada del segle XX. Es 

consideren l’evolució de les bateries alcalines de níquel-cadmi. L’aspecte 

diferencial de les bateries de NiMH és la utilització d’un aliatge metàl·lic en 
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l’elèctrode negatiu capaç d’inserir hidrogen electroquímicament i de manera 

reversible. La reacció química global que es produeix, és la següent: 

 

MH + NiOOH  M + Ni(OH)2 

 

Els avantatges d’aquesta bateria són: 

 

 Major energia específica. Les bateries de NiMH tenen més energia 

específica que les de plom, 60-80 Wh/kg. 

 Admeten recàrregues rapides. Aquest paràmetre és important per poder 

aprofitar l’energia generada durant la frenada regenerativa. 

 Baix impacte mediambiental.  

 

Desavantatges: 

 

 Moderat nombre de cicles de vida. El seu valor està entre els 300 i 600 

cicles. 

 Elevat cost. El seu preu pot arribar a ser quatre vegades superior a les de 

plom-àcid. 

 

 Bateries d’Ió - Liti 

 

Les bateries d’ió liti van ser introduïdes a principis dels noranta. Aquestes 

bateries comprenen una extensa família a partir de la utilització de diferents 

materials per l’ànode i el càtode. Cada combinació té unes propietats diferents 

en termes de seguretat, cost i rendiment entre d’altres. Les tecnologies més 

importants per aplicacions a l’automació són les:  NCA (liti-níquel-cobalt-alumini), 

NCM (liti-níquel-cobalt-manganès), LMO (liti-manganès), LTO (liti-titani) i LFP 

(liti-fosfat de ferro). A la Fig.  2.5 es comparen aquestes cinc tecnologies de 

bateries de liti en termes de potència específica, seguretat, rendiment, vida de la 

bateria i cost. 
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Fig.  2.5. Comparació de les cinc principals tecnologies d’acumulació de liti per a 

l’automoció. [Font: Boston Consulting Group [8]] 

 

En general, alguns dels avantatges de les bateries d’ió respecte les de NiMH i 

plom-àcid són: 

 

 Alt voltatge. De les tres tecnologies de bateries, les de liti són les que 

tenen un major voltatge nominal, amb valors típics entre 3 i 4 V. 

 Elevada energia específica. També és la tecnologia que presenta majors 

valors d’energia específica, 80-170 Wh/kg. És pràcticament el doble de 

les NiMH i unes quatre vegades el valor de les de plom. 

 Elevat valor de cicles de vida. Superior al 1.000 cicles de vida. 

 Baix impacte ambiental.  

 

I alguns dels desavantatges són: 

 

 Elevat cost. De les tres tecnologies és la que té un cost major tot i que 

s’espera que el seu preu disminueixi amb l’augment de la demanda i la 

introducció de nous materials catòdics. 

 Pèrdua de prestacions a altes temperatures. Algunes configuracions de 

bateries de liti mostren una disminució de les seves propietats a 

temperatures superiors als 50ºC. 
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La Taula 2.1 mostra els valors d’energia específica, densitat energètica, voltatge 

i cicles de vida de les tecnologies de bateries descrites anteriorment. I a la Fig.  

2.6 es comparen diferents tecnologies d’emmagatzematge d’energia elèctrica a 

partir dels seus valors de potència específica i d’energia específica. 

 

Bateria 
Voltatge 

(V) 

Energia 

específica 

(Wh/kg) 

Densitat 

energètica 

(W/l) 

Cicles de 

vida 

(80%) 

Pb/A  2 10-40 50-100 400-800 

NiMH 1,2 60-80 250 300-600 

Ió-liti 3 - 4,5 80-170 170-450 500-3.000 

Taula 2.1. Valors teòrics dels sistemes de bateries.  [Font:Guía del vehículo eléctrico [9]] 

 

 

 

Fig.  2.6. Comparació de diferents tecnologies d’acumulació d’energia elèctrica. [Font: 

IEA [10]] 
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3. Vehicles d’estudi 
 

Un cop explicades les modalitats de vehicles elèctrics i els seus sistemes de 

bateries, en aquest capítol es mostren els vehicles elèctrics i els vehicles 

convencionals que s’han seleccionat per a la confecció d’aquest estudi a partir 

de les especificacions. 

A la Taula 3.1 es mostren els vehicles elèctrics seleccionats amb algunes de les 

seves especificacions. La resta d’especificacions es troben a l’ANNEX A. 

 

Vehicles elèctrics 

EV 

 

Marca Nissan 

Model Leaf 

Classificació UE - 

Potència (kW) 80 

Dimensions (mm) 4.450/1.770/1.550 

Pes (kg) 1.600 

Cx 0,28 

HEV 

 

Marca Toyota 

Model Prius 

Classificació UE Euro 5 

Potència (kW) 100 

Dimensions (mm) 4.480/1.745/1.490 

Pes (kg) 1.365 

Cx 0,25 

PHEV 

 

Marca Toyota 

Model Prius Plug-in 

Classificació UE Euro 5 b 

Potència (kW) 100 

Dimensions (mm) 4.480/1.745/1.490 

Pes (kg) 1.425 

Cx 0,25 

Taula 3.1. Vehicles elèctrics seleccionats per l’estudi. [Font: Pagines web dels fabricants 

[11] i [12]] 
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I els vehicles convencionals que s’han escollit per a la realització del treball, 

tenint en compte les especificacions, són els que es mostren a la Taula 3.2. 

 

Vehicles convencionals 

Gasolina 

 

Marca Mazda 

Model 3 

Classificació UE Euro 5 

Potència (kW) 77 

Dimensions (mm) 4.460/1.755/1.470 

Pes (kg) 1.243 

Cx 0,29 

Gasoil 

 

Marca Mazda 

Model 3 

Classificació UE Euro 5 

Potència (kW) 85 

Dimensions (mm) 4.460/1.755/1.470 

Pes (kg) 1.276 

Cx 0,29 

Taula 3.2. Vehicles convencionals seleccionats per l’estudi. [Font: pagina web del 

fabricant [13]] 

3.1 Obtenció dels consums i emissions dels vehicles de 

l’estudi 

 

Les dades de consums i emissions de diòxid de carboni dels cinc vehicles que 

configuren aquest estudi han estat obtingudes dels test realitzats per l’ADAC.  

Els test realitzats per l’ADAC, amb el nom d’Ecotest, intenten reproduir les 

condicions normals de conducció. Les mostres de consum i emissions es prenen 

a partir del funcionament dels vehicles en el que s’anomena en anglès chassis 

dynamometer, Fig.  3.1. En total es realitzen tres cicles diferents de conducció, el 

NEDC, el WLTP i l’ADAC motorway. 
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Fig.  3.1. Representació del sistema d’avaluació de consum. [Font: JAMA [14]] 

 

3.1.1 Descripció dels cicles utilitzats per l’ADAC 

 

En aquest apartat es descriuen els tres cicles de conducció que utilitza aquest 

organisme per tal de determinar els consums i les emissions dels vehicles. 

 

 NEDC (New European Driving Cycle) 

 

El test NEDC és el test utilitzat per homologar els nous vehicles per part de la 

Unió Europea des del 1996. Els cicles emprats en el test europeu varien 

respecte els test realitzats per part d’altres països com ara els Estats Units o el 

Japó. Això implica que els resultats de consums i emissions d’un mateix vehicle 

seran diferents depenent del país que els ha realitzat. 

 

El test NEDC està format per dos fases. La primera fase, conducció urbana, 

consisteix en recrear les condicions de funcionament d’un vehicle en les 

primeres hores del dia després d’estar tota la nit sense funcionar. La segona fase 

representa una conducció extra urbana a una velocitat màxima de 120km/h. La 

duració total de les dues fases és aproximadament de 20 minuts i les distàncies 
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recorregudes són de 4 km en la primera fase i de 7 km en la segona, 

aproximadament. A la següent figura es mostra la representació del cicle. 

 

 

Fig.  3.2. Cicle NEDC. [Font: ADAC [15]] 

 

 WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) 

 

Consisteix en un test de quatre fases on es suposa que cobreix el màxim 

d’aspectes de la conducció en la vida real. Les distàncies cobertes són: 3 km en 

la primera fase, 5 km en la fase mitja, 7 km en la fase llarga i 7,7 km en la fase 

extra llarga. A diferència del test NEDC, en aquest no es calculen les emissions 

de pol·lució. La Fig.  3.3 mostra la representació del cicle. 

 

 

Fig.  3.3. Cicle WLTP. [Font: ADAC [15]] 
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 ADAC Motorway Cycle 

 

Aquest és un test dissenyat per aquest organisme que intenta cobrir un espai 

que el test europeu no contempla. El cicle consisteix en una fase inicial curta, 

sense mesures, amb dos fases posteriors que simulen la conducció per autopista 

a una velocitat màxima de 130 km/h. La distància coberta en cada una de les 

fases és aproximadament de 10 km. La Fig.  3.4 mostra la representació 

d’aquest cicle. 

 

 

Fig.  3.4. Cicle ADAC motorway. [Font: ADAC [15]] 

 

Els test realitzats en el cas dels vehicles híbrids són exactament els mateixos, 

però a l’inici de cada test el valor SOC (State of Charge) de la bateria és un 60 – 

70%. En el cas dels híbrids endollables, es realitzen els test amb la bateria al 

100% i desprès es repeteixen amb la bateria carregada menys d’un 3%. El cicle 

complert en aquest cas és: 

 

 Cicle NEDC amb la bateria al 100% al principi del test,  fins un valor SOC 

< 50% 

 Mesura de l’energia elèctrica consumida per tornar al 100% de càrrega. 

 Cicle NEDC amb la bateria descarregada (SOC al final i al principi < 3%) 

 Cicle WTLP amb la bateria al 100% al principi del test,  fins un valor SOC 

< 50% 

 Mesura de l’energia elèctrica consumida per tornar al 100% de càrrega. 
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 Cicle WTLP amb la bateria descarregada (SOC al final i al principi < 3%) 

 Cicle ADAC motorway amb la bateria al 100% al principi del test,  fins un 

valor SOC < 50% 

 Mesura de l’energia elèctrica consumida per tornar al 100% de càrrega. 

 Cicle ADAC motorway amb la bateria descarregada (SOC al final i al 

principi < 3%) 

 

El cicle pels vehicles elèctrics purs, és una combinació dels tres descrits 

anteriorment. Abans de l’inici del cicle, la bateria ha d’estar al 100 % carregada. 

Aquest es repeteix fins que el valor SOC és < 50%. Igual que en el cas de l’híbrid 

endollable, la mesura del consum d’energia s’obté a partir de l’energia elèctrica 

necessària per tornar a tenir la bateria al 100%. La Fig.  3.5 mostra el cicle que 

segueixen els EV. 

 

 

Fig.  3.5. Cicle que desenvolupen els vehicles elèctrics. [Font: ADAC [15]] 

 

Finalment mencionar que tots els resultats obtinguts per part de l’ADAC, són 

resultats en unes condicions concretes de conducció i amb valors de 

temperatura i velocitat del vent controlades. En la vida real els valors poden 

variar per multitud de raons, com ara la forma de conducció, l’estat de les 

carreteres o les condicions climàtiques,  entre d’altres. 

 



                                 Maurici Ignacio Martin 

 

30 

3.1.2 Valors de consums dels vehicles d’estudi 

 

Els resultats obtinguts dels cinc vehicles en les proves de l’ADAC, es troben a la 

Taula 3.3. Aquests valors són els que s’utilitzaran en la determinació del consum 

energètic dels vehicles. A la mateixa taula, també es mostren els consums 

proporcionats pels fabricants a mode de comparació. 

