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Diàlegs ambientals
El vehicle elèctric: pros i contres
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        L'energia al transport1
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        Quantificar no és senzill, tot i que els resultats són “semblants”2

+ eficient

- eficient

NO MOTORITZATS
REDUCCIÓ DESPLAÇAMENTS

TRANSPORT PÚBLIC
VEHICLE ALTA OCUPACIÓ

TRANSPORT PRIVAT ELÈCTRIC
TRANSPORT PRIVAT COMBUSTIÓ

NOUS 
EQUILIBRIS?

Deixarà el 
t.públic de ser 
més sostenible 
que el cotxe?
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        El vehicle privat elèctric encara no és una realitat3

REPTESOPORTUNITATS

 Baix consum energètic
 Nul·la contaminació en zona de 
servei
 Amb bateries: sense infraestructura 
contínua
 Amb connexió dinàmica a la xarxa: 
grans vehicles: troleibús, tramvia, 
tren...

 Autonomia (motos a 150 km, autobús 
a 250 km)
 Punts de recàrrega
 Preu unitari
 Proveïment energètic: nova càrrega a 
la xarxa elèctrica

TROLEBÚS (70 places): 2 kWh/km
COTXE HÍBRID (5 places): 0,41 kWh/km (Gasolina)
COTXE ELÈCTRIC (5 places): 0,15 kWh/km (Equivalent a un trole amb 14 persones)
MOTO ELÈCTRICA (2 plaça): 0,08 kWh/km
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        El vehicle privat elèctric encara no és una realitat3

PLA IVECAT
2010-2015

76.000 vehicles elèctrics al 2015
Flota catalana 2010: 5.014.1312
Avui:
- Flota cada any més bruta
- Forta crisi de la demanda
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        El vehicle privat elèctric encara no és una realitat3

El difícil emmagatzematge eficaç de l'electricitat ha impulsat la tracció en xarxa en el 
món dels transports públics elèctrics des de finals del segle XIX: trolebusos, tramvies 
i resta de ferrocarrils.

Això permet re injectar energia de frenada a la xarxa per a altres usos.
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        El consum final a diferents transports4

La comparació entre vehicles 
semblants, com bus, troleibús i 
tramvia, permet quantificar quin 
és l'estalvi degut a l'electricitat i 
quin degut al guiatge ferroviari.  

2 kWh/km
(70 pax)

4,5 kWh/km
(210 pax)

5 kWh/km
(70 pax)
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        El consum d'energia primària5

QUINA ÉS LA 
IMPORTÀNCIA DE

L'ENERGIA PRIMÀRIA?

 Comparar eficiències a la cadena energètica
 Comparar consums reals de vehicles de combustió 
– elèctric
 Separar les fonts renovables de les no renovables, 
que no tenen impacte sever! 
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Nota: Hipótesis de ocupación: 20%  en todos los modos. En vehículo privado se han considerado 1,18 pasajeros por vehículo. En los modos de 
transporte público también se han considerado las plazas de pie. Los valores concretos son similares a los valores de ocupación reales de la 
Región Metropolitana de Barcelona.

        El consum d'energia primària5
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Fuente: Plan Tren 2020. Nota: Hipótesis de ocupación: en vehículo privado se han considerado 1,18 pasajeros por vehículo, en los transportes 
públicos interurbanos de tren se ha considerado una ocupación del 50%, en el autobús un 60% y en el avión una ocupación del 80%.

        El consum d'energia primària5
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        El consum d'energia primària5

Flota de 31 millones de 
vehículos en España

Renovación total:
4.317 GJ

Consumo eléctrico 
Barcelona 2008:
7,53 GWh
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Emisiones de CO2 por viajero-kilómetro en zona urbana e interurbana teniendo en cuenta el impacto de la construcción de los vehículos.
Fuente: Plan Tren 2020. 
Notas: Hipótesis de ocupación en zona urbana: 20%  en todos los modos. En vehículo privado se han considerado 1,18 pasajeros por vehículo. En los modos de 
transporte público también se han considerado las plazas de pie. Los valores concretos son similares a los valores de ocupación reales de la Región Metropolitana de 
Barcelona.
Hipótesis de ocupación en zona interurbana: en vehículo privado se han considerado 1,18 pasajeros por vehículo, en los transportes públicos interurbanos de tren se ha 
considerado una ocupación del 50%, en el autobús un 60% y en el avión una ocupación del 80%. 

        El consum d'energia primària5

16%

39%

20%

32%
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        El canvi modal necessari6



15

        El canvi modal necessari6
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        ConclusionsF

CANVI TECNOLÒGIC:
Electrificació del transport? SÍ

CANVI MODAL
Imprescindible

No podem reeditar els “600” versió
elèctrica

CANVI DE MODEL DE V. PRIVAT
1 usuari = 1 propietari ? NO!

1 gasolinera = 1 electrolinera? Depèn
Cotxe = 1 servei de mobilitat més

 Amb tecnologia equivalent, segueix sent més convenient la 
bicicleta, el transport públic i, en darrera instància, el turisme
 L'electrificació en sí mateixa és desitjable si no crea un 
terrabastall en la generació elèctrica
 És condicional a la promoció de l'energia renovable

 Per capacitat / descongestió / impacte sobre l'espai públic
 Per seguretat vial
 Per poder adquisitiu
 Per aptitud personal i cohesió social
 Per autonomia energètica
 Canvi d'actitud del consumidor del v.privat
 Consum elèctric responsable, no discrecional com a les 
benzineres
 No és sostenible moure 1 tona de material per a una sola 
persona
 Tampoc no és sostenible fabricar un vehicle per tenir-lo el 
90% del temps parat
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Ricard Riol Jurado
www.transportpublic.org
info@transportpublic.org
93 244 49 70
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