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Tot va començar el setembre de 2011. I ara, aquest Treball Final de Grau és el document que 

resumeix tot el coneixement i competències adquirides. Tot aquest esforç, ha esta un plaer.  

Manel Mateos 

16 de gener 2017  
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01. 
RESUM DE LA INVESTIGACIÓ 

Com a Treball Final de Grau dels estudis de Màrqueting e Investigació de Mercats de la Universitat 

Oberta de Catalunya, s’ha realitzat una investigació per tal de donar resposta a com popularitzar el 

cotxe elèctric dins de la Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Per respondre aquesta pregunta, definim la següent hipòtesis: realitzar entrevistes en profunditat als 

actuals compradors i venedors del cotxe elèctric amb la voluntat d’aconseguir un model de decisió de 

compra estandarditzat entre tots els entrevistats. Aquest model reflecteix quins són els elements o 

atributs del cotxe elèctric valorats amb més carga positiva durant l’acció del procés de decisió de 

compra. Aconseguir la popularització del cotxe elèctric a través d’aquests elements o atributs és la 

hipòtesis formulada. 

Al tractar-se d’una investigació de caràcter experimental, verifiquem la hipòtesis amb un segon 

estudi. La intenció d’aquest segon estudi és posar en manifest el model de decisió de compra obtingut 

davant d’una mostra representativa de la població objecte d’estudi. Per fer-ho, seleccionem la 

reproducció d’un vídeo com a mètode de transmissió, on alhora, apliquem tècniques de comunicació 

de màrqueting per facilitar el procés de transmissió del missatge. L’objectiu d’aquest segon estudi és 

obtenir la valoració o puntuació general del cotxe elèctric (popularització) abans i després de 

reproduir el vídeo. D’aquesta manera, podrem analitzar l’impacte o influència que repercuteix el fet de 

transmetre el model de decisió de compra sobre la població i si aquest ofereix o no un augment de la 

popularització. 

A més, per tal de complementar la investigació, en el segon estudi apliquem tècniques d’anàlisi amb 

tecnologia Business Intelligence per detectar conclusions amb les que posteriorment, tractarem un 

anàlisi més profund amb el programa estadístic R-Commander.  

Finalment, conclourem amb un ventall d’opcions comunicatives per tal de popularitzar el cotxe elèctric 

dins de la Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

02. INTRODUCCIÓ  
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Per què? 
El cotxe elèctric és una necessitat pel nostre planeta: persones, animals, plantes... cada cop més, 

som amenaçats pel canvi climàtic provocat per les emissions de CO2 i el seu efecte hivernacle.  Experts 

de totes les parts del món afirmen que el temut canvi climàtic ja ha començat, l’escalfament global 

augmenta 1,5°C i amenaça amb catàstrofes climatològiques greus si no som capaços de reduir els gasos 

d’efecte hivernacle entre un 40-70% abans de 2050. Líders de totes les nacions es reunien el passat 

desembre de 2015 a la Cimera de Paris (CMNUCC) per marcar objectius sobre el control de les emissions 

de gasos d’efecte hivernacle i entre moltes mesures, la introducció del cotxe elèctric es declarava 

com una de les principals solucions per frenar el devastador canvi climàtic.  

Amb aquest context, el mercat del cotxe elèctric es focalitza amb una especial atenció. Desitjar el seu 

creixement i invertir recursos per tal d’aconseguir la seva dinamització hauria de ser una de les principals 

prioritats per a molta gent, però en la realitat, la població no confia amb el cotxe elèctric i rebutja la 

seva compra.  

Emprendre un TFG 
Amb la preocupació sobre el cotxe elèctric, agafem rumb cap a la Plataforma Live, organisme publico-

privat responsable de la mobilitat sostenible de la Àrea Metropolitana de Barcelona. Ens presentem amb 

la voluntat d’emprendre un Treball Final de Grau que tingui una utilitat real, volem millorar el mercat 

del cotxe elèctric i ens oferim ajudar en qualsevol necessitat que tinguin. Després de reunir-nos amb el 

director i el seu equip, ens comprometem en definir una investigació de mercat que als ajudi a complir 

amb el seu principal objectiu: popularitzar el cotxe elèctric. 

Com popularitzar el cotxe elèctric? – La hipòtesis 
Un cop tenim el repte definit, ens plantegem una hipòtesis. Al llarg de tot el grau de Màrqueting i 

Investigació de Mercats, hem obtingut una bona base de coneixement acompanyat de distintes 

competències. A través d’aquesta base, definim una hipòtesis per treballar la nostra investigació. En 

l’assignatura de “Comportament del consumidor”, s’explica el concepte de model de decisió de compra 

com el procés mental que realitza un comprador abans de decidir-se per la compra d’un determinat 

producte envers a altres alternatives. Si relacionem aquest concepte amb la decisió de compra del cotxe 

elèctric, coneixeríem el perquè es compren els cotxes elèctrics en comptes dels de combustió i així, 

podríem utilitzar un argumentari natural per tal de popularitzar-lo.     

El model compensatori de decisió de compra del cotxe elèctric 
Per conèixer el model de decisió de compra del cotxe elèctric, necessitem entrevistar-nos amb els actuals 

compradors de cotxes elèctrics i fer una introspecció del moment en què es van decidir comprar-lo. No 

solament és preguntar i escoltar, sinó que també es requereix connectar amb l’entrevistat per estimular 

el record de la seva compra. En aquest sentit, demanem a la Plataforma Live que ens faciliti la seva base 

de dades per tal d’entrevistar-nos amb els actuals propietaris de cotxe elèctrics.  

Quan no hi ha base de dades, tot són problemes 
La Plataforma Live ens intenta ajuda amb base de dades però degut a la llei de la protecció de dades, al 

accés aquesta base de dades ens és rebutjada. És a dir, necessitem localitzar a propietaris de cotxe 

elèctrics pel nostre propi compte. Realitzem la nostra recerca a través de les xarxes socials i malgrat tot 

l’esforç, solament ens entrevistem amb 3 compradors de cotxes elèctrics. A conseqüència i com que la 

mostra obtinguda és tant petita, ho complementem amb entrevistes a venedors de cotxe elèctrics dels 

principals concessionaris de la Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Fonts d’informació secundària externa 
Com que la mostra obtinguda no era la desitjada, complementem aquest treball de camp amb l’anàlisi 

exhaustiu de fonts d’informació secundària externa. Concretament, invertim en la compra de 2 estudis 

de investigació i focalitzem una especial atenció en les investigacions de mercat realitzades en 

Noruega, país capdavanter en matriculacions de cotxes elèctrics. D’aquesta manera, obtenim una visió 

de distintes perspectives amb la que recolzar-nos per tal de definir el model de decisió de compra.  

Verificar la hipòtesis   
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Al tractar-se d’una investigació de caràcter experimental, verifiquem la hipòtesis amb un segon estudi. 

Necessitem validar-la a través d’una segona investigació on contrasti els resultats obtinguts en relació a 

l’augment de la popularització del cotxe elèctric.  

Una segona investigació per verificar la hipòtesis 
La intenció d’aquest segon estudi és posar en manifest el model de decisió de compra obtingut davant 

d’una mostra representativa de la població objecte d’estudi. Per fer-ho, seleccionem la reproducció d’un 

vídeo com a mètode de transmissió, on alhora, apliquem tècniques de comunicació de màrqueting per 

facilitar el procés de transmissió del missatge. El missatge resultant el plasmem en format història a 

través d’un briefing. 

El vídeo-spot: briefing 
Produïm un vídeo, sense rodatge real, per tal d’expressar el briefing. Utilitzem vídeos descarregats del 

Youtube que contenen missatges semblants als desitjats i així, completem la historia relatada del 

briefing. 

L’enquesta on-line 
Un cop tenim el vídeo-spot completat, dissenyem una enquesta on-line a través de la plataforma web: 

GOOGLE FORMS on realitzem preguntes relacionades amb la puntuació o valoració del cotxe elèctric 

tant abans com després de la reproducció del vídeo-spot. D’aquesta manera, podrem analitzar l’impacte 

o influència que repercuteix el fet de transmetre el model de decisió de compra sobre la població 

i si aquest ofereix o no un augment de la popularització. 

Business Intelligence – anàlisi dels resultats 
Extraiem totes les respostes de l’enquesta on-line i fem una base de dades Excel codificada i depurada 

segons les necessitats del nostre anàlisi. A continuació, apliquem tècniques d’anàlisi amb tecnologia 

Business Intelligence utilitzant l’eina: “Tableau”. Creuem distintes variables amb la finalitat de detectar 

conclusions amb les que posteriorment, fer un anàlisi més profund amb el programa estadístic R-

Commander. 