 

Consum 
EV 

(kWh/100 km) 
PHEV 

(l/100km) 
HEV 

(l/100km) 
Gasolina 
(l/100km) 

Gasoil 
(l/100km) 

 En ciutat  17,05 1,6 2,6 7,6 5,6 

 En carretera nacional 17,38 3,1 4,3 5,4 3,9 

En autopista 24,81 5,8 6 7,3 6,3 

 Mig Ecotest 20,39 3,6 4,6 6,3 5,1 

Mig Fabricant 13,71 2,1 3,9 6,4 5,2 

Taula 3.3. Consums dels diferents vehicles obtinguts en l’Ecotest i proporcionats pel 

fabricant. [Font: ADAC [16] i pagines web fabricants [9-11]] 

 

Clarament el resultats obtinguts de consum mig dels vehicles elèctrics són 

superiors als proporcionats pel fabricant, en canvi els consums dels vehicles de 

combustió interna són lleugerament inferiors. Una altra dada interessant dels 

resultats dels tests és el consum del cotxe elèctric pur en conducció per 

autopista, que és superior a la capacitat de la bateria i per tant no podria arribar 

a recórrer els 100 km. En el cas del híbrid endollable, a més del consum que es 

mostra de combustible, el test determina un consum de 8,6kWh/100km per part 

del motor elèctric. 

 

Per poder realitzar una millor comparació dels consums del vehicle elèctric 

podem determinar a partir de [17], l’equivalència a gasolina o gasoil. A la Taula 

3.4 es mostren els diferents consums del vehicle elèctric en la seva equivalència 

a litres de gasolina i de gasoil. 
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Consums 
Electricitat 

(kWh/100km) 
Gasolina 
(l/100km) 

Gasoil 
(l/100km) 

En ciutat 17,05 1,99 1,72 

 En carretera nacional 17,38 2,03 1,75 

 En autopista 24,81 2,90 2,50 

 Mig Ecotest 20,39 2,38 2,05 

Taula 3.4. Consums del vehicle elèctric en la seva equivalència a gasolina o gasoil. [Font 

pròpia] 

 

Els consums equivalents a gasolina o gasoil del vehicle elèctric són molt inferiors 

als consums que podem trobar en el mercat d’unes característiques similars. 

3.1.3 Valors d’emissions de CO2 dels vehicles d’estudi 

 

Els resultats en l’apartat d’emissions de diòxid de carboni, dels diferents vehicles, 

proporcionats pels test de l’ADAC es troben a la Taula 3.1. En aquest cas el 

valor d’emissions que proporciona l’Ecotest és superior en tots els casos als 

proporcionats pels fabricants. En el cas del vehicle elèctric el valor d’emissions 

és zero ja que el vehicle en si, no genera CO2 durant la seva conducció. 

 

Vehicle 
Emissions CO2 (g/km) 

ADAC Ecotest 

Emissions CO2 (g/km) 

Fabricants 

EV 0 0 

HEV 128 89 

PHEV 100 49 

Gasoil 133 115 

Gasolina 171 147 

Taula  3.1. Emissions de CO2 de cada un dels vehicles proporcionades pels test de 

l’ADAC i pels fabricants. [Font: ADAC [16] i pagines web fabricants [9-11]] 
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4. Sistema elèctric espanyol 
 

Per poder realitzar els càlculs de consums energètics i emissions de CO2 dels 

vehicles elèctrics, es fa necessari estudiar el sistema de generació d’energia 

elèctrica en l’entorn geogràfic on desenvolupem l’estudi. En aquest capítol es 

descriu el mix de generació elèctric de l’Estat espanyol del 2011. 

 

El consum d’energia elèctrica l’any 2011 va ser de 254.786 GWh, que representa 

una disminució d’un 2,2% respecte el 2010. Aquesta disminució de la demanda 

elèctrica és atribuïda bàsicament a la reducció de l’activitat econòmica espanyola. 

Sent superior a l’observada en el conjunt dels països de la Unió Europea que es 

va situar al 1,7%. La demanda màxima anual d’energia elèctrica es va produir el 

25 de gener amb 883 GWh [18]. La Fig.  4.1 mostra l’evolució de la demanda 

d’energia elèctrica en el període comprès des del 2007 fins el 2011. 

 

 

Fig.  4.1. Evolució de la demanda d’energia elèctrica del 2007 al 2011. [Font: REE [18] i 

elaboració pròpia] 

 

La potència instal·lada en el parc generador del sistema peninsular espanyol es 

va incrementar en 2.057 MW, situant la capacitat total de producció en 100.168 

MW. L’augment de potència instal·lada va ser majoritàriament en l’àmbit de les 

energies renovables, amb un augment de 1.380 MW en eòlica, uns 390 MW en 

fotovoltaica i uns 517 MW en termosolar respecte al 2010. La resta de 
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tecnologies de producció no van experimentar variacions considerables a part de 

la reducció en 470 MW de fuel gas. 

 

La distribució de la potència instal·lada l’any 2011 en el parc generador 

d’electricitat del sistema peninsular és la que es mostra a la Fig.  4.2.  

 

 

Fig.  4.2. Distribució de la potència instal·lada l’any 2011. [Font: REE [18] i elaboració 

pròpia] 

 

La potència instal·lada pot ser classifica en dos grans grups o règims econòmics. 

El règim especial es pot associar a les instal·lacions de potència inferior a 50 MW, 

en que la seva generació prové de: 

 

 Cogeneració. 

 Energies renovables no consumibles (solar, eòlica, geotèrmica, centrals 

hidroelèctriques), biomassa o qualsevol tipus de biocarburant. 

 Residus amb valoració energètica, residus sòlids urbans (RSU). 

 

El règim ordinari, inclou tota la resta d’instal·lacions.  

 

La generació d’energia elèctrica de l’any 2011 va estar marcada pel notable 

augment de la generació a partir del carbó, un 16% del total que representa un 

7% més que l’any 2010. El motiu de l’aquest augment es deu a l’aplicació del 

Real Decret 134/2010 que condicionava l’obligació del consum del carbó 
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nacional emmagatzemat. L’energia nuclear va ser la principal subministradora 

d’electricitat durant tot l’any, representant un 21% del total, i en segon lloc van 

ser les centrals de cicle combinat amb un 19%.  

 

Les energies renovables van proporcionar una menor quantitat d’energia com a 

conseqüència d’una menor capacitat hidràulica i per la menor producció eòlica. 

D’aquesta forma la generació d’electricitat a partir d’energies netes va suposar el 

32,4% del total, un 2,9% menys respecte al 2010, trencant una tendència a l’alça 

des del 2008 tal i com mostra  la següent figura. 

 

 

Fig.  4.3. Evolució en percentatge de la generació elèctrica mitjançant renovables. 

[Font:REE [18] i elaboració pròpia] 

 

La  Fig.  4.4 mostra el mix de generació d’electricitat de l’any 2011. 

 

 

Fig.  4.4. Distribució de la generació d’electricitat en l’any 2011. 

 [Font: REE [18] i elaboració pròpia] 
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Les centrals pertanyents al règim ordinari van continuar amb la tendència a la 

baixa que van iniciar l’any 2008. En el 2011 la seva aportació va ser de 179.525 

GWh, un 5,1% menor que l’any 2010, arribant a nivells comparables al 2000. La 

disminució més important de les centrals pertanyents aquest grup va ser la 

hidràulica amb 28,7%, seguit de les de cicle combinat amb una disminució del 

21,5% respecte al 2010. En el cas de les central de règim especial la producció 

va créixer un 1,1% respecte al 2010, generant un total de 91.815GWh. Dins 

d’aquest règim, la tecnologia que va aportar més energia  va ser l’eòlica. 

 

 

Fig.  4.5. Distribució de la generació de l’energia elèctrica depenent del seu règim. [Font: 

REE [18] i elaboració pròpia] 

 

Com a mostra comparativa, la Fig.  4.6 descriu la distribució de la producció 

d’energia elèctrica en el conjunt de la Unió Europea l’any 2011. Clarament la 

generació d’energia elèctrica en el grup UE-27 té una major dependència dels 

combustibles fòssils i de l’energia nuclear que l’Estat espanyol. La generació a 

partir de l’eòlica és pràcticament tres vegades inferior en el conjunt de la UE i pel 

que fa a l’energia hidràulica el valor és lleugerament inferior. 
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Fig.  4.6. Distribució fonts de generació d'energia elèctrica en Europa. [Font: Eurostat [19] 

i elaboració pròpia]  

4.1 Emissions de CO2 derivades de la producció 

elèctrica 

 

Un cop determinat el mix de generació elèctric, es presenten les emissions 

derivades de la generació de 1kWh a partir d’aquest mix, això permetrà 

determinar les emissions associades als vehicles elèctrics. 

 

Les emissions de diòxid de carboni derivades de la generació d’energia elèctrica 

es determinen a partir dels percentatges de generació de cada una de les 

centrals, amb els factors d’emissions de les matèries primes utilitzades en la 

generació [20].  

 

A partir dels factors d’emissió de cada una de les tecnologies i dels seus 

percentatges de generació d’energia elèctrica descrits en el capítol 4, les 

emissions associades a la generació d’energia elèctrica l’any 2011 van ser de 

270gCO2/kWh. Això significa, de forma global, que es van generar 73 milions de 

tones de diòxid de carboni, un 25% més que l’any 2010 [18]. Sent l’energia 

tèrmica a base de carbó la que més aporta en el total d’emissions de CO2, un 

58% com es pot veure a la Fig.  4.7. 
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Fig.  4.7. Distribució de les emissions de CO2 depenent de les tecnologies de producció 

presents en el mix de generació. [Font: Minetur [21] i elaboració pròpia] 

 

La Fig.  4.8 mostra l’evolució que han experimentat les emissions derivades del 

mix elèctric des del 2005 fins el 2011. 

 

 

Fig.  4.8. Evolució emissions gCO2/kWh en la producció d’energia elèctrica. [Font: IEA 

[22] i elaboració pròpia]  

 

Tot i aquest increment de les emissions en l’any 2011, l’Estat espanyol es va 

situar per sota de la mitjana que conformen els 27 països de la Unió Europea. El 

mix del grup EU-27 de l’any 2010 va ser de 429gCO2/kWh [22]. 

 

Els càlculs realitzats en aquest punt es troben a l’apartat B.2 de l’ANNEX B. 
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5. Cadena energètica relativa al vehicle 

elèctric 
 

Un cop conegudes les emissions relatives a la generació d’energia elèctrica, 

s’analitza la cadena energètica relativa als vehicles elèctrics. 

 

La determinació dels diferents rendiments associats a tots els processos que 

formen part de la generació de l’energia elèctrica, el seu transport i distribució, 

procés de càrrega i funcionament del vehicle elèctric, permet determinar el 

rendiment global d’un vehicle elèctric i proporciona un primer element de 

comparació amb els vehicles de combustió interna. 

5.1 Rendiment ponderat associat a la generació 

d’energia elèctrica 

 

Generalment el procés de generació d’energia elèctrica està lligat a un seguit de 

transformacions d’una matèria prima fins a l’obtenció de l’electricitat. El 

rendiment que s’obté d’aquesta transformació d’energia primària a electricitat 

depèn bàsicament de les propietats de la pròpia matèria prima i de la tecnologia 

emprada en la seva transformació.  

 

Per a la determinació dels rendiments de les centrals tèrmiques que produeixen 

electricitat en l’Estat espanyol, s’han recopilat les dades de generació elèctrica 

de cada una de les modalitats de producció i s’han dividit pels seus consums de 

matèries primes. En el cas de la generació a partir de carbó, no s’ha distingit 

entre les seves varietats. A la Taula 5.1 es troben els rendiments obtinguts en el 

cas de les centrals de producció, nuclear, de carbó, gas natural i cogeneració. 

Aquest rendiments incorporen les pèrdues associades al procés d’extracció de la 

matèria prima i el seu transport fins a les plantes de generació, considerant un 

rendiment d’extracció i transport del 92% [23].  
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Tecnologia Rendiment (%) 

Nuclear 30 

Carbó 33 

Gas Natural 48 

Cogeneració 33 

Taula 5.1. Rendiment de les centrals de generació elèctrica considerant el rendiment en 

l’extracció i transport de la matèria prima. [Font pròpia] 

 

El rendiment que es mostra en el cas de la cogeneració, s’ha obtingut del 

document [24] i fa referència únicament a la producció d’electricitat. El rendiment 

global de producció d’electricitat més calor s’estimà en un 84,9%. 

Els rendiments de les centrals renovables varien considerablement en funció de 

l’energia que utilitzen, mentre una central hidroelèctrica té un rendiment comprès 

entre el 90-95% les centrals fotovoltaiques només aconsegueixen rendiments al 

voltant del 15%. A la Taula 5.2 s’ensenyen els rendiments teòrics d’algunes de 

les tipologies més comunes de centrals renovables. 

