
CONVERSIÓ D'UNA MOTO DE COMBUSTIÓ A ELÈCTRICA  

 

Sinopsi del treball  

Aquest treball tracta de forma general sobre el vehicle elèctric i en concret 

sobre la conversió d’una moto de combustió a elèctrica com a aposta de futur 

per aconseguir una mobilitat més sostenible del conjunt de la societat i intentar 

no ser dependents dels combustibles fòssils que tant contaminen i a la vegada 

no són recursos que és trobin en abundància en el nostre país. 

El treball es divideix en dues parts, una part teòrica i una part pràctica. 

La primera part, la part teòrica, és un recull d’informació sobre el vehicle elèctric 

des de la seva història fins a la seva situació actual, passant per la descripció 

dels seus components i una comparativa entre les seves avantatges i els seus 

inconvenients. 

La segona part, la part pràctica, consisteix en la realització de la conversió 

d’una moto de combustió a elèctrica.  

La motivació principal que m’ha dut a realitzar aquest treball és l’ interès per les 

energies renovables aplicades al sector de l’automoció. En contraposició als 

combustibles fòssils que són els que utilitzem majoritàriament per el transport, 

l’electricitat és una alternativa per a substituir-los, tot i que depèn dels 

combustibles que s’hagin usat per obtenir-la , així el balanç real d’emissions 

d’un vehicle elèctric dependrà de les tecnologies que s’hagin emprat per 

generar l’electricitat. La situació ideal per tant la trobaríem en que les fonts 

primàries per generar electricitat fossin energies renovables, com per exemple : 

energia eòlica, energia hidràulica, fotovoltaica...  

El principal objectiu d’aquest treball és la conversió de la moto de combustió a 

elèctrica amb la finalitat d’aprehendre el màxim de coneixements sobre aquest 

món des de la pràctica. 

Durant el treball m’he trobat amb una sèrie de dificultats, com per exemple els 

recursos tant econòmics com materials dels quals disposava i els meus 

coneixements en l’àmbit de l’electrònica. Però tots aquest imprevistos m’han 



ajudat a aprofundir en cada una de les dificultats i d’aquesta manera he 

obtingut un aprenentatge més ampli del que imaginava inicialment. 

La reflexió que he extret de la recerca és que la conversió d’una moto de 

combustió a elèctrica podria ser una bona alternativa per tal de fer que el parc 

automobilístic existent fos en major part elèctric d’una manera més ràpida i 

econòmica a curt i mitjà termini, ja que  únicament s’hauria de canviar el motor. 

No obstant no podria ser una solució a llarg termini ja que un vehicle que ha 

estat convertit manté la majoria de les peces i components, aquest fet fa que a 

mida que es vagi fent vell aquest necessiti més manteniment. 

Una vegada realitzat l’objectiu principal m’he adonat que un aspecte en el que 

hi hauria molta feina per fer i investigar és l’autogeneració de l’energia en els 

vehicles elèctrics, ja que un dels principals inconvenients és l’autonomia de les 

bateries, fet que encareix molt el preu final del vehicle i a la vegada no 

soluciona el residu que suposen els components químics d’aquestes. 

Personalment crec que l’autogeneració per part del propi vehicle ajudaria a 

abaratir el preu de compra del vehicle elèctric i evitaria el problema de la 

sobrecàrrega de la xarxa de subministrament. 

Personalment elaborar aquest projecte m’ha aportat moltes coses positives, he 

pogut endinsar-me en el món del vehicle elèctric i més a fons en el de la moto 

elèctrica. He pogut aprehendre d’una banda els orígens i l’actualitat del vehicle 

elèctric i per una altra banda al ser aquest, un treball bastant pràctic, m’ha 

ajudat molt a complementar els coneixements teòrics que anava adquirint.  

Una vegada realitzada la conversió de la moto, puc dir que d’una idea que 

aparentment semblava més o menys fàcil, durant el procés de treball surten 

molts imprevistos que no esperaves, això fa que en primer lloc hagis de 

solucionar problemes i  prendre decisions importants pel resultat final del 

projecte i en segon lloc que valoris la feina i la dificultat del mateix.  

Tanmateix no m’haig d’oblidar de totes aquelles tècniques que he aprés durant 

el procés pràctic com per exemple: soldar, llimar, pintar, entendre un circuit 

elèctric, realització de cablejat i connexions elèctriques, entapissar, disseny de 



logotips, modelatge de plàstic, etc. Aquestes feines m’han enriquit molt, i he 

pogut comprovar que:  una cosa és pensar i l’altra fer. 

Per concloure, dir,  que m’he adonat durant la realització de la part pràctica, 

que  és fonamental tenir un nivell alt de coneixements d’electrònica, aquest fet 

ha estat l’obstacle més gran que he tingut i pel qual he necessitat ajuda 

externa, fet que ha provocat que l’execució de la conversió hagi tingut una 

durada molt més extensa del que vaig calcular inicialment.  

Lluís Farnés i Pallàs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