Conclusions finals i valoracions 
Després de completar l’anàlisi, desenvolupem les conclusions finals amb el propòsit de determinar si 

podem acceptar la hipòtesis formulada o per contra, hem de rebutjar-la. I en conseqüència, 

acompanyem les conclusions amb una valoració o recomanació sobre com actuar per tal de 

popularitzar el cotxe elèctric dins de la Àrea Metropolitana de Barcelona.  
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03. 
OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ  

 
/ Principal  

L’objectiu principal de la investigació és analitzar als usuaris que han comprat un cotxe elèctric i definir 

quin va ser el seu model compensatori de decisió de compra on es determina quins són els atributs 

adjacents al cotxe elèctric tant amb valor positiu com en negatiu, dels quals han fet balança en el moment 

de prendre la decisió de compra a favor del cotxe elèctric.  

Aquest objectiu el complim a través dels apartats:  

- ANÀLISI DE L’ESTUDI DE GABINET 

- ANÀLISI QUALITATIU 

 
/ Secundari  

Un cop completat l’objectiu principal, es continuarà amb un segon objectiu: validació del model 

compensatori de decisió de compra. Es tractarà de posar en acció el model compensatori de decisió 

de compra enfront a una mostra de la població objecte d’estudi, analitzant si  gràcies al seu argumentari, 

s’influeix o no, en un augment de la popularització del cotxe elèctric. 

Alhora, també s’analitzaran paràmetres sociodemogràfics per tal d’associar distintes variants amb els 

resultats obtinguts.  

Aquest objectiu el complim a través dels apartats:  

- ANÀLISI QUANTITATIU 

 

 
/ Raó de la investigació 

La Plataforma LIVE, organisme publico-privat responsable de la 

mobilitat sostenible de la Àrea Metropolitana de Barcelona, 

facilita la seva col·laboració en aquest estudi perquè dels 

resultats obtinguts, podran dissenyar un pla de comunicació que 

els ajudi a complir amb un dels seus principals objectius 

estratègics del 2017: “popularització del cotxe elèctric”.  
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04. 
ANÀLISI DE L’ESTUDI DE GABINET 

/ Necessitats d’informació  

Si entenem que les necessitats d'informació es determinen pel tipus d'investigació juntament, amb els 

objectius que persegueixen, podem afirmar que en aquest cas i al tractar-se d'una investigació que té 

com a objectiu definir el model de decisió de compra dels actuals propietaris de cotxes elèctrics 

per tal d’elaborar un pla de comunicació que faciliti la popularització del cotxe elèctric, la principal 

font de recollida d'informació serà de tipus primària i interna. 

Atenent l’objectiu principal, la investigació es realitzarà a partir de fonts primàries, on el seu disseny es 

composarà per una primera fase exploratòria a través d'entrevistes en profunditat amb el repte 

d’aconseguir un esbós del model de decisió de compra dels actuals conductors de cotxes elèctrics de la 

Àrea Metropolitana de Barcelona. Els resultats d'aquesta investigació exploratòria preliminar permetran 

definir la investigació concloent posterior. En un principi, desitjàvem tenir fonts d’informació secundaria 

interna facilitades per la Plataforma Live. Però malauradament, la Plataforma Live ens deixa la 

investigació frenada a l’espera del consentiment de l’Ajuntament de Barcelona per facilitar l’accés a la 

base de dades dels actuals propietaris de cotxes elèctrics. Aquesta espera s’allarga fins a un límit del  

qual, es decideix prescindir d’aquesta ajuda i es reemprèn la investigació amb els recursos propis 

disponibles. Però alhora, aquesta decisió ens obliga a eliminar l’opció de disposar una font d’informació 

secundaria interna. Conseqüència que ens a conduit a cercar una doble alternativa: captar dades de 

contacte dels actuals propietaris de cotxes elèctrics a través de les xarxes socials i alhora, entrevistar-se 

amb els venedors dels cotxes elèctrics. Aquesta doble alternativa, ens ha permès obtenir 3 entrevistes 

vàlides a propietaris de cotxes elèctrics i 9 entrevistes a venedors de cotxes elèctrics de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona.  

Finalment i en una segona fase d’investigació concloent o de verificació, s’extrauran els resultats 

definitius per la definició del model de decisió de compra dels actuals propietaris de cotxes elèctrics. Es 

farà a través dels resultats analitzats d’una enquestes on-line a l'Univers Objecte d'Estudi. 

Addicionalment, per tal de conèixer la dimensió del mercat actual del cotxe elèctric es consultarà 

informació d’origen de fonts secundàries externes. Aquest tipus d'informació ens permet obtenir dades 

que, tot i no tenir relació directa amb aquesta investigació, estan relacionades amb aquest mercat. 

Aquestes dades serviran de suport per a la contextualització dels resultats obtinguts a partir de les fonts 

primàries i també per posicionar el mercat del cotxe elèctric de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

 

/ Fonts secundàries externes 

Per tal d’enriquir la investigació i per fer front a la pèrdua de les fonts secundàries internes, aportem les 

següents fonts d’informació secundaria externa: 

1. “Baròmetre sobre el vehicle alternatiu 2016” – realitzat per ANFAC (Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones). 

2. “Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040” – realitzat per Bloomberg New 
Energy Finance. 

3.  “Estudio de mercado sobre el vehículo eléctrico 2012” realitzat per l’agència FEEBBO.  
4. “Estudio de mercado sobre el vehículo eléctrico 2016” realitzat per l’agència FEEBBO.  
5. “Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users” realitzat per 

Norwegian Transportøkonomisk institutt, TØI 
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L’objectiu que es pretén aconseguir amb l’anàlisi d’aquestes 5 fonts d’informació és obtenir un context 

que ens ajudi a orientar la posterior fase qualitativa, on concretament, obtinguem un argumentari per 

confeccionar les entrevistes en profunditat i alhora, ens aportarà un coneixement del mercat del cotxe 

elèctric des d’una visió de diferents angles. 

El primer estudi, Baròmetre sobre el vehicle alternatiu 2016 ens aporta una visió sobre “el passat” del 

mercat del cotxe elèctric espanyol, on ens ajuda a comprendre que ha passat amb els darrers e inicials 

5 anys de mercat automobilístics elèctric espanyol. Per tal de realitzar la nostre investigació, es necessita 

conèixer el “com?” ha evolucionat aquest mercat, sota quin context s’han comprat cotxes elèctrics i quins 

han sigut els factors protagonistes d’aquest context. 

El segon estudi, “Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040”,  ens aporta una visió cap 

“al futur” del mercat del cotxe elèctric dins d’un escenari mundial. Aquest estudi de mercat ofereix una 

orientació del que pot arribar a passar amb el cotxe elèctric. Per tal de realitzar la nostre investigació, és 

important conèixer quines accions s’estan germinant amb el creixement del cotxe elèctric, quines 

previsions hi ha i quines són les tendències que marquen l’actual model de mercat.  

I ja per acostar-nos més, “Estudio de mercado sobre el vehículo eléctrico” tant del 2012 com del 2016, 

ofereixen la visió actual, “el present” sobre el mercat del cotxe elèctric espanyol i sota el prisma de la 

opinió pública de la ciutadania.  

Finalment, Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users facilita la 

informació més profunda i detallada sobre el model de decisió de compra del cotxe elèctric. Sent aquesta, 

la peça clau de la nostra investigació, ja què si som capaços d’entendre als nostres veïns noruecs, 

podrem entendre que és el que passarà amb el cotxe elèctric català. 

 

/ ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones) 

ANFAC és una associació amb l’interès de fomentar el 

desenvolupament del Sector de l'Automoció espanyol contribuint 

als interessos generals del país que són dirigits pel govern. Amb 

aquest sentit, ANFAC investiga, aprofundeix i difon un millor 

coneixement dels aspectes tècnics, econòmics i socials  de cara 

a fomentar el progrés harmònic del sector de l’automoció i alhora, 

en benefici de tots els agents econòmics i tot, sobre la base de 

la seva experiència i el seu coneixement tècnic. ANFAC 

representa els interessos comuns dels fabricants de vehicles o 

derivats dels mateixos, dels seus motors i components, i de les 

seves marques. D'aquesta manera, ANFAC assumeix la representació i gestió col·lectiva dels interessos 

dels seus membres associats davant les administracions i davant tota classe d'entitats i institucions 

públiques i privades. [1] 

En l’ABRIL de 2016 va realitza un estudi de mercat sobre les noves opcions per a la propulsió dels 

vehicles, anomenat:–“Baròmetre sobre el vehicle alternatiu 2016” – 

Idioma: “espanyol” 

Font d’informació disponible en línia: http://www.anfac.es/openPublicPdf.action?idDoc=12759 

(data de consulta: 03/12/2016)   

En aquesta investigació s’explica que a part dels ja clàssics sistemes de tracció amb motor de combustió 

dièsel i gasolina, ara podem trobar al mercat vehicles que funcionen amb altres fonts d'energia com són 
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els vehicles propulsats amb motors a gas, vehicles elèctrics, elèctrics amb autonomia estesa, híbrids 

convencionals i híbrids endollables. Amb aquests nous sistemes la indústria de la automoció vol fer front 

als problemes medi ambientals que comporta l'ús de vehicles de més antiguitat.  