 

Tecnologia Rendiment (%) 

Hidroelèctrica 90-95 

Eòlica 35 

Fotovoltaica 15 

Centrals solars de torre central 14-19 

Centrals amb col·lectors parabòlics 14-18 

Taula 5.2. Rendiments de centrals d’energies renovables. [Font:Eurelectric [24]] 

 

Tot i que els rendiments associats a la transformació de l’energia provinent del 

Sol, del vent o de l’aigua són els mencionats a la Taula 5.2, al no haver 

considerat en el cas de les centrals de combustibles fòssils o nuclear les pèrdues 
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associades al procés de creació de les matèries primes, el rendiment de les fonts 

renovables serà considerat del 100%. 

També s’ha optat per aquest rendiment en el cas de l’energia hidràulica tot i que 

en el sistema de generació espanyol existeixen les centrals hidràuliques de 

bombeig però aquestes suposen menys d’un 9% del total, fet que no suposa un 

percentatge significatiu com per modificar el rendiment en aquest cas. 

  

A partir dels rendiments obtinguts de cada una de les tecnologies presents en 

l’Estat espanyol i amb els seus valors percentuals en el global de la producció, el 

rendiment ponderat de la generació d’energia elèctrica se situa en un, ηg = 57%. 

Veure apartat B.3 de l’ANNEX B. 

5.2 Transport i distribució 

 

Las pèrdues atribuïdes al transport i distribució de l’energia elèctrica en l’Estat 

espanyol al 2011 van ser del 6,96% segons [21]. A partir d’aquesta dada 

s’adopta un rendiment de transport i distribució del ηb = 93,04%. 

5.3 Procés de càrrega i rendiment bateries 

 

El rendiment associat als sistemes de recàrrega per als vehicles elèctrics es 

considera del nc = 93% [25]. 

 

En el cas del rendiment de les bateries, aquest està relacionat directament al 

tipus de tecnologia emprada. Pels càlculs en aquest estudi s’ha considerat un 

rendiment del ηb = 95%, que fa referència a una bateria d’ió liti [26]. 

5.4 Motor elèctric 

 

Els motors dels vehicles elèctrics poden ser de corrent continu o de corrent 

altern. En el cas dels motors de corrent continu, ja siguin motors en sèrie o 

d’excitació permanent, proporcionen un elevat parell d’arrencada i un sistema de 

regulació de la velocitat senzill. Els de corrent altern poden ser síncrons o 
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asíncrons, en general són més robustos i fàcils de mantenir, i aconsegueixen un 

millor rendiment que els de corrent continu.  

 

Per aquest estudi s’ha considerat el rendiment d’un motor de corrent altern. El 

rendiment adoptat és del ηm = 90,2% [27]. 

5.5 Sistema mecànic 

 

Pel que fa al rendiment associat al sistema mecànic, que comprèn la transmissió 

i els sistemes auxiliars de seguretat, s’ha assignat el valor de ηmec = 80% [27]. 

5.6 Resultats globals 

 

Partint dels rendiments de cada una de les parts que conformen la cadena 

energètica relativa a un cotxe elèctric en l’entorn geogràfic de l’Estat espanyol, 

determinem que el rendiment associat és del 34%. 

 

                      (Eq.  5.1) 

 

El que implica entre un 17 i un 22% més elevat que el dels vehicles de combustió 

interna, segons [23]. 

 

5.6.1 Influencia de la tecnologia de generació elèctrica en el 

rendiment d’un vehicle elèctric 

 

El punt més significatiu dels que conformen la cadena energètica del vehicle 

elèctric és la generació de l’electricitat. En el cas espanyol el rendiment que s’ha 

trobat ha estat del 57%, un rendiment considerable gràcies a la gran aportació 

de les energies renovables. En aquest apartat s’incideix en com variaria el 

rendiment global d’un EV depenent de la tecnologia de generació elèctrica 

utilitzada. 
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A la Fig.  5.1 es mostra el rendiment que assoliria un vehicle elèctric si tota 

l’energia provingués d’una central tèrmica de carbó, d’una central nuclear, d’una 

de cicle combinat i finalment de fonts renovables. 

 

 

Fig.  5.1. Rendiment del vehicle elèctric depenent de la tecnologia de generació elèctrica. 

[Font pròpia] 

 

La millora que les centrals tèrmiques i nuclears, ofereixen en el rendiment global 

dels vehicles elèctrics respecte als convencionals és molt reduïda. En canvi si 

tota l’energia consumida per un EV fos d’origen renovable, el rendiment 

equivaldria a unes tres vegades el d’un vehicle convencional. 

 

6. Energia consumida i emissions de CO2 
 

En aquest capítol és determina l’energia total consumida per kilòmetre de cada 

un dels cinc vehicles, i les emissions derivades a partir dels valors obtinguts dels 

tests de l’ADAC. 
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6.1 Energia consumida 

 

La seva determinació es basa en l’estudi de l’energia consumida en el procés 

que va del pou al tanc de combustible o bateria, Well-to-Tank (WTT) i en 

l’energia consumida en el cicle que va des del tanc de combustible o bateria a 

les rodes, Tank-to-Wheel (TTW). A la Fig.  6.1 es mostra un esquema del procés 

de transformació de l’energia pels vehicles convencionals  i a la Fig.  6.2 pels EV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.1. Esquema del procés de transformació de l’energia en els vehicles 

convencionals. [Font: Electric vehicle technology explained [28] i elaboració pròpia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.2.  Esquema del procés de transformació de l’energia en els vehicles elèctrics. 

[Font: Electric vehicle technology explained [28] i elaboració pròpia] 
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refineria (en el cas del gasoil i la gasolina) o a la central elèctrica, el transport i 

distribució d’aquesta energia fins als punts de consum, i de les gasolineres o 

punts de recàrrega al dipòsit o bateria.  

En el cas dels vehicles de combustió interna està estipulat que el rendiment 

d’aquest cicle és del 83% [23]. En el cas dels vehicles elèctrics es pot determinar 

a partir dels rendiments descrits en el capítol 5. El rendiment és: 

 

                                                (Eq.  6.1) 

 

Per tant el rendiment dels vehicles convencionals en aquesta etapa és molt 

superior al dels vehicles elèctrics purs. 

 

I en el cicle Tank-to-Well, el rendiment pels vehicles elèctrics és: 

 

                                         (Eq.  6.2) 

 

En aquest cas, el rendiment dels vehicles elèctrics és molt millor que el dels 

vehicles de combustió, que es mou entre un 15 i un 20% [23]. A la Fig.  6.3 es 

resumeixen els valors obtinguts de cada un dels cicles descrits, d’una forma més 

visual. 

 

Fig.  6.3. Representació dels cicles presents en el consum energètic dels vehicles 

elèctrics i de combustió, amb els seus rendiments associats. [Font: IDAE [29]] 
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Les equacions 6.3 i 6.4 s’han utilitzat pels càlculs dels consums energètics dels 

vehicles amb consum elèctric, EV i PHEV, en el cicle WTT i TTW. 

 

               (Eq.  6.3) 

 

                           (Eq.  6.4) 

 

On: 

 

WTT : és el consum energètic en el procés d’extracció de la matèria prima fins a 

la càrrega de la bateria (MJ/km). 

TTW: és l’energia consumida en el procés que va de la bateria a les rodes 

(MJ/km). 

CADAC: és el valor de consums proporcionats pels test de l’ADAC (kWh/100km). 

ηg: és el rendiment ponderat de les centrals elèctriques en l’Estat espanyol. 

ηt :és el rendiment associat al transport i distribució de l’energia elèctrica a 

Espanya. 

ηc :és el rendiment associat al sistema de càrrega de la bateria dels EV. 

 

I en el cas dels vehicles de combustió interna i l’híbrid, les equacions utilitzades 

són les equacions 6.5 i 6.6. 

 

                            (Eq.  6.5) 

 

                                        (Eq.  6.6) 

 

On: 

 

WTT : és el consum energètic que va des de l’extracció de la matèria prima fins 

al dipòsit (MJ/km). 

TTW: és l’energia consumida en el procés que va del dipòsit fins a les rodes 

(MJ/km). 
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CADAC: és el valor de consums promitjos proporcionats pels tests de l’ADAC 

(l/100km). 

PCI: és el valor de densitat energètica del combustible. En el cas de la gasolina 

el seu valor és 30,8 MJ/l i en el cas del gasoil 35,7MJ/l [30].  

 

A partir dels consums mitjos i dels rendiments de cada un dels cicles, s’han 

obtingut els consums totals pels diferents vehicles que es mostren a la Fig.  6.4. 

 

 

Fig.  6.4. Determinació dels consums d’energia per kilòmetre. [Font pròpia] 

 

La Fig.  6.5 mostra la reducció percentual de consum energètic en comparació al 

vehicle de gasolina i del dièsel. 
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Fig.  6.5. Reducció percentual de consum energètic respecte als vehicles de gasolina i 

de gasoil.  [Font pròpia] 

 

La reducció en el consum d’energia del vehicle elèctric respecte als vehicles de 

combustió interna és significativa. En l’etapa TTW clarament el EV és molt més 

eficient i per tant el seu consum és menor al dels vehicles convencionals. L’etapa 

realment important en la valoració d’aquest vehicle és la WTT. I com s’ha vist en 

l’apartat 5.1 el rendiment global de la generació d’energia elèctrica a l’Estat 

espanyol és molt elevat, gràcies a l’aportació de les renovables i conseqüència 

d’això el vehicle elèctric té un consum total tan baix. 

 

El motiu pel qual els vehicles híbrids tenen un menor consum energètic es deu a 

la recuperació que fan de part de l’energia consumida en forma de combustible, 

a partir dels sistemes de frens regeneratius,  emmagatzemant aquesta energia 

en les bateries per a la seva utilització ja sigui per funcionar en mode elèctric o 

ajudant en certs moments el MCI.  

 

La comparació entre els dos vehicles híbrids, mostra com el PHEV no ofereix 

una millora significativa respecte al híbrid no endollable tot i tenir una major 

bateria i per tant una major autonomia en mode elèctric. 

 

Els resultats obtinguts a la Fig.  6.4 pel EV i PHEV estan determinats pel mix de 

generació elèctrica de l’Estat espanyol. La Fig.  6.6 mostra la relació del consum 

dels vehicles, EV i PHEV, en funció de la procedència de l’energia elèctrica. 
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Marcant un màxim i un mínim de consum en l’etapa WTT, sent el mínim la 

suposició que tota l’energia provingui de centrals renovables i el màxim d’energia 

el supòsit que tota l’energia provingui de centrals nuclears, que són les centrals 

amb un menor rendiment.  

 

 

Fig.  6.6. Relació del consum energètic del EV  i del PHEV en funció de la font de 

generació elèctrica. [Font pròpia] 
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En tots dos casos si l’energia consumida prové de centrals nuclears els resultats 

de consum total són molt semblants als dels vehicles convencionals. En el 

supòsit que l’energia provingués de centrals renovables, el vehicle elèctric tindria 

un 64% menys de consum total que el de gasolina. I en el cas del PHEV tindria 

un consum visiblement menor que l’hídrid no endollable, cosa que no 

aconsegueix amb el mix espanyol de l’any 2011. L’EV tindria un consum major 

que els vehicles híbrids, HEV i PHEV, si l’energia provingués de centrals amb un 

rendiment del 48%, cicle combinat, o inferior. 

 

La Fig.  6.7 mostra els valors de consum d’energia del vehicle elèctric en funció 

de la tecnologia de producció i l’estalvi d’energia que suposaria respecte el de 

gasolina.  

 

 

Fig.  6.7. Estalvi en el consum energètic del EV respecte al de gasolina en funció de la 

tecnologia de generació elèctrica. [Font pròpia] 

 

L’EV obté un estalvi d’energia respecte al de gasolina en les tecnologies que 

tenen un major rendiment en la generació d’energia elèctrica: renovables i cicle 

combinat. Amb el mix de generació de l’Estat espanyol també aconsegueix un 

menor consum, però és pràcticament la meitat del que obtindria utilitzant 

únicament tecnologies renovables. A la Fig.  6.8 es mostren els resultats d’estalvi 

en el consum del PHEV, comparant-lo amb el vehicle de gasolina i el HEV. 
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Fig.  6.8. Estalvi en el consum energètic del PHEV respecte al de gasolina i el HEV en 

funció de la tecnologia de generació elèctrica. [Font pròpia] 

 

El PHEV, a diferencia del EV, obté un estalvi de consum en qualsevol de les 

tecnologies de producció elèctrica si es compara amb els valor del vehicle de 

gasolina. Però, al comparar-lo amb el HEV, s’observa que només amb les 

renovables aconsegueix un estalvi respecte aquest vehicle. Amb el mix espanyol 

de producció elèctrica o amb les centrals de cicle combinat, la reducció de 

consum respecte al de gasolina és pràcticament la mateixa que té el HEV. Per 

tant, tot i la seva major capacitat de la bateria la millora respecte al HEV es limita 

a la utilització d’energies renovables. 

 

Tots els càlculs realitzats en aquest punt es troben a l’apartat B.4 de l’ANNEX B. 

6.2 Emissions de CO2 

 

En aquest apartat es determinen les emissions totals dels cinc vehicles d’estudi, 

distingint entre emissions directes i indirectes. 
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Les emissions directes fan referència a aquelles que el vehicle genera pel 

consum de l’energia emmagatzemada al dipòsit. Per tant, només generaran 

emissions directes els vehicles que consumeixin gasolina o gasoil en el seu 

funcionament. 

Per contra les emissions indirectes, són aquelles emissions que s’han generat en 

el procés de confecció del combustible o l’electricitat i el seu transport. En els 

vehicles de gasolina o gasoil, aquestes emissions es consideren que són un 

15% del valor d’emissions directes [23]. I en el cas dels vehicles amb consum 

elèctric, el seu valor ve determinat pel mix de generació elèctric i pel consum del 

propi vehicle. També s’inclouen les pèrdues en el transport i càrrega de la 

bateria. 

 

Pel càlcul de les emissions associades al consum d’electricitat en el cas del EV i 

del PHEV, s’han utilitzat les següents equacions: 

 

                           (Eq.  6.7) 

 

                                      (Eq.  6.8) 

 

On: 

 

CElec : és el consum corregit tenint en compte les pèrdues en el transport de 

l’energia elèctrica i el procés de càrrega (kWh/km). 

CADAC : és el valor de consum promig proporcionat pels tests de l’ADAC 

(kWh/100km). 

ηt :és el rendiment associat al transport i distribució de l’energia elèctrica a 

Espanya. 

ηc :és el rendiment associat al sistema de càrrega de la bateria dels vehicles 

elèctrics 

EElec : emissions de CO2 d’un EV associades al consum d’energia elèctrica 

(gCO2/km). 

Emix : emissions associades al mix de generació d’electricitat de l’Estat espanyol 

a l’any 2011(gCO2/kWh). 



                                 Maurici Ignacio Martin 

 

52 

La Fig.  6.9 mostra les emissions directes i indirectes dels diferents vehicles per 

kilòmetre recorregut a partir dels consums promitjos obtinguts dels tests de 

l’ADAC. 

 

 

Fig.  6.9. Emissions de CO2 generades per kilòmetre. [Font pròpia] 

 

Clarament el vehicle elèctric és el que genera menys diòxid de carboni per 

kilòmetre. Per contra, el vehicle de gasolina és aquell que n’emet més. Les altres 

tres tipologies de vehicles tenen valors similars. D’aquí podem deduir que la 

millora ambiental, en quant a emissions de CO2, dels vehicles híbrids és molt 

petita si ho comparem amb els vehicles dièsel tot i que la millora que ofereixen 

en NOx i SO2 és considerable [31]. Al comparar les dues modalitats hibrides 

veiem que el híbrid endollable no aconsegueix una reducció significativa tot i 

tenir una bateria de major capacitat i per tant una autonomia major en mode 

elèctric.  

 

La Fig.  6.10 mostra la reducció percentual d’emissions de CO2 dels vehicles 

elèctrics respecte als de gasolina i gasoil. 
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Fig.  6.10. Reducció en percentatge de les emissions de CO2 respecte als vehicles de 

gasolina i gasoil. [Font pròpia] 

 

La reducció d’emissions de diòxid de carboni per part del EV, en l’Estat espanyol, 

és considerable. Però aquest resultat ve determinat pel mix de generació  i de les 

emissions associades aquest mix. Per veure com afecta el mix de generació en 

les emissions de CO2 del EV i del PHEV, es comparen els resultats obtinguts 

amb els que s’obtindrien utilitzant el mix de la Unió Europea. 

 

La Fig.  6.11, compara els resultats obtinguts pel vehicle elèctric i per l’híbrid 

endollable, amb els valors que obtindrien aquests vehicles aplicant el coeficient 

d’emissions associat al mix de la UE. Com ja s’ha mencionat en el capítol 4.1, les 

emissions associades al mix de generació de la UE l’any 2010 van ser de 

429gCO2/kWh. A més, s’ha modificat el rendiment associat al transport i 

distribució doncs a la mitjana de la UE va ser del ηt = 93,4% [32]. El rendiment 

associat al procés de càrrega s’ha considerat el mateix que en el cas espanyol. 
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Fig.  6.11. Emissions totals dels vehicles elèctric i híbrid endollable a partir de les 

emissions de l’Estat espanyol i de la UE. [Font pròpia] 

 

Com es pot veure els resultats, en tots dos casos, ja no són tan positius. En el 

cas del vehicle elèctric la reducció respecte al vehicle de gasolina seria del 49%, 

un 19% menys que en el cas espanyol. Pel que fa al vehicle híbrid endollable, 

generaria més emissions que un híbrid normal. 

 

Una altra forma de comprovar quin efecte tenen les diferents tecnologies de 

generació d’energia elèctrica en les emissions d’aquests vehicles, és fer un 

estudi d’emissions en funció del tipus de central, similar al que s’ha fet en 

l’apartat 6.1. En tots dos casos el valor mínim d’emissions es trobarà amb les 

energies renovables i el màxim en la utilització del carbó. Com que el valor 

emprat al llarg del treball en referència al carbó, en realitat és una composició de 

les diferents variant consumides per part de les centrals de l’Estat espanyol, en 

aquest punt també s’incideix en com poden fluctuar les emissions en funció del 

tipus de carbó utilitzat. A la Fig.  6.12 es mostra, en percentatge, les varietats de 

carbó consumides l’any 2011. Pels càlculs s’utilitzen les variants: hulla+antracita, 

lignit bru i lignit negre. Els factors d’emissió de diòxid de carbó, d’aquestes 

variants de carbó, s’han obtingut de [33].  

 

A la Fig.  6.13 es mostren els resultats obtinguts d’emissions de CO2 del EV i del 

PHEV en funció de la tecnologia de producció elèctrica. 
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Fig.  6.12. Distribució del consum de carbó en funció de la seva tipologia.  

[Font: Minetur [21] i elaboració pròpia] 

 

 

Fig.  6.13. Rangs d’emissions del EV i del PHEV depenent de la tecnologia de producció 

elèctrica consumida. [Font pròpia] 
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L’EV pot anar de les zero emissions a pràcticament 270gCO2/km, el que 

suposaria uns 70gCO2/km més que el vehicle de gasolina. Utilitzant qualsevol 

variant de carbó, el vehicle elèctric té unes emissions per kilòmetres superiors a 

la dels vehicles híbrids i que els vehicles de combustió interna.  

La Fig.  6.14 mostra d’una forma més clara alguns del resultats d’emissions de la 

Fig.  6.13 i l’estalvi que suposaria respecte al vehicle de gasolina. 

 

 

Fig.  6.14. Estalvi d’emissions per kilòmetre del EV en comparació amb el de gasolina en 

funció de la tecnologia de generació elèctrica. [Font pròpia] 

 

Tornant a la Fig.  6.13, les emissions del PHEV poden anar dels 115gCO2/km, 

utilitzant energies renovables, a pràcticament 230gCO2/km. La utilització 

d’energia provinent de centrals renovables o centrals nuclears amplia 

lleugerament la diferencia d’emissions entre aquest vehicle i el HEV, ja que amb 

el mix de generació de l’Estat espanyol tenen pràcticament les mateixes 

emissions. Igual que l’EV, si l’energia provingués de centrals tèrmiques de carbó, 

indiferentment de la variant consumida, les emissions serien superiors a les dels 

vehicles de gasolina i gasoil.  

 

A la Fig.  6.15 es mostren les emissions del PHEV en funció d’algunes de les 

tecnologies de producció d’electricitat i l’estalvi que suposaria respecte al vehicle 

de gasolina i el híbrid no endollable. 
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Fig.  6.15. Estalvi d’emissions per kilòmetre del PHEV en comparació amb el de gasolina 

i el HEV en funció de la tecnologia de generació elèctrica. [Font pròpia] 

 

Finalment, a la Fig.  6.16 es relacionen els resultats obtinguts als apartats de 

consum d’energia i d’emissions del vehicle elèctric en funció de la tecnologia de 

generació elèctrica. 

 

 

Fig.  6.16. Relació entre consum d’energia i emissions CO2 per kilòmetre del EV. [Font 

pròpia] 
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Utilitzant el punt que relaciona el consum energètic i les emissions de diòxid de 

carboni per kilòmetre del vehicle de gasolina, s’ha dividit l’àrea de la Fig.  6.16 en 

quatre zones: A, B, C i D. Cada una d’aquestes zones suposa un increment o 

disminució del consum i/o de les emissions del EV respecte al de gasolina: 

 

A) Increment consum      +     Increment emissions 

B) Increment consum      +     Disminució emissions 

C) Disminució consum    +     Disminució emissions 

D) Disminució consum    +     Increment emissions 

 

D’aquestes quatre zones la més interessant és la C ja que suposa una millora 

tant en termes de consum energètic com d’emissions de CO2 del vehicle  elèctric 

respecte al de gasolina. Únicament dos tecnologies estan dins aquesta zona: les 

renovables i cicle combinat. També es troba en aquesta zona el mix espanyol. El 

que ens demostra que amb l’actual mix, l’EV, si que ofereix una millora en 

aquests dos aspectes respecte als vehicles de combustió. Tot i això, encarà hi 

ha marge de millora i els resultats serien molt millors incrementant el pes de les 

renovables en el mix, en detriment de les no renovables i en especial de les 

tèrmiques que utilitzen carbó. 

Tots els càlculs realitzats en aquest punt es troben a l’apartat B.4 de l’ANNEX B. 

 

7. Estudi econòmic 

 

En aquest capítol s’avalua el cost dels diferents vehicles en un espai temporal de 

10 anys amb un quilometratge anual de 12.500 km, el promig en l’Estat espanyol 

[34]. Tenint en compte els preus de venta dels vehicles, els possibles 

descomptes, els consums de combustible i/o electricitat així com altres 

despeses. 

7.1 Preu de venta  

 

Actualment els vehicles elèctrics parteixen amb un gran desavantatge respecte 

als de combustió interna pel que es refereix al seu preu de venta. Però, per tal de 
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promocionar aquests tipus de vehicles, l’Estat espanyol ofereix ajudes depenent 

de l’autonomia en mode exclusivament elèctric. A la Taula 7.1 es recullen els 

valors de les ajudes en funció de l’autonomia elèctrica.  

 

Autonomia en mode elèctric 

(km) 

Ajudes 

(€) 

90 o més 5.500 

40 - 90 3.500 

15 - 40 2.500 

Taula 7.1. Ajudes per part de l’Estat depenent de l’autonomia del vehicle elèctric. [Font: 

RD 294/2013 [35]] 

 

Alguns fabricants ofereixen pels seus vehicles elèctrics, l’opció de compra del 

vehicle amb bateria o l’opció de compra del vehicle amb la bateria a lloguer. 

Aquesta última opció suposa una menor inversió inicial però amb una 

mensualitat a pagar en concepte del lloguer. A la Taula 7.2 es mostren els preus 

de cada un dels vehicles i les seves ajudes. S’ha distingit el vehicle elèctric amb 

bateria com a EV-b, i el vehicle elèctric amb lloguer de la bateria EV-sb. 