En aquest informe s'analitza com s'han anat introduint aquest tipus de vehicles en el mercat espanyol, 

així com les tecnologies de què disposa el Grup Bosch per contribuir a la millora d'aquests vehicles 

eficients, moderns i respectuosos amb el medi ambient. 

Què aporta? 

Aquesta primera font d’informació aporta una visió sobre “el passat” del mercat del cotxe elèctric 

espanyol, on ens ajuda a comprendre que ha passat amb els darrers e inicials 5 anys de mercat 

automobilístics elèctric espanyol. 

Quins objectius s’esperen d’aquesta font d’informació? 

Els objectius que s’esperen obtenir d’aquesta font d’informació per la nostra investigació són: 

1.- Determinar les variables de segmentació d’heterogeneïtat i homogeneïtat pel posterior 

disseny mostral per l’anàlisi qualitatiu. 

2.- Obtenció d’informació concloent relacionada amb el procés de decisió de compra del cotxe 

elèctric.  

Procediment utilitzat 

El procediment utilitzat és la simple lectura completa del estudi junt amb la detecció de dades rellevant 

per la nostra investigació, on posteriorment, es tracten les dades amb càlculs tals com: “Índex de 

creixement” i “test de correlació de Pearson’s” aportant informació sintetitzada per les conclusions 

finals. 

Anàlisi de la informació 

A partir de la recerca de la informació d’aquesta font d’informació, hem detectat les següents dades 

d’interès: 

- Els cotxes particulars 100% elèctrics del mercat espanyol creixent lentament. En aquest informe 
s’explica que gràcies a l'impuls del pla Movele (actiu des de 2011) les matriculacions de turismes 
i tot terreny en vehicles 100% elèctrics creixent anualment. En el 2016, s'ha introduït el Pla 
MOVEA, que continuarà el llegat de l'anterior Movele amb 16,6 M €. La venda de vehicles 
elèctrics purs del 2014, va augmentar més del 165% respecte al 2011, arribant gairebé a les 
1.000 unitats. En canvi, el 2015 ha augmentat respecte al total de 2014, un 37,8%, superant les 
1.300 unitats venudes. 

Aquesta informació, l’obtenim de la pàgina 06 del document Baròmetre sobre el vehicle alternatiu 

2016. 

Per la nostra part, tractem la informació obtinguda sintetitzant-la de manera que resumeixi les 

dades més rellevants: matriculacions de cotxes elèctrics particulars per any. 

A la vegada, apliquem el càlcul de la taxa de creixement: 

Taxa de creixement = 
����� ����������� �������

����� �������
 x 100 

Anys 2011 2012 2013 2014 2015 

Matriculacions de cotxes elèctrics particulars 367 437 799 974 1342 

Taxa de creixement - 19,07% 82,84% 21,9% 37,78% 
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Però, si finalment, analitzem la quota de mercat del cotxe elèctric espanyol, aquesta és molt 

baixa: 0,32% de cotxes elèctrics respecte tot el parc automobilístic. [2]  

 

- Segons indica aquest estudi, hi ha relació en la compra de cotxes elèctrics i el número de 
punts de recàrrega, concretament una correlació entre l'existència del nombre de punts de 
recàrrega i la matriculació de vehicles elèctrics, pel que un major nombre de punts incentiva la 
compra d'aquests vehicles, i el major mercat de endollables afavoreix la implantació de més 
punts públics. 

Aquesta informació, l’obtenim de la pàgina 11 del document Baròmetre sobre el vehicle alternatiu 

2016. 

 

Per la nostra part, tractem la informació obtinguda sintetitzant-la de manera que resumeixi les 

dades més rellevants: tendència lineal de les quotes de matriculacions de cotxes elèctrics 

particulars per les comunitats autònomes de més rellevància i una segona línia, número de punts 

de recàrrega segons comunitat autònoma. 

D’aquesta manera podrem visualitzar si existeix una tendència clara entre les dues variables: 

C.C.A.A Madrid Catalunya Andalusia C. Valenciana Altres 

territoris 

% 

matriculacions 
40,8 20,8 7 6,5 24,9 

Punts recàrrega 201 397 151 123 674 
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Per la nostra part, per tal de determinar si realment existeix una correlació entre les dues variables, 

utilitzem el programa R-COMMANDER aplicant el test de correlació de Pearson’s a l’anterior base de 

dades: 

 

Podem observar que hi ha correlació: el P-Value és 0,6009 i per tant, més alt que el nivell de 

significació de 0,05, i és oper això que acceptem la hipòtesi nul·la de què la correlació no és 0. Això ens 

estaria dient que a mesura que augmenten els punts de recàrrega, també augmenta el nivell de 

quotes de matriculacions de cotxes elèctrics. A més, podem afirmar que els indicis de relació lineal 

són alts amb valors majors que 0,6. D’aquesta manera, podem concloure que hi ha una relació forta. 

 

/ Bloomberg New Energy Finance 

Bloomberg New Energy Finance és una 

companyia internacional especialitzada en 

oferir anàlisi de dades de factors que es 

relacionen amb el sector energètic. Tenen 

més de 19.000 empleats a Londres,  Nova 
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York, Pequín, Ciutat del Cap, Hong Kong, Munic, Nova Delhi, Sant Francesc, Són Paulo, Singapur, 

Sydney, Tòquio, Washington DC i Zurich. Generen més de 5.000 notícies diàries a través de la TV, 

Business Week, mòbil, digital i ràdio.[3] 

El FEBRER de 2016 realitza un estudi de mercat sobre les prediccions globals del mercat del cotxe 

elèctric, anomenat: - “Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040” – 

Idioma: “English” 

Font d’informació disponible en línia: https://about.bnef.com/press-releases/electric-vehicles-to-

be-35-of-global-new-car-sales-by-2040/ 

(data de consulta: 03/12/2016)   

La investigació de Bloomberg New Energy Finance s’impulsa sobre la base dels actuals reptes en la 

reducció dels preus de les bateries, on durant la dècada de 2020 els vehicles elèctrics es convertirà en 

una opció més econòmica que els cotxes de gasolina o dièsel en la majoria dels països. L'estudi analitza 

la previsió de les vendes de vehicles elèctrics fins a 2040. 

Què aporta? 

Aquesta font d’informació aporta una visió cap “al futur” del mercat del cotxe elèctric dins d’un escenari 

mundial. Aquest estudi de mercat ofereix una orientació del que pot arribar a passar amb el cotxe elèctric.  

Quins objectius s’esperen d’aquesta font d’informació? 

Els objectius que s’esperen obtenir d’aquesta font d’informació per la nostra investigació són: 

1.- Conèixer quines accions s’estan germinant amb el creixement del cotxe elèctric. 

2.- Saber quines previsions hi ha amb el cotxe elèctric. 

3.-  Determinar quines són les tendències que marquen l’actual model de mercat del cotxe 

elèctric.  

Procediment utilitzat 

El procediment utilitzat és la simple lectura completa d’aquesta investigació de mercat junt amb la 

detecció de dades rellevants per la nostra investigació, on posteriorment, es tracen conclusions a partir 

de les dades detectades. 

Anàlisi de la informació 

A partir de la recerca de la informació d’aquesta font d’informació, hem detectat les següents dades 

d’interès: 

- Es preveu que les vendes mundials de vehicles elèctrics arribaran a 41 milions en 2040, el 
que representa el 35% de les noves vendes de vehicles lleugers. Això seria gairebé 90 vegades 
la xifra corresponent a 2015, ja que aquest últim any s’han venut 462.000 vehicles elèctrics, un 
60% més que el 2014. 
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Imatge extreta del Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040 de Bloomberg New Energy finance (2016) 

- La dècada de 2020 serà el període de major creixement del mercat dels cotxes elèctrics. Es 
preveu que hi hagi una forta crescuda de la demanda, conegut en termes estadístics com: 
“creixement exponencial”. Aquest s'aplica a una magnitud tal que la seva variació en el temps 
és proporcional al seu valor, el que implica que creix molt ràpidament en el temps. [4] 

 

Imatge extreta del Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040 de Bloomberg New Energy finance 

(2016) 

/ Agència FEEBBO (2012 y 2016) 

L’agència FEEBBO s’especialitza en desenvolupar estudis de mercat 

online, integra la seva pròpia  comunitat d’enquestats els quals, formen 

una part representativa de la població. Realitzen estudis de mercat per 

encàrrec i el publiquen a l’abast de tothom per un reduït preu.[5]  

L’ AGOST de 2012 realitza un estudi de mercat de l’opinió de la població 

espanyola sobre el mercat del cotxe elèctric, anomenat: -“Estudio de 

mercado sobre el vehículo eléctrico 2012”- 

Idioma: “espanyol” 

Font d’informació disponible sota pagament: 

https://www.feebbo.com/feebbo/estudiomercado/817/estudio-de-mercado-sobre-coches-

electricos 
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 (data de consulta: 03/12/2016)  

El MAIG de 2016 realitza un estudi de mercat de l’opinió de la població espanyola sobre el mercat del 

cotxe elèctric, anomenat: -“Estudio de mercado sobre el vehículo eléctrico 2016”- 

Idioma: “espanyol” 

Font d’informació disponible sota pagament: 

https://www.feebbo.com/feebbo/estudiomercado/18913/estudio-de-mercado-sobre-vehiculos-

electricos 

(data de consulta: 03/12/2016)   

L’estudi de mercat de FEEBBO ens ofereix les respostes de les principals preguntes que tothom té sobre 

el  cotxe elèctric. Ens apropa a la realitat de les persones, descriu quina imatge hi ha sobre el cotxe 

elèctric i quina opinió se l’hi atribueix.  