 

Vehicle 
PVP  

(€) 

Ajudes  

(€) 

Preu final 

 (€) 

EV-b 29.900 5.500 24.400 

EV-sb 24.000 5.500 18.500 

PHEV 33.250 2.500 30.750 

HEV 23.300 0 23.300 

Gasolina 19.300 0 19.300 

Gasoil 20.850 0 20.850 

Taula 7.2. Preus finals de compra dels diferents vehicles. [Font: Pagines web fabricants 

vehicles [11], [12] i  [13]] 
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7.2 Cost combustible i electricitat 

 

Aquest és l’argument que s’acostuma a fer servir per tal de justificar el menor 

cost dels vehicles elèctrics en front dels de combustió interna, ja que carregar 

una bateria surt més barat que omplir un dipòsit de gasolina o gasoil.  

 

La veritat és que els preus de la gasolina i del gasoil han experiment un 

increment substancial en els darrer anys, veure Fig.  7.1. Però, l’increment del 

preu de l’electricitat també ha estat considerable els últims anys, tal i com es pot 

veure a la Fig.  7.2. 

 

 

Fig.  7.1. Evolució del preu barril Brent, Gasolina, Gasoil i fuel. [Font: ICAEN [36]] 

 

 

Fig.  7.2. Evolució del preu de l’electricitat en l’Estat espanyol. [Font: Eurostat [37] i 

elaboració pròpia] 
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El preus dels combustibles i de l’electricitat utilitzats pels càlculs són els que es 

mostren a la Taula 7.3.  

 

Font d’energia Preu 

Gasolina 1,4893 €/l 

Gasoil 1,4049 €/l 

Electricitat 0,17616 €/kWh 

Taula 7.3. Preus dels combustibles i l’electricitat. [Font: ICAEN [36]] 

 

El preu dels combustibles fan referència a la mitjana de preus del mes de febrer 

de 2013 a Catalunya. En el cas del preu de l’electricitat fa referència a la tarifa 

per una potència contracta no superior als 10 kW, sense discriminació horària. 

Aquesta tarifa va ser aprovada 29 de març del 2013 a través del BOE, i va entrar 

en vigència el 1 d’abril. El preu incorpora l’impost sobre el consum elèctric, del 

5%, i l’IVA del 21%. 

 

Els resultats dels costos de combustible i/o electricitat per kilòmetre de cada un 

dels vehicles, es troben a la Taula 7.4. 

 

Vehicle 

Despesa en combustible 

i/o electricitat 

(€/km) 

EV 0,039 

PHEV 0,070 

HEV 0,069 

Gasolina 0,094 

Gasoil 0,072 

Taula 7.4. Despesa en combustible i/o electricitat per kilòmetre.[Font pròpia] 
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7.3 Altres despeses 

 

En aquest apartat s’aborden el costos de reparacions, impost de circulació i 

lloguer de la bateria en el cas del vehicle elèctric. 

 

El cost estimat de les reparacions dels vehicles a l’Estat espanyol segons un 

informe de Audatex España [38], és de 1.825 € cada tres anys; això implica una 

despesa de 608 €/any. Aquest cost és el que s’ha utilitzat per tots els casos 

excepte pel vehicle elèctric, ja que a conseqüència del menor nombre de 

components en aquest tipus de vehicles el cost de les reparacions pot arribar a 

ser, un 60% inferior [39]. 

 

L’Impost de Circulació o Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ve 

determinat per la potència fiscal del vehicle i pel municipi de residència. Tenint 

en compte que tots els vehicles de l’estudi tenen un valor de potència fiscal 

comprès entre els 8 i 11,99 CVF, i considerant la ciutat de Barcelona com a 

municipi de residència, el cost de l’impost és de 64,06 €.  

 

Els vehicles elèctrics tenen una deducció del 75% de l’impost, en el cas dels 

vehicles híbrids és del 50% el primer any i en el cas dels vehicles amb emissions 

compreses entre els 101 i els 120g/km tenen una deducció del 25%, també 

aplicable al primer any des de la matriculació [40]. D’aquesta manera els 

impostos de circulació a aplicar en els vehicles de l’estudi són els que es recullen 

a la taula següent. 

 

Vehicle 
Impost de circulació  

(€/any) 

EV 16,02 

PHEV 32,03 

HEV 32,03 

Gasolina 64,06 

Gasoil 48,05 

Taula 7.5. Cost Impost de circulació pels diferents vehicles. [Font pròpia] 
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En el cas del vehicle elèctric amb l’opció de lloguer de la bateria, a part dels 

costos descrits anteriorment tindrà una despesa mensual de 79 € [41], en 

concepte de lloguer. La durada del contracte és de tres anys amb un límit anual 

de 12.500 km. A la finalització del contracte, aquest es renova automàticament  

si  el client ho desitja. 

 

Finalment a la Taula 7.6 es mostra el cost per kilòmetre dels diferents vehicles 

pel que fa a les despeses de manteniment, assegurança i impost circulació. 

També es mostra el cost total per kilòmetre de cada un dels vehicles. 

 

Vehicle 
Altres despeses  

(€/km) 

Cost total  

(€/km) 

EV-b 0,030 0,069 

EV-sb 0,106 0,145 

PHEV 0,051 0,122 

HEV 0,051 0,120 

Gasolina 0,054 0,148 

Gasoil 0,052 0,124 

Taula 7.6. Despesa per kilòmetre de cada un dels vehicles. [Font pròpia] 

 

En el cas del cost referent a altres despeses dels vehicles HEV, PHEV i el de 

gasoil, aquest augmentarà a partir del segon any ja que hauran de pagar la 

totalitat de l’impost de circulació. 

 

7.3.1 Instal·lació d’un punt de recàrrega 

 

Tant el vehicle elèctric com el vehicle híbrid elèctric endollable, tenen la 

possibilitat de recarregar les seves bateries mitjançant la connexió a una 

instal·lació elèctrica. En aquest apartat s’estudia el cost de compra d’un sistema 

de càrrega per a un domicili particular. No s’ha tingut en compte el cost de 

possibles obres d’adequació en el domicili, per a la correcta instal·lació d’aquesta 

aplicació. 
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La norma IEC-61851-1Ed és la que regula la recàrrega dels vehicles elèctrics. 

Estableix que la tensió que alimenta els punts de recàrrega en CA pot arribar als 

1.000 V com a màxim. També estableix tres possibles modes de càrrega en CA i 

un per CC. A la Taula 7.7 es troben les quatre modalitats amb les seves 

característiques principals, així com els sistemes de protecció que han 

d’incorporar. 

 

 

Taula 7.7. Modes de recàrrega pels vehicles elèctrics. [Font: Circutor [42]] 

 

També trobem tres tipus diferents de connectors vinculats a una infraestructura 

de recàrrega en CA i un per a la connexió en CC. A la Taula 7.8 es descriuen els 

quatre models de connectors i les seves característiques. 

 

 

Taula 7.8. Tipus de connectors existents per als vehicles elèctrics. [Font: Circutor [42]] 
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Els sistemes per a domicilis s’anomenen punts de recàrrega convencionals. 

Aquest tipus de recàrrega s’associa a una instal·lació elèctrica monofàsica de 

230V amb una potència màxima de l’ordre de 3,7kW. La durada de la recàrrega 

és aproximadament de 8 hores, depenent de la capacitat de la bateria del 

vehicle, per arribar al 100%. 

 

S’ha seleccionat un punt de càrrega de la marca CIRCUTOR, del mode de 

connexió numero tres i d’un connector SAEJ1772 (tipus 1). A la Taula 7.9 es 

troben les especificacions bàsiques i el seu preu. 

 

Punt recarrega CIRCUTOR 

Referència RVE-WBM 

Model V23010 

Preu 648,71€. 

Taula 7.9. Punt de recàrrega seleccionat per l’estudi. [Font: Circutor [43]] 

7.4 Estudi temporal 

 

En aquest apartat es vol determinar si els vehicles elèctrics poden recuperar la 

inversió de més en la compra, a partir de la menor despesa per kilòmetre 

associada a un menor cost de combustible i a reduccions dels imports en 

manteniment i Impost de Circulació, en un període inferior als 10 anys amb un 

quilometratge promig de 12.500 km/any. 

 

A la Taula 7.10 es mostren les diferències en els de preus de compra i el cost de 

menys per kilòmetre dels vehicles elèctrics respecte al de gasolina i al de gasoil. 

En el cas del vehicle elèctric amb o sense bateria i del híbrid endollable, 

l’increment del preu de compra incorpora el preu del punt de recàrrega. 
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Vehicle 

Increment del preu 

de compra (€) 

Disminució de la despesa 

(€/km) 

Gasolina Gasoil Gasolina Gasoil 

EV-b 5.748,71 4.198,71 0,079 0,055 

EV-sb -151,29 -1.701,29 0,003 -0,021 

PHEV 12.098,71 10.548,71 0,026 0,002 

HEV 4.000 2.450 0,028 0,004 

Gasoil 1.550 0 0,024 0 

Taula 7.10. Diferències de preus i despeses dels vehicles elèctrics en comparació als 

vehicles de gasolina i de gasoil. [Font pròpia] 

 

A partir de les dades que ens proporciona la taula anterior es pot veure com 

l’opció de compra del vehicle elèctric amb lloguer de la bateria ens estalvia 150 € 

en comparació amb el preu del vehicle de gasolina i uns 1.700 € en comparació 

amb el de gasoil. En aquest cas, el vehicle elèctric té una despesa per kilòmetre 

major a la del vehicle a gasoil, fet que implicarà pèrdues respecte aquest vehicle 

amb el pas del temps. La Fig.  7.3 mostra la reducció del sobrecost dels vehicles 

respecte al de gasolina, a partir de la menor despesa per kilòmetre en concepte 

de combustible i altres, també respecte al vehicle de gasolina. 

 

 

Fig.  7.3. Reducció de la inversió de més respecte al vehicle de gasolina a partir de la 

menor despesa en combustible i altres. [Font pròpia] 
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Observant la gràfica es pot veure que el sobrecost en el preu del vehicle elèctric 

amb bateries respecte al de gasolina es podria recuperar a finals del cinquè any i 

en l’any 10 l’usuari hauria estalviat uns 4.000€ en despeses de combustible i 

altres. 

 

En el cas del vehicle elèctric amb l’opció de lloguer de la bateria, aquest parteix 

d’una inversió inicial menor, per tant, des del primer any té beneficis respecte al 

de gasolina, però el seu increment en el temps és molt petit, arribant a un estalvi 

de 1.000 € al final dels 10 anys. La tendència del vehicle dièsel és la mateixa 

que l’EV, recuperant la inversió aproximadament en el mateix moment, el cinquè 

any, però el benefici acumulat en l’any 10 seria pràcticament el mateix que el 

vehicle elèctric amb lloguer de bateria.  

 

Per contra, els vehicles híbrids no poden recuperar la inversió de més respecte 

al de gasolina en aquest espai temporal. En aquest període de 10 anys tant el 

PHEV com el HEV haurien estalviat uns 4.000 € i 2.000 € respectivament. 

Perquè aquest dos vehicles arribessin a recuperar la inversió en els 10 anys 

haurien de recórrer cada any uns 53.000 km, en el cas del PHEV, i uns 13.000 

km en el cas del HEV.  

 

La Fig.  7.4 mostra els resultats en comparació al vehicle dièsel seguint el mateix 

procediment. 

 

 

Fig.  7.4 Reducció de la inversió de més respecte al vehicle de gasoil a partir de la menor 

despesa en combustible i altres.[Font pròpia] 
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Igual que en la comparació amb el vehicle de gasolina, els híbrids no podrien 

recuperar la diferencia del preu de compra. El vehicle elèctric aconseguiria 

recuperar la inversió a finals del cinquè any. Per contra el vehicle elèctric amb 

lloguer de bateries, parteix d’una diferència en el preu de compra superior al del 

cas anterior, però aquest benefici es va reduint amb el temps pel fet de tenir uns 

costos totals per kilòmetre superiors als del vehicle de gasoil.  

 

A partir dels càlculs realitzats d’estalvi dels vehicles elèctrics respecte al de 

gasolina, es pot determinar si aquests són suficients com per cobrir el cost del 

canvi de la bateria. Assumint una vida de 10 anys o de 125.000km de la bateria 

del vehicle elèctric i dels híbrids; període en el qual les bateries perden un 20% 

de la seva capacitat i per tant ja no garanteixen el bon funcionament d’aquests 

vehicles. 

 

Tenint en compte els preus orientatius de les bateries depenent de la seva 

capacitat, Taula 7.11, el cost de les bateries dels vehicles de l’estudi serien els 

de la Taula 7.12. 

 

Vehicle 
Tecnologia 

bateria 

Capacitat 

(kWh) 

Preu 

($/kWh) 

Preu 

(€/kWh) 

EV NiMH, Ió-Liti 20 a 40 750 577,5 

PHEV NiMH, Ió-Liti 5 a 15 1.100 847,44 

HEV NiMH, Ió-Liti 1 a 2 1.500 1.155,6 

Taula 7.11. Preus de les bateries depenent de la seva capacitat. [Font: [44]] 

 

Vehicle 
Capacitat                 

(kWh) 

Preu bateria 

(€) 

EV 24 13.860 

PHEV 4,45 3.771,11 

HEV 1,6 1.848,96 

Taula 7.12. Preus de les bateries dels vehicles elèctrics d’aquest estudi. [Font pròpia] 
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A partir d’aquest cost teòric de les bateries i amb els valors d’estalvi acumulat 

pels vehicles elèctrics en comparació al vehicle de gasolina, es determina que en 

cap dels tres casos es generarien suficients beneficis com per cobrir el preu de la 

bateria, tal i com es pot veure a la Taula 7.13.  

 

Vehicle 

Diferencia preu 

compra 

 (€) 

Estalvi als 

10 anys  

(€) 

Benefici als 

10 anys  

 (€) 

Cost 

bateria   

(€) 

Possibilitat 

 canvi 

bateria 

EV 5.749 9.820 4.071 13.860 NO 

HEV 4.000 3.242 -758 1.849 NO 

PHEV 12.099 2.976 -9.123 3.711 NO 

Taula 7.13. Possibilitat canvi de bateria pels vehicles elèctrics amb l’estalvi acumulat 

respecte al vehicle de gasolina. [Font pròpia] 

 

En el cas dels vehicles híbrids els resultats de la Fig.  7.3 ja indicaven que no 

podrien cobrir el cost de la bateria simplement perquè ni tan sols arribaven a 

recuperar la diferencia del preu de compra respecte al de gasolina. 

L’EV tot i que si que pot recuperar la diferencia del preu de compra, al final dels 

10 anys no acumula suficients beneficis com per pagar el canvi de bateria. Però, 

també és cert que el preu del canvi de bateria és inferior al preu de compra del 

vehicle a gasolina o del dièsel. Realitzant el mateix estudi comparatiu respecte al 

de gasolina en un període de 20 anys, on en l’any 10 es considera el canvi de 

bateria per part del vehicle elèctric i en el cas del vehicle de gasolina la 

substitució d’aquest per un de nou, igual model i mateix preu, el resultat ja és 

més favorable pels interessos del vehicle elèctric. Tal i com es resumeix a la 

Taula 7.14. S’han establert dos partides d’estalvi, d’idèntic valor, que fan 

referència a l’estalvi que s’aconseguiria en cada un dels dos períodes de deu 

anys. 
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Concepte Import (€) 

Despesa inicial de més -5.749 

Estalvi en deu anys 9.820 

Despesa canvi bateria -13.860 

Preu vehicle de gasolina 19.300 

Estalvi en deu anys 9.820 

Total Benefici 19.330 

Taula 7.14. Benefici acumulat del vehicle elèctric en un període de vint anys. [Font pròpia] 

En aquest període de temps el vehicle elèctric, al final, generaria suficients 

beneficis respecte al vehicle de gasolina com per assumir la totalitat d’un altre 

canvi de bateria. 

 

Tots els càlculs realitzats en aquest punt es troben a l’apartat B.5 de l’ANNEX B. 

7.5 Hipòtesis de futur 

 

Els resultats de les Fig.  7.3 i Fig.  7.4 es basen en el supòsit que els preus 

d’electricitat i carburants es mantenen constants en el temps. En aquest apartat 

es contempla una hipòtesis de futur el més favorables pels vehicles elèctrics, on 

el preu del combustible augmenta amb el pas del temps, al ritme d’una projecció 

futura del preu del barril Brent. 

 

És un fet que els preus del combustibles s’incrementaran amb el temps, pels 

simples motius de l’augment en la demanda, agreujat per l’elevat ritme de 

creixement dels països emergents, i per la reducció de les existències de la 

matèria prima, el petroli. La Fig.  7.5 ensenya exactament aquest fet, com els 

descobriments de nous jaciments ve disminuint des dels anys seixanta mentre 
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que la demanda augmenta. Sent el consum superior als descobriment des dels 

anys vuitanta. 

 

 

Fig.  7.5.Descobriments anuals de jaciments de petroli des de 1930, expressats en volum 

de reserves incorporades per any.[Font: AEREN [45]] 

 

Conseqüència d’aquest augment de la demanda de petroli i de disminució de les 

reserves, els preus de la gasolina i del gasoil continuaran augmentant. Pels 

càlculs realitzats en aquest projecte s’ha utilitzat la projecció realitzada per part 

del DECC [46]. La Fig.  7.6 mostra tres possibles escenaris d’evolució del preu 

del barril Brent, la projecció optimista, la pessimista i el terme mig, entre el 2011 i 

el 2030. 

 

 

Fig.  7.6. Projecció del preu del barril Brent.[Font: DECC [46] i elaboració pròpia] 
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Al ser una projecció futura lligada a moltes variables socioeconòmiques, en 

aquest treball es considerarà que l’evolució dels preus de la gasolina i el gasoil 

augmentaran, en percentatge, igual que el barril Brent  utilitzant la projecció  més 

pessimista del DECC. 

 

Partint del preu de la gasolina i el gasoil utilitzats a l’apartat 7.2, el preu al final 

del període de 10 anys d’estudi és el que es mostra a la Taula 7.15. També es 

mostra el preu del barril Brent. 

 

Any 
Barril Brent  

($/bbr) 

Gasolina      

(€/l) 

Gasoil             

(€/l) 

2013 127,9 1,49 1,40 

2023 169,1 2,00 1,88 

Taula 7.15. Preus del barril Brent i dels combustibles en l’any 2013 i en l’any 2023. [Font 

pròpia] 

 

Aplicant els successius preus del carburant i mantenint les mateixes despeses 

en manteniment, Impost de Circulació i lloguer de la bateria de l’apartat 7.3, 

l’estudi econòmic respecte al vehicle de gasolina és el que es mostra en la 

següent figura. 

 

 

Fig.  7.7. Reducció de la inversió de més respecte al vehicle de gasolina a partir de la 

menor despesa en combustible i altres amb la hipòtesis futura. [Font pròpia] 
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Tot i afavorir el màxim als vehicles elèctrics en aquesta hipòtesis futura, els 

vehicles híbrids tampoc aconsegueixen recuperar la inversió de més. En aquesta 

hipòtesis, aconsegueixen reduir el sobrecost a un major ritme però aquest és 

clarament insuficient en el cas del PHEV. En el cas del híbrid normal, l’usuari 

podria arribar a recuperar la inversió però pràcticament al final del període 

d’estudi. Tampoc aconseguirien beneficis com per poder fer el canvi de bateria al 

final dels 10 anys de vida. 

 

Tots els càlculs realitzats en aquest punt es troben a l’apartat B.5.1de l’ANNEX B. 

 

8. Conclusions 
 

A continuació s’exposen les conclusions de la comparació dels vehicles elèctrics 

amb els vehicles de combustió interna. 

 

En termes de rendiment i consum d’energia, el vehicle elèctric aconsegueix una 

millora considerable, en comparació als vehicles de combustió, amb el mix 

espanyol de generació elèctric. Un increment del percentatge, en el mix, de la 

generació mitjançant renovables comportaria un augment del rendiment i una 

disminució del consum d’energia. Per contra, un increment del percentatge de 

l’energia nuclear i/o del carbó, tindria l’efecte contrari disminuint el rendiment i 

augmentant el consum; poden arribar a nivells similars als dels vehicles 

convencionals. També és considerable la reducció de consum d’energia que 

ofereixen els híbrids, respecte als convencionals, a partir dels sistemes de 

recuperació d’energia. 

 

En l’apartat d’emissions de diòxid de carboni per kilòmetre, el vehicle elèctric 

aconsegueix una reducció de més del 50%, respecte als de combustió, amb el 

mix espanyol. Un major percentatge en la generació d’energia a partir de fonts 

renovables disminuiria encara més les emissions que podrien arribar a ser zero 

si la totalitat de l’energia consumida fos d’origen renovable. Per contra, un 

augment de la generació a partir del carbó provocaria l’efecte contrari, 
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augmentarien les emissions, podent assolir valors superiors als dels vehicles 

convencionals. 

La reducció que poden oferir els vehicles híbrids en l’apartat d’emissions, és molt 

similar a la que ofereix un vehicle dièsel. En el cas particular del PHEV, degut a 

la menor capacitat de la seva bateria, en comparació al vehicle elèctric pur, els 

afectes que té el mix de generació elèctric en el valor d’emissions són molt 

menors, oferint poca o gens de millora respecte al híbrid no endollable. 

 

La comparació en termes econòmics o d’inversió mostra uns resultats discrets 

per part dels vehicles elèctrics. En el cas de l’EV, aquest arribaria a recuperar la 

inversió i fins i tot podria arribar a generar beneficis en deu anys. L’opció de 

compra del vehicle elèctric amb lloguer de la bateria acaba sent menys rendible 

ja que tot just acumula els mateixos beneficis que el vehicle dièsel, respecte al 

vehicle de gasolina. Per contra, el PHEV degut al seu elevat preu, a les ajudes 

mínimes per la compra d’aquests vehicles i al menor efecte del sistema híbrid; fa 

molt difícil la recuperació de la inversió i per tant generar beneficis.  

S’ha de tenir en compte, pel que fa als resultats de l’EV, que aquests es donen 

gràcies a les ajudes que hi han per la seva compra. Si no existissin aquestes 

ajudes, difícilment es podria recuperar la diferencia del preu de compra en deu 

anys i per tant deixaria de ser rendible. 
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ANNEX A.  Documentació tècnica 
 

En aquest annex es troben les especificacions dels cinc vehicles seleccionats 

per a la realització de l’estudi. 

A.1. Especificacions vehicle elèctric (EV) 

Motorització 

Motor elèctric 

Tipus De corrent alterna síncron 

Potència màxima (kW) 80 

Par màxim (Nm) 280/ 0-2.730rpm 

Regim màxim  10.390rpm 

Voltatge (V) 360 

Bateria 

Tipus Ió-liti 

Tensió nominal (V) 201,6 

Numero de mòduls 28 

Capacitat (kWh) 24 

Autonomia mode elèctric (km) 175 

Prestacions 

Velocitat màxima (km/h) 145 

Acceleració 0-100km/h (s) 11,9 

Coeficient aerodinàmic (Cx) 0,28 

Dimensions i pesos 

Longitud/amplada/altura (mm) 4.450/1.770/1.550 

Amplada via davantera (mm) 1.535 

Amplada via tracera (mm) 1.535 

Distància entre eixos (mm) 2.700 

Radi de gir (m) 10,4 

Pes en ordre de marxa (kg) 1.600 

Consum 

Combinat (Wh/km) 173 

Emissions 

Combinat (g/km) 0 

Taula A.1.Especificacions del vehicle elèctric (EV).  
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A.2. Especificacions vehicle elèctric híbrid (HEV) 