Què aporta? 

“El estudio de mercado sobre el vehículo eléctrico” tant del 2012 com del 2016, ofereixen la visió actual, 

“el present” sobre el mercat del cotxe elèctric espanyol i sota el prisma de la opinió pública de la 

ciutadania. 

Quins objectius s’esperen d’aquesta font d’informació? 

Els objectius que s’esperen obtenir d’aquesta font d’informació per la nostra investigació són: 

1.- Comparar la popularitat del cotxe elèctric entre 2012 i 2016. 

2.- Conèixer quina demanda hi ha en relació al cotxe elèctric. 

3.- Comparar com el factor preu influeix en el model de decisió de compra, tant pel 2012 com pel 

2016. 

4.- Determinar quins són els atributs més destacats (tant positius com negatius) dins del procés 

de decisió de compra, tant pel 2012 com pel 2016. 

Procediment utilitzat 

El procediment utilitzat és la simple lectura completa d’aquesta investigació de mercat junt amb la 

detecció de dades rellevant per la nostra investigació, on posteriorment, tractem les dades amb noves 

gràfiques per tal de comprendre-les amb una major visualització. 

Anàlisi de la informació 

A partir de la recerca de la informació d’aquestes dues fonts d’informació, hem detectat les següents 

dades d’interès: 

- Si comparem les dades entre 2012 i 2016, en l’actualitat i hi ha un 54,8% de la població amb 
actituds favorables en la compra d’un cotxe elèctric, dada diferent a les del 2012 on sols el 37,9% 
de la població automobilística es plantejava la compra del cotxe elèctric. Per tant, hi ha una 
notable millora en la popularitat del cotxe elèctric entre aquests dos anys. 

Per la nostra part, tractem la informació obtinguda sintetitzant-la de manera visual on ens permeti 
veure el canvi de tendència sobre la popularitat del cotxe elèctric: 
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- El potencial de la demanda del cotxe elèctric s’orienta cap al sector/producte “urbà” cotxes 
per la ciutat, on hi ha un 53% de la població del 2016 que li agradaria tenir un cotxe elèctric per 
ús de la ciutat. Fet que ens ajuda a entendre que el procés de decisió de compra influeix dins 
del escenari urbà. 

- El factor preu influeix molt en el procés de decisió de compra, en el 2016 hi ha un 79% de la 
població que no estaria disposat a comprar un cotxe elèctric per més de 20.000€ i en el 2012, 
aquest percentatge es manté en el 80%. És a dir, la tendència és gairebé estàtica, la població 
manté la decisió de compra sota aquest paràmetre de preu.  

- En relació als atributs que destaquen més en la intenció de compra del cotxe elèctric pel 
2016 són: l’autonomia de la bateria (78%), el preu (54%), el consum d’electricitat (48%) i la 
seguretat (40%). En canvi, en el 2012 els percentatges canviaven: l’autonomia de la bateria 
(75%), el preu (73%), el consum d’electricitat (54%) i la seguretat (55%). Si observem les 
dades, veiem com els valors relacionats amb el factor preu i la seguretat baixen 
considerablement. Podríem entendre que en context del 2012 sota la crisis econòmica marca 
una tendència amb major protagonisme sobre el preu i la seguretat dins del model de decisió 
de compra de la població, però en l’actualitat, aquests valors perden protagonisme i deixen pas 
a nous atributs a tenir en compte.  

 

Concretament, sols en l’estudi del 2016 ofereixen nous atributs relacionats amb la intenció 

de  compra del cotxe elèctric són: “és un transport sostenible” (73%), “reducció del consum del 

carburant” (68%), “hi ha un menor manteniment mecànic” (24%) i “l’eficiència del motor” (24%).  
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Alhora, aquests els acompanya els atributs negatius els quals també destaquen en el model decisió 

de compra del cotxe elèctric, aquests pel any 2016 són: “no hi ha suficient estructura de recàrrega” 

(72%), “el temps que tarda en recarregar-se la bateria” (55%), “l’autonomia” (42%) i “l’alt cost” (40%). 

En canvi, en el 2012 els percentatges canviaven: “no hi ha suficient estructura de recàrrega” (71%), “el 

temps que tarda en recarregar-se la bateria” (56%), “l’autonomia” (40%) i “l’alt cost” (54%). Si observem 

les dades, veiem com els valors relacionats amb el factor preu també baixen entre 2012 i 2016.  

 

/ Norwegian Transportokonomisk Institutt 

Norwegian transportokonomisk Institutt és una organització nacional de 

Noruega per a la investigació i  el desenvolupament del transport. Els 

principals objectius de l'Institut són dos, per una banda, la recerca aplicada 

en temes relacionats amb el transport i per altra banda, la promoció de 

l'aplicació dels resultats de la investigació per assessorar a les autoritats, a 

la indústria del transport i el públic en general. El seu àmbit d'actuació inclou 

la major part dels principals problemes actuals de la carretera, ferroviari, 

marítim i aeri.[6] 

El JUNY de 2016 realitza una enquesta als propietaris de cotxes elèctrics per tal de determinar cóm 

l’utilitzen, per què el van comprar entre les opcions d’altres vehicles de combustió. L’estudi va ser 

anomenat: -“Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users”- 

Idioma: “English” 

Font d’informació disponible en línia: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43161 

(data de consulta: 03/12/2016)   
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L’estudi de mercat de Norwegian Transportøkonomisk institutt, TØI ens ofereix la informació més 

profunda i detallada sobre el model de decisió de compra del cotxe elèctric. 

Què aporta? 

Aquesta font d’informació facilita la informació més profunda i detallada sobre el model de decisió de 

compra del cotxe elèctric. Sent aquesta, la peça clau de la nostra investigació, ja què si som capaços 

d’entendre als nostres veïns noruecs, podrem entendre que és el que passarà amb el cotxe elèctric 

català. 

Quins objectius s’esperen d’aquesta font d’informació? 

Els objectius que s’esperen obtenir d’aquesta font d’informació per la nostra investigació són: 

1.- Determinar quines són les principals raons de compra del cotxe elèctric a Noruega.  

2.- Identificar noves variables que influeixen en el model de decisió de compra. 

3.- Conèixer quins són els atributs més destacats (tant positius com negatius) dins del procés de 

decisió de compra noruec, tant pel 2011 com pel 2016. 

Procediment utilitzat 

El procediment utilitzat és la simple lectura completa d’aquesta investigació de mercat junt amb la 

detecció de dades rellevants per la nostra investigació, on posteriorment, es tracen conclusions a partir 

de les dades detectades amb noves gràfiques, les quals recullen la informació més rellevant.  

Anàlisi de la informació 

A partir de la recerca de la informació d’aquesta font d’informació, hem detectat les següents dades 

d’interès: 

- Les principals raons de compra pel 89% dels compradors de cotxes elèctrics noruecs són: 
econòmiques (costos operatius) , consciencia mediambiental, preferència tecnològica i 
beneficis e incentius (ús gratuït de les carreteres de peatge). 

Aquesta informació, l’obtenim de la pàgina “ii” del document: Learning from Norwegian Battery 

Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users 

- Una variable que influeix en la decisió de compra és la influencia que exerceixen els familiars 
i amics que ja han comprat un cotxe elèctric, és a dir, els “innovators” segons la Teoria de la 
Difusió de Everett Rogers’s i la seva famosa corba en “S” que explica com es difon una 

innovació en funció del tipus de públic. [7] 
Aquesta teoria explica quins aspectes són 
clau perquè una determinada innovació 
sigui coneguda, acceptada i implantada pel 
grup social al  qual s'adreça. 
Concretament, el perfil de públic dels 
“innovators” formen part del 2,5% de la 
població/mercat i són els primers en 
comprar i evangelitzar la innovació, és a 
dir, són els influenciadors. Si valorem 
aquest concepte junt amb el de què la 
Noruega del 2011 tenia 1,6% de quota de 
mercat de cotxes elèctrics i 3,1% en el 

2012 [8], podem afirmar que els “innovators” de noruega del cotxe elèctric els compraven entre 
2011 i 2012. És més, si ens fixem en el quadre d’evolució de la quota de mercat del cotxe 
elèctric, veiem com hi ha cert paral·lelisme amb la Teoria de Difusió de Everett Rogers’s: 

Anys 2011 2012 2013 2014 2015 

Quota 

mercat 

 

1,60% 

 

3,10% 

 

6,90% 

 

13,84% 

 

17,10% 

ITEORIA DE LA DIFUSIÓ - Imatge extreta de Proven Models (2016) 
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cotxe 

elèctric 

 

Teoria de 

la Difusió 

 

“Innovators” 

 

“Early Adopters” 

 

“Early 

Majority” 

 

Per tant, podem afirmar que el mercat del cotxe elèctric noruec segueix a la perfecció el model 

de la Teoria de Difusió de Everett Rogers’s. 