Motorització 

Numero de cilindres 4 en línia 

Distribució 16- vàlvules DOHC VVT-i 

Sistema d'injecció Injecció electrònica 

Cilindrada (cc) 1798 

Diàmetre per carrera (mm x mm) 80,5 x 88,3 

Relació per compressió 13,0:1 

Potència màxima CV DIN 99 

Potència màxima (kW/rpm) 73/5200 

Par màxim 142/4000 

Pot. Màx. del sistema híbrid (kW) 100 

Pot. Màx. del sistema híbrid (CV DIN) 136 

Motor elèctric 

Tipus Síncron de iman permanent 

Potència màxima (kW) 60 

Par màxim (Nm) 207 

Tensió màxima (V) 650 

Bateria 
 

Tipus Níquel e hidrur metàl·lic 

Tensió nominal (V) 201,6 

Numero de mòduls 28 

Capacitat (Ah) 6,5 

Autonomia mode elèctric (km) 2 

Prestacions 

Velocitat màxima (km/h) 180 

Acceleració 0-100km/h (s) 10,4 

Coeficient aerodinàmic (Cx) 0,25 

Dimensions i pesos 

Longitud/amplada/altura (mm) 4.480/1.745/1.490 

Amplada via davantera (mm) 1.525 

Amplada via tracera (mm) 1.520 

Distància entre eixos (mm) 2.700 

Radi de gir (m) 5,6 

Pes en ordre de marxa (kg) 1.356 

Consums  

Combinat (l/100km) 3,9 

Urbà (l/100km) 3,9 

Extraurbà (l/100km) 3,7 

Combustible recomanat Gasolina sense plom 95 octans 

Capacitat dipòsit (litres) 45 

Emissions 

Combinat (g/km) 89 

Classificació europea Euro 5 

Taula A.2. Especificacions vehicle híbrid elèctric (HEV). 
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A.3. Especificacions vehicle híbrid elèctric endollable 

(PHEV) 

Motorització 

Numero de cilindres 4 en línia 

Distribució 16- vàlvules DOHC VVT-i 

Sistema d'injecció Injecció electrònica 

Cilindrada (cc) 1.798 

Diàmetre per carrera (mm x mm) 80,5 x 88,3 

Relació per compressió 13,0:1 

Potència màxima CV DIN 99 

Potència màxima (kW/rpm) 73/5.200 

Par màxim 142/4.000 

Pot. Màx. del sistema híbrid (kW) 100 

Pot. Màx. del sistema híbrid (CV DIN) 136 

Motor elèctric 

Tipus Síncron de iman permanent 

Potència màxima (kW) 60 

Par màxim (Nm) 207 

Tensió màxima (V) 650 

Bateria 
 

Tipus Ió-liti 

Tensió nominal (V) 207 

Numero de mòduls 56 

Capacitat (Ah) 21,5 

Autonomia mode elèctric (km) 25 

Prestacions 

Velocitat màxima (km/h) 180 

Acceleració 0-100km/h (s) 13,1 

Coeficient aerodinàmic (Cx) 0,25 

Dimensions i pesos 

Longitud/amplada/altura (mm) 4.480/1.745/1.490 

Amplada via davantera (mm) 1.525 

Amplada via trasera (mm) 1.520 

Distància entre eixos (mm) 2.700 

Radi de gir (m) 5,6 

Pes en ordre de marxa (kg) 1.425 

Consums  

Combinat (l/100km) 2,1 

Combustible recomanat Gasolina sense plom 95 octans 

Capacitat dipòsit (litres) 45 

Emissions 

Combinat (g/km) 49 

Classificació europea Euro 5 b 

Taula A.3.Especificacions vehicle hídrid elèctric endollable (PHEV).  
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A.4. Especificacions vehicle de gasolina 

Taula A.4. Especificacions vehicle de gasolina.  

 

Motorització 

Cilindrada (cc) 1.598 

Diàmetre x carrera (mm) 78,0 x 83,6 

Vàlvules per cilindre 4 

Potència màxima [CV (kW) / rpm] 105 (77) / 6.000 

Par màxim (Nm/rpm) 145/4.000 

Relació de compressió 10.0 

Transmissió 

Tipus Manual de 5 velocitats 

Desmultiplicació 

1ª 3,416 

2ª 1,842 

3ª 1,290 

4ª 0,972 

5ª 0,775 

Marxa 

endarrere 
3,214 

Relació final 4,105 

Direcció 

Tipus de direcció 
Direcció assistida de cremallera, sensor de 

velocitat del motor. 

Radi mínim de gir (m) 10,9 

Prestacions i consums 

Acceleració (0-100 km/h en s) 12,2 

Velocitat màxima (km/h) 181 

Consum de 

combustible 

(l/100km) 

Urbà 8,4 

Extraurbà 5,2 

Combinat 6,4 

Emissions de CO2 (g/km) 147 

Nivell d’emissions CE EC Stage V 

Combustible tipus Gasolina sense plom 95 RON 

Capacitat del dipòsit (litres) 55 

Dimensions i pesos 

Llarg/ample/Altura total (mm) 4.460/1.755/1.470 

Ample de via davantera/trasera (mm) 1.535/1.520 

Distància entre eixos (mm) 2.640 

Pes en ordre de marxa (kg) 1.259 
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A.5. Especificacions vehicle de gasoil 

 

Motorització 

Cilindrada (cc) 1.560 

Diàmetre x carrera (mm) 75,0 x 88,3 

Vàlvules per cilindre 2 

Potència màxima [CV (kW) / rpm] 115 (85) / 3.600 

Par màxim (Nm/rpm) 270/1.750-2.500 

Relació de comprensió 16.0 

Transmissió 

Tipus Manual de 6 velocitats 

Desmultiplicació 

1ª 3727 

2ª 2,048 

3ª 1,258 

4ª 0,919 

5ª 0,738 

6ª 0,622 

Marxa endarrere 3,818 

Relació final 3,611 

Direcció 

Tipus de direcció 
Direcció assistida de cremallera, 

sensor de velocitat del motor. 

Radi mínim de gir (m) 10,9 

Prestacions i consums 

Acceleració (0-100 km/h en s) 11 

Velocitat màxima (km/h) 186 

Consum de combustible 

(l/100km) 

Urbà 5,2 

Extraurbà 3,8 

Combinat 4,3 

Emissions de CO2 (g/km) 115 

Nivell d’emissions CE EC Stage V 

Combustible tipus Diesel (Cetà nº51) 

Capacitat del dipòsit (litres) 55 

Dimensions i pesos 

Llarg/ample/Altura total (mm) 4.460/1.755/1.470 

Distància al terra entre eixos en buit (mm) 155 

Ample de via davantera/posterior(mm) 1.535/1.520 

Distància entre eixos (mm) 2.640 

Pes en ordre de marxa (kg) 1.291 

Taula A.5. Especificacions vehicle de gasoil.  
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ANNEX B. CÀLCULS 
 

En aquest annex es troben els càlculs realitzats per la comparació dels cinc 

vehicles en termes de consum energètic, emissions i rendibilitat econòmica. 

B.1. Estructura generació d’electricitat de l’Estat 

espanyol 

 

 
Espanya 

 
GWh % 

Règim ordinari 179.525 0,66 

Hidràulica 27.571 0,10 

Nuclear 57.731 0,21 

Carbó 43.488 0,16 

Cicle combinat 50.734 0,19 

Règim especial 92.401 0,34 

Hidràulica 5.296 0,02 

Eòlica 42.114 0,15 

Solar fotovoltaica 7.101 0,03 

Solar tèrmica 1.862 0,01 

Tèrmica renovable 4.286 0,02 

Cogeneració 31.742 0,12 

Total producció bruta 271.926 

Consums generació -7.247 

Total producció neta 264.679 

Consums en bombament -3.215 

Saldo intercanvis  internacionals -6.090 

Demanda Transport (b.c.) 255.373 

Taula B.1.Distribució de la generació d’energia elèctrica l’any 2011 en l’Estat espanyol. 
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B.2. Determinació de les emissions de CO2 per kWh de 

generació en l’Estat espanyol 

 

L’obtenció de les emissions associades a la generació de 1 kWh d’electricitat 

respecte al mix espanyol, ve determinat pels factors d’emissió de cada una de 

les tecnologies que conformen el mix i pel seu pes en el global de la producció. 

 

Tecnologia 
Factor d'emissió 

tCO2/MWh 

Carbó 0,96 

Nuclear 0,00 

Cicle combinat 0,36 

Hidroelèctrica 0,00 

Cogeneració MACI 0,40 

Cogeneració TG 0,37 

Cogeneració TV 0,42 

Cogeneració CC 0,37 

Eòlica i fotovoltaica 0,00 

Solar termoelèctrica 0,00 

Biomassa elèctrica 0,00 

Biogàs 0,00 

RSU 0,24 

Productes del petroli 0,71 

Taula B.2.Factors d’emissions de CO2 per MWh de generació de cada una de les 

tecnologies. 
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Tecnologia 
Factor d'emissió 

1 MWh 
% generació 
 

Emissions per tecnologia 
(tCO2/MWh) 

Hidràulica 0,00 0,12 0,00 

Nuclear 0,01 0,21 0,00 

Carbó 0,96 0,16 0,15 

Cicle combinat 0,36 0,19 0,07 

Eòlica 0,00 0,15 0,00 

Solar fotovoltaica 0,00 0,03 0,00 

Altres renovables 0,00 0,02 0,00 

Cogeneració 0,39 0,12 0,05 

Total tCO2/MWh 0,27 

Total gCO2/kWh 270 

Taula B.3.Determinació de les emissions derivades de la generació de 1 kWh amb el mix 

espanyol. 

B.3. Determinació del rendiment mitjà relatiu a la 

producció d’energia elèctrica en l’Estat espanyol 

 

Per la determinació del rendiment en la fase de transformació, transport i 

distribució (WTT) del vehicle elèctric, és fa necessari el càlcul del rendiment 

associat a la generació d’electricitat del mix espanyol. 

 

Matèria prima 
Consum combustible Producció electricitat 

GWh Ktep GWh 

Antracita 1.936 22.516 7.782 

Hulla 6.911 80.375 28.583 

Lignit negre 927 10.781 3.973 

Carbó  103 1.198 511 

Total  9.877 114.870 40.849 

Taula B.4.Consum total de carbó en l’Estat espanyol 2011. 
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Tecnologia 
Producció Electricitat 

GWh 
Consum  

η ηi = η*0,92 
Ktep GWh 

Nuclear 57.649 15.024 174.729 0,33 0,30 

Carbó 40.849 9.877 114.870 0,36 0,33 

Gas Natural 83.163 13.810 160.610 0,52 0,48 

Taula B.5.Rendiments de les centrals tèrmiques. 

 

El rendiment ηi és el rendiment obtingut de cada una de les centrals aplicant les 

pèrdues en el procés d’extracció i transport de les matèries primes que s’utilitzen 

en les centrals.  

 

Tecnologia 
% generació 

Espanya 
ηi % * ηi 

Hidráulica 0,12 1 0,12 

Nuclear 0,21 0,30 0,07 

Carbó 0,16 0,33 0,06 

Cicle combinat 0,19 0,48 0,10 

Eòlica 0,15 1 0,15 

Solar fotovoltaica 0,03 1 0,03 

Altres renovables 0,02 1 0,02 

Cogeneració 0,12 0,33 0,04 

Rendiment ponderat (ηg) 0,57 

Taula B.6.Obtenció del rendiment ponderat del mix de la generació d’electricitat a l’Estat 

espanyol l’any 2011. 

B.4. Determinació del consum energètic i emissions de 

CO2 per kilòmetre dels diferents vehicles d’estudi 

 

En aquest apartat es mostren els càlculs realitzats per la determinació del 

consum energètic dels cinc vehicles d’estudi i les emissions derivades d’aquests 



                                 Maurici Ignacio Martin 

 

 

94 

per kilòmetre recorregut. Els resultats s’han obtingut considerant les dades de 

consum i emissions promig obtingudes dels test de l’ADAC.  

 

 

 

 Nuclear Renovables Carbó Cicle combinat 

 EV PHEV EV PHEV EV PHEV EV PHEV 

Energia elèctrica 
        

Well-to-Tank (MJ/km) 2,09 0,46 0,11 0,02 1,84 0,40 1,03 0,23 

Tank-to-Wheel (MJ/km) 0,73 0,16 0,73 0,16 0,73 0,16 0,73 0,16 

Well-to-Wheel (MJ/km) 2,83 0,62 0,85 0,18 2,57 0,56 1,77 0,39 

Combustible 
        

Well-to-Tank (MJ/km) 0 0,23 0 0,23 0 0,23 0 0,23 

Tank-to-Wheel (MJ/km) 0 1,11 0 1,11 0 1,11 0 1,11 

Well-to-Wheel (MJ/km) 0 1,34 0 1,34 0 1,34 0 1,34 

Total 
        

Well-to-Tank (MJ/km) 2,09 0,68 0,11 0,25 1,84 0,63 1,03 0,45 

Tank-to-Wheel (MJ/km) 0,73 1,27 0,73 1,27 0,73 1,27 0,73 1,27 

Well-to-Wheel(MJ/km)  2,83 1,95 0,85 1,52 2,57 1,90 1,77 1,72 

Taula B.8.Consum del EV i PHEV en funció de la tecnologia de generació elèctrica. 