Els familiars i amics van ser les fonts d'informació més importants per als compradors de 

cotxes elèctrics. Dins d’aquest estudi, se li preguntaven als enquestats si “tenen amics que han 

comprat o han considerat la compra d'un cotxe elèctric, després que se'ls va dir sobre la seva 

experiència de conducció”. Els resultats es mostren a la figura 12 del propi estudi però, per la 

nostra part, tractem la informació obtinguda sintetitzant-la de manera que resumeixi les dades 

més rellevants: 

Aquesta informació, l’obtenim de la pàgina “79” del document: Learning from Norwegian Battery 

Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users. 

 

Amb aquesta gràfica podem observar com els conductors de cotxes elèctrics influeixen en la 

compra de nous compradors de cotxes elèctrics segons el temps que tenen amb el seu cotxe 

elèctric. Els recent compradors de cotxes elèctrics amb menys d’un any conduint, són als que 

menys influeixen en la compra de nous compradors (un 46% no influeixen a cap comprador). 

En canvi, a partir del segon any de conducció del cotxe elèctric, als conductors influeixen amb 
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gran mesura en la compra de cotxes elèctrics per a nous compradors. Una altra dada rellevant 

és que en la majoria de cassos, s’influencia entre una o dos persones.  

- El principal perfil sociodemogràfic dels compradors de cotxes elèctrics noruecs és: 
treballadors (91%) amb estudis superiors (40%), de sexe masculí (80%) i amb edats 
compreses entre 35-54 anys (58%). 

 
Imatge extreta del Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users de Norwegian 

Transportokonomisk Institutt (2016) 

- Les fonts d’informació més consultades per la decisió de compra són: “familiars/amics” 
(37%), “concessionari” (19%), “material publicitari” (16%), “companys de feina” (7%), 
“altres”(9%) i “organitzacions” (4%). 

 

Imatge extreta del Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users de Norwegian 

Transportokonomisk Institutt (2016) 

- Els atributs que destaquen com un “gran avantatge” dins del model de decisió de 
compra del cotxe elèctric pels compradors actuals (2016) són: costos operatius (80%), 
recarrega a casa (76%), factor mediambiental (72%), la comoditat (47%), acceleració (39%) i la 
seguretat (31%). En canvi, els atributs que destaquen més en el model de decisió de compra 
del cotxe elèctric pels compradors anteriors  a 2011 són: “cost energètic” (86%), “relació 
qualitat-preu” (69%) i “estalvi de manteniment” (64%). I per contra, els atributs negatius que 
destaquen en l’actualitat (2016) com una “gran desavantatge” en dins del model de decisió 
de compra del cotxe elèctric són: autonomia (73%), temps de recàrrega (40%), preus del 
mercat de segona mà (30%) i punts de recàrrega (24%)  
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Tal i com podem observar en les gràfiques, si comparem els punts més significatius del 2011 

amb els del 2016, veiem com són completament diferents. En el 2011 els atributs positius 

dominants estaven relacionats amb aspectes “racionals”, en canvi ara en el 2016, els atributs 

positius ofereixen aspectes més “emocionals”. Aquest últim resultat el podríem relacionar amb 

l’anterior explicació de la Teoria de la Difusió, on en el 2011 els compradors de cotxe elèctrics 

eren “innovators” i ara en el 2016, són “early adopters”. Segons la Teoria de Difusió de Everett 

Rogers [7], els compradors “innovators” es caracteritzen per fer compres on el més important 

per ells és la “funcionalitat”, és a dir, aquells valors més relacionats amb els conceptes 

“racionals”, i els compradors “early adopters” es caracteritzen per ser els influenciadors de 

masses i les compres que efectuen sempre són respectades pel seu entorn ja què el seu patró 

de compra es relaciona en “voler solucionar problemes”, és a dir, aquells valors més relacionats 

amb els conceptes “emocionals”. 

Els resultats de l’estudi de les fonts secundàries tenen una doble finalitat. Per una banda, ens ajudaran 

a confeccionar un guió per les posteriors entrevistes en profunditat de la part qualitativa. I per altra banda, 

ens projectaran un context per entendre on està el cotxe elèctric dins del nostre mercat analitzat. 

 

/ Resultats de l’estudi de les fonts secundàries externes 

Gracies al anàlisi de les fonts secundàries externes, hem obtingut una visió de 360º sobre el cotxe 

elèctric. Aquesta visió ens ha aportat diferents resultats, els quals detallem a continuació i més endavant, 

treballarem les respectives conclusions: 

RESULTATS: On esta el cotxe elèctric? 

1.- Hi ha un creixement en les vendes del cotxe elèctric a Espanya, 2015 creixia el mercat amb un 37,78% 

més de matriculacions.  

2.- Per cada comunitat autònoma, hi ha correlació entre les variables: quotes de matriculacions de 

cotxes elèctrics i punts de recàrrega. 
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3.- Es preveu que en 2040 hi haurà a nivell mundial, una quota de mercat del cotxe elèctric del 35%.  

4.- La dècada de 2020 serà el període de major creixement del mercat global dels cotxes elèctrics amb 

l’inici del creixement exponencial. 

5.- En l’actualitat hi ha un 54,8% de la població espanyola amb actituds favorables en la compra d’un 

cotxe elèctric. 

6.- La demanda espanyola del cotxe elèctric s’orienta cap el sector “urbà”. 

7.- El factor preu influeix molt en el procés de decisió de compra, un 79% de la població espanyola no 

compraria un cotxe elèctric per més de 20.000€. 

8.- Hi ha un canvi de tendència en la intenció de compra del cotxe elèctric espanyol, on lleugerament, es 

perd  protagonisme sobre els conceptes de “preu” i la “seguretat”, i emergeixen en alça nous conceptes 

relacionats amb “conscienciació mediambiental”. 

9.- El principal perfil sociodemogràfic dels compradors de cotxes elèctrics noruecs és: treballadors amb 

estudis superiors de sexe masculí i amb edats compreses entre 35-54 anys. 

10.- El mercat del cotxe elèctric noruec segueix a la perfecció el model de la Teoria de Difusió de 

Everett Rogers’s. En el 2011 els atributs positius dominants estaven relacionats amb aspectes 

“racionals”, en canvi ara en el 2016, els atributs positius ofereixen aspectes més “emocionals”, fet que 

coincideix amb els perfils de compradors dels “innovators” noruecs del 2011 i dels “early adopters” del 

2016. 

RESULTATS: Confeccionar les entrevistes en profunditat 

Després d’analitzar totes les fonts secundàries externes, tenim la suficient informació per tal de 

confeccionar un guió com instrument de pauta per les entrevistes en profunditat que s’executaran en la 

part del treball de camp qualitatiu.  

Per les entrevistes a compradors de cotxes elèctrics i als venedors de cotxes elèctrics proposem 

els següents arguments/conceptes:  

En relació al pla mostral: 

1.- S’haurà de tenir en compte les variables homogeneïtat relacionades amb l’any de compra, ja què 

aquesta variable pot comportar una percepció distinta pel subjecte entrevistat perquè en els darrers 

anys hi hagut diferents propostes d’ajudes o subvencions pel cotxe elèctric, concretament cal 

assenyalar 3 plans d’acció: MOVELE (2010-2014)  , MOVELE2 (2014-oct 2015) i MOVEA (oct.2015 – 

2016); tots tres són plans d’ajudes dissenyades per impulsar el mercat del vehicle elèctric que poden 

haver alterat la decisió de compra dels usuaris. 

En relació als continguts esperats durant l’entrevista: 

2.- Els atributs positius relacionats amb la intenció de compra del cotxe elèctric són: “és un transport 

sostenible” (73%), “reducció del consum del carburant” (68%), el preu (54%), el consum d’electricitat 

(48%), la seguretat (40%),“hi ha un menor manteniment mecànic” (24%) i “l’eficiència del motor” (24%). 

Per tant, si durant l’entrevista detectem que aquests atributs no són comentats pel entrevistat, 

intervindrem per tal de conèixer l’origen.  

3.- Els atributs negatius relacionats amb la intenció de compra del cotxe elèctric són: “no hi ha suficient 

estructura de recàrrega” (72%), “el temps que tarda en recarregar-se la bateria” (55%), “l’autonomia” 

(42%) i “l’alt cost” (40%). Per tant, si durant l’entrevista detectem que aquests atributs no són comentats 

pel entrevistat, intervindrem per tal de conèixer l’origen.  

Possibles continguts que podrien aparèixer durant l’entrevista- (resultats del anàlisi del mercat noruec):  
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Els següents punts es tindran en compte durant l’entrevista, com que són resultats provinents del 

mercat noruec, no els presentarem com a conceptes clau per guiar l’entrevista, però si que executarem 

preguntes relacionades amb als següents per tal de contrastar els dos mercats en un posterior anàlisi 

qualitatiu.  

4.- Les principals raons de compra: econòmiques (costos operatius), consciència mediambiental, 

preferència tecnològica i beneficis e incentius (ús gratuït de les carreteres de peatge). 

5.- La influència que exerceixen els familiars i amics que ja han comprat un cotxe elèctric és una 

variable protagonista dins del model de decisió de compra.  

6.- Les fonts d’informació més consultades per la decisió de compra són: “familiars/amics” (37%), 

“concessionari” (19%), “material publicitari” (16%), “companys de feina” (7%), “altres”(9%) i 

“organitzacions” (4%). 

7.- Els atributs que destaquen com un “gran avantatge” dins del model de decisió de compra del cotxe 

elèctric pels compradors són: costos operatius (80%), recarrega a casa (76%), factor mediambiental 

(72%), la comoditat (47%), acceleració (39%) i la seguretat (31%). 

8.- Els atributs que destaquen com un “gran desavantatge” dins del model de decisió de compra del cotxe 

elèctric pels compradors són: autonomia (73%), temps de recàrrega (40%), preus del mercat de segona 

mà (30%) i punts de recàrrega (24%). 
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05. 
ANÀLISI QUALITATIU   

/ Introducció i objectius 

L’objectiu principal d’aquesta investigació és verificar si el model de decisió de compra dels actuals 

propietaris de cotxes elèctrics pot comunicar-se a una mostra de la població i alterar en la popularització 

del cotxes elèctrics. Per abordar-ho, primer necessitem elaborar l’esbós del model de decisió de compra 

dels actuals propietaris de cotxes elèctrics i per aconseguir-ho, seleccionem l’entrevista en profunditat 

per via telefònica com a mètode. 

Les entrevistes en profunditat permeten entendre com pensen i senten als consumidors, el seu principal 

atribut diferenciador és la indagatòria del subjecte en un context individual, el que permet captar en major 

mesura la seva subjectivitat.  

El que es pretén aconseguir en aquesta fase és:  

1. Detectar quin va ser el primer manifest de necessitat de compra,  així com, la motivació inicial. 
2. Localitzar l’estímul intern o extern sobre la necessitat de compra. 
3. Analitzar “cóm” i “on” l’usuari va cercar informació per la compra del cotxe elèctric. 
4. Analitzar com va ser l’avaluació de les distintes opcions de compra. 
5. Definir la el model compensatori de decisió de compra: 

- Identificar els atributs positius que formen part del model de decisió de compra del cotxe 
elèctric. 

- Identificar els atributs negatius que formen part del model de decisió de compra del cotxe 
elèctric. 

6. Determinar quins aspectes són més rellevants de la post-compra, als que ofereixen major i 
també menor, satisfacció per l’usuari.  

 

/ Disseny mostral 

En aquest cas, Univers Objecte d’Estudi es defineix com: 

 Compradors de cotxes elèctrics de tots dos sexes majors de 18 anys (contingut i unitats) 
residents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (espai-extensió) que hagin comprat un 
cotxe elèctric en els últims 6 anys (temps). 

 Venedors de cotxes elèctrics de tots dos sexes majors de 18 anys (contingut i unitats) 
ubicats dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (espai-extensió) que hagin venut 
almenys, un cotxe elèctric en els últims 6 anys (temps). 

 

Alhora de preparar el disseny mostral per l’entrevista en profunditat, considerarem que hi ha 

homogeneïtat del Univers Objecte d’Estudi.  

Les variables que intervenen en la segmentació les considerarem a partir de la premissa de què tots els 

entrevistats han de ser propietaris de cotxes elèctrics, és a dir, persones que han realitzat la compra d’un 

vehicle elèctric. D’aquesta manera, les principals variables per segmentar l’Univers Objecte d’Estudi 

seran: 

1. Any de la compra  
2. Marca o escuderia del cotxe 
3. Sexe 
4. Grup d’edat (segons la data de naixement) 
5. Municipi de residencia 



  

  

25 

COM POPULARITZAR EL COTXE ELÈCTRIC? 
ESTUDI SOBRE EL MODEL COMPENSATORI DE DECISIÓ DE COMPRA 

En aquesta segmentació, es té en compte que les percepcions dels subjectes variaran segons la marca 

del cotxe elèctric ja què cada escuderia emet una campanya comunicativa distinta amb els seus propis 

atributs els quals aporten un valor diferenciador sobre el cotxe elèctric, per aquesta raó, desglossem les 

3 escuderies que es comercialitzen en el mercat de la Àrea Metropolitana de Barcelona. I la variable del 

any de compra també pot comportar una percepció distinta pel subjecte, ja què en els darrers anys hi 

hagut diferents propostes d’ajudes o subvencions pel cotxe elèctric, concretament cal assenyalar 3 plans 

d’acció: MOVELE, MOVELE2 i MOVEA; totes tres són plans d’ajudes dissenyades per impulsar el mercat 

del vehicle elèctric que poden haver alterat la decisió de compra dels usuaris. En canvi, la resta de 

variables de segmentació: sexe, grup d’edat i municipi de residència, no es tindrien en compte com a 

variacions de les percepcions dels subjectes, és a dir, classifiquen com a heterogènies.  

La situació òptima és fer una entrevista per a cada encreuament de variables, en aquest cas i considerant 

que el principal objectiu del nostre estudi qualitatiu és obtenir una visió general sobre el model decisió de 

compra del cotxe elèctric, es defineixen les següents variables l'heterogeneïtat o homogeneïtat: 

 

VARIABLE CATEGORIA TIPUS DE VARIABLE 

 

 

 

Any de la compra 

 

7. Ajudes/subvencions 
MOVEA (oct.2015 – 
2016) 

8. Ajudes/subvencions 
MOVELE2 (2014-oct 
2015) 

9. Ajudes/subvencions 
MOVELE (2010-2014)   

 

 

 

 

HOMOGENEÏTAT 

(x3) 

Marca/escuderia del cotxe 

elèctric - AMB 

10. Renault 
11. Nissan 
12. BMW 

HOMOGENEÏTAT 

(x3) 

Sexe 13. Home 
14. Dona 

HETEROGENEÏTAT (x1) 

 

Grup d’edat 

15. Menys de 35 anys 
16. Entre 35 i 50 anys 
17. Més de 50 anys 

 

HETEROGENEÏTAT (x1) 

 

Municipi de residencia 

18. 31 municipis (Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona) 

 

HETEROGENEÏTAT (x1) 

 

Amb l’anterior taula, per tal de què els resultats siguin concloents , necessitarem fer una entrevista per 

cada encreuament de variable homogènia:  

 

PLA MOSTRAL (mínim) = 3 x 3 x 1 x 1 x 1 = 9 entrevistes  

La mostra obtinguda supera a la mínima, hem entrevistat a 3 compradors i a 9 venedors = 12 

entrevistes 

 

/ Metodologia 
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Per tal d’aconseguir els objectius del anàlisi qualitatiu, presentem el següent esquema per descriure la 

metodologia aplicada: 

 

Primer, captarem a la mostra Univers Objecte d’estudi utilitzant les Xarxes Socials. A continuació, 

captarem una trucada telefònica per tal de realitzar les entrevistes en profunditat. Realitzarem gravacions 

de veu per cada entrevista i demanarem al entrevistat, el seu consentiment per fer publiques les 

gravacions. Finalment, analitzarem les gravacions i seleccionarem les dades d’interès per posteriorment, 

codificar-les en una base de dades on introduirem la corresponent depuració segons l’Univers Objecte 

d’Estudi d’aquesta part de la investigació. 

 

/ Captació de la mostra 

El treball de camp de la part qualitativa s’ha elaborat en distintes fases i alhora, s’ha treballat des de dos 

àrees diferents. Concretament, s’enfocava en l’objectiu d’aconseguir entrevistes telefòniques a 

compradors de cotxes elèctrics i a venedors de cotxes elèctrics de la mateixa zona comercial que 

el perfil d’Univers Objecte d’Estudi. 

D’aquesta manera, descrivim cóm s’han desenvolupat els treballs de captació d’aquestes dues àrees: 

Captació: COMPRADORS DE COTXES ELÈCTRIC 

Aconseguir el contacte amb als compradors de cotxes elèctrics de la Àrea Metropolitana de Barcelona 

no és una tasca senzilla ja què hi ha molt pocs, per tant, necessitem agents col·laboradors.  

Primer, hem desenvolupat una fase inicial de reclutament d’agents col·laboradors. Pels pocs recursos 

que disposem, hem seleccionat diferents candidats a través de les xarxes socials (Facebook fanpage’s), 

els quals podrien ser sensibles de voler col·laborar en la nostra investigació i a la vegada, tinguessin 

“poder comunicatiu” per incitar a la participació dels seus fans. A continuació, mostrem una taula de tots 

els “fanspage’s” seleccionats, el seu número de fans (“me gustas”) i la seva corresponen url: 

Captació de 
la mostra

• Compradors.