 

 

 
EV PHEV HEV Gasolina Gasoil 

Energia elèctrica 
     

Well-to-Tank (MJ/km) 0,76 0,17 0 0 0 

Tank-to-Wheel (MJ/km) 0,73 0,16 0 0 0 

Well-to-Wheel (MJ/km) 1,49 0,33 0 0 0 

Combustible 
     

Well-to-Tank (MJ/km) 0 0,23 0,29 0,40 0,37 

Tank-to-Wheel (MJ/km) 0 1,11 1,42 1,94 1,82 

Well-to-Wheel (MJ/km) 0 1,34 1,71 2,34 2,19 

Total 
     

Well-to-Tank (MJ/km) 0,76 0,39 0,29 0,40 0,37 

Tank-to-Wheel (MJ/km) 0,73 1,27 1,42 1,94 1,82 

Well-to-Wheel(MJ/km)  1,49 1,66 1,71 2,34 2,19 

Taula B.7. Determinació del consum total WTW dels cinc vehicles d’estudi. 



Annexos                                                    

 

 

95 

 
Consums 

Emissions CO2 

 

Combustible Electricitat 
Totals 

Vehicle 
Electricitat Combustible Directes Indirectes  Indirectes 

kWh/km l/km gCO2/km gCO2/km gCO2/km gCO2/km 

EV 0,236 0 0 0 63,63 63,63 

HEV - 0,046 128 19,20 0 147,20 

PHEV 0,099 0,036 100 15,03 26,84 142,07 

Gasolina - 0,063 171 25,65 0 196,65 

Gasoil - 0,051 133 19,95 0 152,95 

Taula B.9.Determinació de les emissions totals de CO2 per kilòmetre dels vehicles 

d’estudi. 

 

Font  
EV PHEV 

gCO2/km gCO2/km 

Nuclear 3,77 116,62 

Carbó 226,22 210,44 

Cicle Combinat 84,83 150,81 

Cogeneració 91,90 153,79 

Renovables 0 115,03 

Hulla + Antracita 266,28 227,34 

Lignit negre 212,08 204,48 

Lignit bru 228,58 211,44 

Taula B.10. Emissions del EV i PHEV en funció de la tecnologia de generació elèctrica. 

B.5. Estudi econòmic 

 

Aquest apartat mostra els càlculs realitzats en l’estudi econòmic per tal de 

determinar si el sobre cost del preu de venta dels vehicles elèctrics respecte els 

convencionals pot ser recuperat a partir de la menor despesa en consum de 

combustible i/o electricitat.  
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Pels càlculs referents a la despesa de combustible, s’han utilitzat els preus de la 

Taula B.11. A la Taula B.12 es recullen totes les despeses dels cinc vehicles de 

l’estudi. 

 

Energia Preu  2013 (€) 

Gasolina 1,4893 

Gasoil 1,4049 

Electricitat 0,176 

Taula B.11.Preus de referència dels carburants i electricitat. 

 

 

EV-b EV-sb PHEV HEV Gasolina Gasoil 

PVP (€) 29900 24000 33250 23300 19300 20850 

Descomptes i ajudes (€) 5500 5500 2500 0 0 0 

Preu final compra (€) 24400 18500 30750 23300 19300 20850 

Punt de recàrrega (€) 648,71 648,71 648,71 - - - 

       
Consum carburant 

 (l/km) 
- - 0,036 0,046 0,063 0,051 

Consum electricitat 
(kWh/km) 

0,219 0,219 0,007 - - - 

Cost combustible  
(€/any) 

482,09 482,09 879,97 856,35 1172,82 895,62 

Altres despeses 
 

 
    

Impost circulació (€) 16,02 16,02 32,03 32,03 64,06 48,05 

Manteniment (€) 364,8 364,8 608 608 608 608 

Lloguer Bateria (€) - 948 - - - - 

Total altres depeses  
(€/any) 

380,82 1328,8 640,03 640,03 672,06 656,05 

       
Cost total (€/any) 862,91 1810,9 1520 1496,4 1844,9 1551,7 

Cost total (€/km) 0,069 0,145 0,122 0,120 0,148 0,124 

       
Cost total (€/any) 862,91 1810,9 1552 1528,4 1844,8 1567,7 

Cost total (€/km) 0,069 0,145 0,124 0,122 0,148 0,125 

Taula B.12. Resum de les diferents despeses dels cinc vehicles d’estudi. 

 

La Taula B.13 mostra l’evolució del sobrecost dels vehicles respecte al de 

gasolina. I la Taula B.14 respecte al de gasoil. 
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 EV-b 
(€) 

EV-sb 
(€) 

PHEV 
(€) 

HEV 
(€) 

Gasoil 
(€) 

Diferència preu compra -5748,71 151,29 -12098,71 -4000,00 -1550,00 

Benefici anual (Any 1) 981,98 33,98 339,96 393,60 315,40 

Benefici anual (Any 2-10) 981,98 33,98 292,85 316,48 277,20 

Evolució sobrecost 

Any 1 -4766,73 185,27 -11758,75 -3606,40 -1234,61 

Any 2 -3784,74 219,26 -11465,90 -3289,92 -957,41 

Any 3 -2802,76 253,24 -11173,05 -2973,45 -680,21 

Any 4 -1820,78 287,22 -10880,19 -2656,97 -403,01 

Any 5 -838,80 321,20 -10587,34 -2340,49 -125,81 

Any 6 143,19 355,19 -10294,49 -2024,02 151,40 

Any 7 1125,17 389,17 -10001,64 -1707,54 428,60 

Any 8 2107,15 423,15 -9708,79 -1391,06 705,80 

Any 9 3089,14 457,14 -9415,94 -1074,59 983,00 

Any 10 4071,12 491,12 -9123,09 -758,11 1260,20 

Taula B.13. Evolució del sobre cost respecte al vehicle de gasolina. 

 

 EV-b 
(€) 

EV-sb 
(€) 

PHEV 
(€) 

HEV 
(€) 

Diferència preu compra -4198,71 1701,29 -10548,71 -2450 

Benefici anual (any 1) 688,77 -259,23 31,67 55,29 

Benefici anual(any 2-10) 704,78 -243,22 15,65 39,28 

Evolució sobrecost 

Any 1 -3509,94 1442,06 -10517,04 -2394,71 

Any 2 -2805,16 1198,84 -10501,39 -2355,43 

Any 3 -2100,38 955,62 -10485,74 -2316,16 

Any 4 -1395,59 712,41 -10470,09 -2276,88 

Any 5 -690,81 469,19 -10454,44 -2237,60 

Any 6 13,97 225,97 -10438,79 -2198,33 

Any 7 718,75 -17,25 -10423,14 -2159,05 

Any 8 1423,54 -260,46 -10407,49 -2119,78 

Any 9 2128,32 -503,68 -10391,84 -2080,50 

Any 10 2833,10 -746,90 -10376,19 -2041,22 

Taula B.14. Evolució del sobre cost respecte al vehicle de gasoil. 

B.5.1. Hipòtesis de futur 

 

En aquest apartat es mostren els càlculs realitzats per a l’obtenció dels resultats 

de l’estudi econòmic considerant una evolució teòrica en el preu dels carburants. 
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La Taula B.15 mostra els resultats dels preus dels carburants en els deu anys 

d’estudi. El càlcul parteix del preu de la gasolina i gasoil utilitzats a l’apartat 

anterior,Taula B.11. 

 

Any 
Increment preu 
Barril  Brent (%) 

Preu Gasolina 
(€) 

Preu Gasoil 
(€) 

2013 - 1,4893 1,4049 

2014 0,08695652 1,61880435 1,52706522 

2015 0,0232 1,65636061 1,56249313 

2016 0,02423769 1,69650696 1,60036435 

2017 0,02290076 1,73535826 1,63701391 

2018 0,0238806 1,77679965 1,67610678 

2019 0,02332362 1,81824104 1,71519965 

2020 0,02350427 1,86097748 1,75551417 

2021 0,0236604 1,90500896 1,79705035 

2022 0,02379334 1,95033548 1,83980817 

2023 0,02324037 1,995662 1,882566 

Taula B.15. Determinació preu combustibles per any d’estudi. 

 

A partir dels preus de la Taula B.15 s’ha calculat la despesa per kilòmetre de 

cada un dels vehicles des del 2013 fins al 2023, Taula B.16. 

 

Any 
EV-b 
(€) 

EV-sb 
(€) 

PHEV 
(€) 

HEV 
(€) 

Gasolina 
(€) 

Gasoil 
(€) 

2013 0,0390 0,0390 0,0704 0,0685 0,0938 0,0716 

2014 0,0390 0,0390 0,0751 0,0745 0,1020 0,0779 

2015 0,0390 0,0390 0,0764 0,0762 0,1044 0,0797 

2016 0,0390 0,0390 0,0779 0,0780 0,1069 0,0816 

2017 0,0390 0,0390 0,0793 0,0798 0,1093 0,0835 

2018 0,0390 0,0390 0,0807 0,0817 0,1119 0,0855 

2019 0,0390 0,0390 0,0822 0,0836 0,1145 0,0875 

2020 0,0390 0,0390 0,0838 0,0856 0,1172 0,0895 

2021 0,0390 0,0390 0,0854 0,0876 0,1200 0,0916 

2022 0,0390 0,0390 0,0870 0,0897 0,1229 0,0938 

2023 0,0390 0,0390 0,0886 0,0918 0,1257 0,0960 

Taula B.16. Determinació de la despesa de combustible per kilòmetre per cada any. 
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La Taula B.17 mostra l’estalvi del vehicle elèctric amb i sense bateria, dels 

híbrids i el dièsel respecte al de gasolina aplicant els diferents preus dels 

carburants del període d’estudi. Les altres despeses són exactament les 

mateixes i per tant constants en el temps. 

 

Any 
EV-b 
(€) 

EV-sb 
(€) 

PHEV 
(€) 

HEV 
(€) 

Gasoil 
(€) 

2013 980,11 32,11 351,44 393,60 293,22 

2014 1078,55 130,55 336,56 344,00 301,30 

2015 1108,13 160,13 349,23 351,98 308,29 

2016 1139,74 191,74 362,78 360,51 315,77 

2017 1170,34 222,34 375,90 368,76 323,00 

2018 1202,97 254,97 389,88 377,57 330,71 

2019 1235,61 287,61 403,87 386,38 338,43 

2020 1269,26 321,26 418,29 395,46 346,38 

2021 1303,94 355,94 433,15 404,81 354,57 

2022 1339,63 391,63 448,45 414,45 363,01 

2023 1375,33 427,33 463,75 424,08 371,45 

Taula B.17.Estalvi per any respecte al vehicle de gasolina. 

 

Finalment la Taula B.18 mostra l’evolució del sobrecost del preu de venta 

aplicant els beneficis respecte al vehicle de gasolina de la Taula B.17. 

 

 EV-b 
(€) 

EV-sb 
(€) 

PHEV 
(€) 

HEV 
(€) 

Gasoil 
(€) 

Diferència del preu compra -5748,71 151,29 -12098,71 -4000,00 -1550,00 

Evolució sobrecost 

Any 1 -4768,60 183,40 -11747,27 -3606,40 -1256,79 

Any 2 -3690,04 313,96 -11410,71 -3262,40 -955,48 

Any 3 -2581,92 474,08 -11061,48 -2910,42 -647,19 

Any 4 -1442,17 665,83 -10698,69 -2549,92 -331,42 

Any 5 -271,83 888,17 -10322,80 -2181,15 -8,42 

Any 6 931,14 1143,14 -9932,92 -1803,58 322,29 

Any 7 2166,75 1430,75 -9529,05 -1417,21 660,72 

Any 8 3436,02 1752,02 -9110,75 -1021,75 1007,10 

Any 9 4739,96 2107,96 -8677,60 -616,94 1361,67 

Any 10 6079,59 2499,59 -8229,15 -202,49 1724,68 

Taula B.18.Evolució del sobre cost en l’ hipòtesis de futur respecte al vehicle de gasolina. 