• Venedors.

Trucades 
telefòniques

• Gravacions.

• consentiment 
del entrevistat.

Anàlisi de les 
gravacions

• Depuració.

• Resultats.
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FANPAGE ME 

GUSTAS 

URL 

Forococheselectricos 2.779 https://www.facebook.com/Forococheselectricos-219443094742782/ 

Club Tesla España 7.996 https://www.facebook.com/ClubTeslaEspana/?ref=timeline_chaining 

Coches Eléctricos 2.585 https://www.facebook.com/RecargaCochesElectricos/ 

FIA Formula E 247.822 https://www.facebook.com/pg/fiaformulae/likes/?ref=page_internal 

Autopista.es 27.505 https://www.facebook.com/pg/autopista.es/likes/?ref=page_internal 

Electrek.co 12.447 https://www.facebook.com/pg/electrekco/likes/?ref=page_internal 

Barcelona Green 

Electric Cars 

1.237 https://www.facebook.com/pg/barcelonagreenelectriccars/likes/?ref=page_internal 

TESLA Motors Club 

Cataluña 

1.405 https://www.facebook.com/pg/TeslaMotorsClubCatalunya/likes/?ref=page_internal 

Spain Loves Tesla 4.483 https://www.facebook.com/pg/SpainLovesTesla/likes/?ref=page_internal 

Motorpasión 86.580 https://www.facebook.com/pg/Motorpasion/likes/?ref=page_internal 

Car and Driver 1.058.546 https://www.facebook.com/pg/caranddriver.es/likes/?ref=page_internal 

Autofácil.es 22.844 https://www.facebook.com/pg/autofacil.es/likes/?ref=page_internal 

Km77.com 12.481 https://www.facebook.com/km77com/?fref=ts 

Som Energía 38.862 https://www.facebook.com/pg/somenergia/likes/?ref=page_internal 

Híbridos y Eléctricos 6.202 https://www.facebook.com/pg/hyecom/likes/?ref=page_internal 

AUVE Asociación 
de Usuarios de 

Vehículos Eléctricos 

600 https://www.facebook.com/pg/asociacion.usuarios.vehiculos.electricos/likes/?ref=page_internal 

Electromaps 1.212 https://www.facebook.com/pg/electromaps/likes/?ref=page_internal 

Movilidadelectrica 410 https://www.facebook.com/pg/Movilidadelectrica-384257804982561/likes/?ref=page_internal 

Nissan Electric 410.426 https://www.facebook.com/pg/NissanElectricES/likes/?ref=page_internal 

E-volt Vehículos 

Eléctricos 

335 https://www.facebook.com/pg/evoltvehiculos/likes/?ref=page_internal 

Plataforma por un 

Nuevo Modelo 

Energético 

19.616 https://www.facebook.com/pg/nuevomodeloenergetico/likes/?ref=page_internal 

A cada una d’aquestes “Fanpage’s”, es va enviar missatge per “inbox” (veure exemple text en ANNEXOS 

nº1). 

Captació: VENEDORS DE COTXES ELÈCTRIC 

Aquesta segona àrea de treball, ens proposem l’objectiu d’entrevistar telefònicament, als venedors de 

cotxes elèctrics de la Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Per iniciar aquest treball, primer hem de conèixer quins cotxes s’estan venen i d’aquesta manera, 

coneixerem quins concessionaris podem localitzar dins del mapa de la Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Realitzem una cerca en la xarxa [9] i descobrim que els cotxes que més s’han venut són 3: BMW, NISSAN 

i RENAULT.  

D’aquesta manera, realitzem una recerca per Internet i classifiquem a tots els concessionaris oficials amb 

gamma de cotxe elèctric de: BMW, NISSAN i RENAULT: 

CONCESSIONARI Telf. Ubicació 

BMW (Juan d’Austria) 93.331.98.00 Barcelona 

BMW (Entença) 93.212.11.50 Barcelona 

Nissan (Pere IV) 93.303.41.20 Barcelona 

Nissan (Riera roja) 93.654.90.00 Sant Boi de Llobregat 

Nissan (Gran via) 93.259.14.79 Hospitalet de Llobregat 

Nissan (Zona Franca) 93.289.71.24 Hospitalet de Llobregat 

Nissan (Princep d’Astúries) 93.303.64.60 Barcelona 

Nissan (Via Augusta) 93.362.41.60 Barcelona 

Nissan (Paris) 93.439.27.82 Barcelona 

Nissan (Crta. Real) 93.371.41.08 Sant Just Desvern 

Nissan (Pla) 93.668.28.38 Molins de Rei 

Nissan (Avd. Eduard Toldrà) 93.893.06.00 Vilanova i la Geltrú 

Renault (La Maquinista) 93.360.06.60 Barcelona 

Renault (Sabadell) 670.573.528 Sabadell 

 

 

/ Trucades telefòniques 

Iniciem es primeres trucades telefòniques a compradors de cotxes elèctrics gràcies a la “fanpage” de 

SPAIN LOVE TESLA la qual va ser l’única que va compartir el missatge entre tots els seus seguidors/fans 

(veure publicació ANNEXOS nº2). 

Els seguidors d’aquesta “Fanpage”, van respondre amb una participació de sols 3 voluntaris disposats 

a participar en les entrevistes telefòniques.  

El mètode que es va idear per aconseguir el telèfon de contacte dels voluntaris disposats a participar en 

l’entrevista telefònica va ser a través del enllaç a un formulari a Google Forms on cada voluntari podia 

facilitar el seu telèfon de contacte, el dia i la hora que volia rebre la trucada així com, una casella de 

autorització conforma s’emmagatzemaven les dades sota el consentiment del voluntari. (veure formulari 

en ANNEXOS nº3) 

Malauradament, es va contactar amb els tres voluntaris i cap d’ells complia amb el perfil Univers 

Objecte d’Estudi (escoltar gravació “Compradors_NO_VALIDES”). Fet que ens motivà a seguir insistint 

fins a captar els perfils desitjats. Per aquesta raó, vam insistir amb un segon missatge “inbox” on 

realçàvem el bon exemple aconseguit de Spain Love Tesla (veure exemple text en ANNEXOS nº4). 

Després d’aquesta segona onada de missatges per insistir, es van aconseguir els següents AGENTS 

COL·LABORADORS: 
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AGENT 

COL·LABORADOR 

ME 

GUSTAS 

URL de la publicació que comparteixen 

Spain Loves Tesla 4.483 https://www.facebook.com/SpainLovesTesla/posts/1572446439436074 

Som Energia 38.862 https://www.facebook.com/somenergia/posts/1186362804745989 

Híbridos y 

Eléctricos  

6.202 https://www.facebook.com/hyecom/posts/1037517096358135 

Gracies a les publicacions que realitzen aquests agents col·laboradors (veure publicacions en ANNEXOS 

nº5 i 6), s’aconsegueixen 9 sol·licituds d’entrevistes telefòniques, de les quals, solament, 3 

entrevistes es completen com a vàlides, ja què totes les restants no compleixen amb el perfil d’Univers 

Objecte d’Estudi. 

D’aquesta manera, obtenim 3 entrevistes telefòniques vàlides per la nostra investigació (escoltar 

gravació “Compradors_Cotxes_Electrics”. 

(cada entrevista seguia el model de preguntes ANNEXOS nº7). 

En canvi, en relació als venedors de cotxes elèctrics, de 14 trucades telefòniques, aconseguim 9 

entrevistes vàlides. Totes les restants, el venedor es va negar ser entrevistat (escoltar gravacions 

“concessionaris_NO_VALIDS”). 

Les 9 entrevistes vàlides seguien el següent model de preguntes: 

- Quan conversen amb un interessat, aquest us menciona que coneix algun propietari de cotxe 
elèctric? 

- Quins són els atributs positius del model de decisió de compra dels interessats pel cotxe elèctric? 
- Quins són els atributs negatius del model de decisió de compra dels interessats pel cotxe elèctric? 
- Cóm valora el coneixement dels interessats pel cotxe elèctric, acudeixen ben informats? 

Finalment, marquem totes les relacions de les gravacions que s’entreguen amb la investigació: 

Consta de 12 arxius i tots amb format: .mp3: 

1. “Compradors_Cotxes_electrics”: S’encadenen les 3 entrevistes vàlides realitzades a 
compradors de cotxes elèctrics de la Àrea metropolitana de Barcelona. 

2. “BMW_Entença”: Venedor de cotxes elèctrics del concessionari BMW del carrer Entença a 
Barcelona. 

3. “BMW_Joan_d_austria”: Venedor de cotxes elèctrics del concessionari BMW del carrer Joan 
d’Austria a Barcelona. 

4. “NISSAN_Gran_Via”: Venedor de cotxes elèctrics del concessionari NISSAN del carrer Gran 
Via a Hospitalet del Llobregat. 

5. “NISSAN_Pere_IV”: Venedor de cotxes elèctrics del concessionari NISSAN del carrer Pere IV 
a Barcelona. 

6. “NISSAN_Princep_d_Austria”: Venedor de cotxes elèctrics del concessionari NISSAN del 
carrer princep d’austria a Barcelona. 

7. “NISSAN_Riera_Roja”: Venedor de cotxes elèctrics del concessionari NISSAN del carrer 
Riera Roja a Sant Boi de Llobregat. 

8. “NISSAN_Via_Augusta”: Venedor de cotxes elèctrics del concessionari NISSAN de la 
avinguda Via Augusta a Barcelona. 

9. “NISSAN_Zona_Franca”. Venedor de cotxes elèctrics del concessionari NISSAN del passeig 
Zona Franca del Hospitalet de Llobregat. 

10. “RENAULT_La_Maquinista”: Venedor de cotxes elèctrics del concessionari NISSAN del 
centre comercial La Maquinista a Barcelona. 

11.  “compradors_NO_VALIDS”: Es composa de varies trucades a compradors de cotxes elèctrics 
que no tenien el perfil desitjat (UOE) i per tant, no són vàlides per la investigació. 

12. “concessionaris_NO_VALIDS”: Es composa de varies trucades a venedors de cotxes elèctrics 
que no han volgut participar en la investigació. 
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/ Anàlisi de les gravacions 

Per tal d’organitzar l’anàlisi qualitatiu, utilitzarem la següent metodologia: 

1.- Quadres de classificació - Base de Dades (veure ANNEXOS nº8): S’utilitzarà un simple 

quadre per classificar els atributs que s’escoltin a través de les gravacions.  

2.- Cites textuals: A través de les cites textuals ens inspirarem per desenvolupar la part creativa 

de la historia que expressarà el vídeo-spot. 

3.- Percentatges de repetició: Dels atributs analitzats en les gravacions, s’efectuarà un recompte 

on per cada atribut repetit, s’ha li aplicarà un percentatge segons el nombre de vegades que es 

repeteix. 

El primer pas per tal de realitzar l’anàlisi qualitatiu és escoltar de totes les gravacions i classificar les 

respostes del entrevistats segons als atributs/conceptes que es relacionen amb el model de decisió de 

compra del cotxe elèctric (veure ANNEXOS nº8). 

Segons el grau d’importància de la resposta, col·locarem el l’atribut/concepte en la part superior del 

quadre (valor subjectiu), d’aquesta manera, després podrem prioritzar conceptes de la mateixa 

categoria segons la importància marcada pel entrevista:  

Una vegada tenim totes les gravacions analitzades, tracem un quadre global comptabilitzant les 

repeticions de totes les respostes (màxim 12*). D’aquesta manera, obtenim el “model compensatori 

de decisió de compra del cotxe elèctric” estandarditzat pel conjunt de la mostra. 

Atributs positius Atributs negatius Fonts 

d’informació 

Influencers 

Consciència 

mediambiental 

9/12 Autonomia 10/12 Xarxes Socials 2/3 S’influeix 6/12 

Beneficis e 

incentius públics 

7/12 Preu de compra 4/12 Internet 1/3 No 

s’influeix 

6/12 

Estalvi econòmic 6/12 Manca 

d’infraestructura 

1/12 Proves de 

conducció 

1/3  

Silenciós 2/12 Inestabilitat de les 

subvencions 

1/12  

Suport a les 

noves tecnologies 

1/12  

*Hi hagut un total de 12 entrevistes vàlides, per tant el resultat de les repeticions de cada 

atribut/concepte s’aplica la divisió entre 12. En el cas de la categoria de “fonts d’informació” sols és 

vàlida pels entrevistats com a compradors de cotxes elèctrics, és a dir, un total de 3 entrevistes. 

Alhora, seguim amb l’anàlisi i escoltem novament les gravacions dels venedors de cotxes elèctrics per 

tal de seleccionar les cites textuals que més destacant o es diferencien entre totes les gravacions:  

1. Entrevista VENEDOR – concessionari BMW “carrer Entença” – Barcelona ANNEXOS nº8 

secció 4: 

“El 90% dels interessats venen amb la idea de la sostenibilitat i no contaminar” (02:12) 

2. Entrevista VENEDOR – concessionari BMW “carrer Joan d’Àustria” – ANNEXOS nº8 secció 5: 

 “Una parte importante de los clientes vienen de Sant Cugat o Sitges y valoran mucho el incentivo 

de peajes gratuitos” (02:42) 
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3. Entrevista VENEDOR – concessionari RENAULT “La Maquinista” – Barcelona ANNEXOS nº8 

secció 6: 

“Los motivos ecológicos priman más que los económicos” 

4. Entrevista VENEDOR – concessionari NISSAN “Gran Via” – Barcelona ANNEXOS nº8 secció 

7: 

“Lo más hablado con sus clientes son los beneficios fiscales y el ahorro en combustible” (00:54) 

5. Entrevista VENEDOR – concessionari NISSAN “carrer Pere IV” – Barcelona ANNEXOS nº8 

secció 8:  

“Lo que valoran más es que con 1€ pueden hacer 100 km” (01:45) 

6. Entrevista VENEDOR – concessionari NISSAN “carrer Princep d’Àustria” – Barcelona 

ANNEXOS nº8 secció 9: 

“Els incentius fiscals són els més comentats” (01:26) 

7. Entrevista VENEDOR – concessionari NISSAN “carrer Riera Roja” – Sant Boi de Llobregat 

ANNEXOS nº8 secció 10: 

“La gent el que busca és estalvi en els seus desplaçaments” (02:00) 

8. Entrevista VENEDOR – concessionari NISSAN “Via Augusta” – Barcelona ANNEXOS nº8 

secció 11: 

“En les nostres conversacions, el que més es repeteix és l’estalvi en consum” (01:27) 

9. Entrevista VENEDOR – concessionari NISSAN “Zona Franca” – Hospitalet del Llobregat 

ANNEXOS nº8 secció 12: 

“Els que viuen fora en un poblet a més de 100 km, el cotxe elèctric els va de meravella” (01:27) 

Finalment i tornant al “model compensatori de decisió de compra del cotxe elèctric” estandarditzat pel 

conjunt de la mostra, si apliquem el percentatge de repetició per cada atribut positiu de la base de 

dades, obtenim els següents resultats: 

 

Tal i com es pot observar en el gràfic, hi ha “36% de consciència mediambiental, 28% de beneficis e 

incentius públics, 24% d’estalvi econòmic, 8% d’atribut silenciós i 2,5% de suport a les noves 

tecnologies.” 

 

37%

28%

24%

8% 3%

MODEL estandarditzat

Consciència mediambiental

Beneficis e incentius públics

Estalvi econòmic

Atribut silenciós

Suport a les noves tecnologies



  

  

32 

COM POPULARITZAR EL COTXE ELÈCTRIC? 
ESTUDI SOBRE EL MODEL COMPENSATORI DE DECISIÓ DE COMPRA 

06. 
VÍDEO-SPOT 

/ Introducció i objectius 

L’anàlisi qualitatiu l’orientarem amb l’objectiu de crear un vídeo-spot del cotxe elèctric de màxim 1 minut 

de duració, expressant un missatge d’argumentari positiu sobre el model de decisió de compra del cotxe 

elèctric, amb la voluntat d’augmentar la seva popularitat entre la població. 

 

/ Metodologia 

Per tal d’aconseguir els objectius de la producció del vídeo-spot, presentem el següent esquema per 

descriure la metodologia aplicada: 

 

Primer, desglossarem el “model compensatori de decisió de compra del cotxe elèctric 

estandarditzat” del conjunt de la mostra en diferents atributs o conceptes positius, on per cada un d’ells 

es definirà la millor tècnica de comunicació de màrqueting per tal de ser projectada sobre un 

“briefing”. En aquest pas, tindrem en consideració l’escala de la “importància del atribut/concepte” en 

relació al temps que li correspon dins del minut de duració. A través del “briefing”, escriurem una història 

creativa i finalment, realitzarem la producció del vídeo-spot seguint les pautes de la història.  

 

/ Aplicació de tècniques de comunicació de màrqueting 

Aplicació de 
tècniques de 
comunicació 

de 
màrqueting

Història Briefing
Producció 
del vídeo
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Atributs 

positius 

Atributs negatius Fonts 

d’informació 

Influencers 

1.- Consciència 

mediambiental 

6.- Autonomia 10.- Xarxes Socials 12.-S’influeix 

2.- Beneficis e 

incentius públics 

7.- Preu de compra 11.- Internet 12.- No s’influeix 

3.- Estalvi 

econòmic 

8.- Manca d’infraestructura 12.- Proves de 

conducció 

 

4.- Silenciós 9.- Inestabilitat de les 

subvencions 

  

5.- Suport a les 

noves tecnologies 

   

 

Del quadre resultant del model compensatori de decisió de compra del cotxe elèctric, dividim cada 

atribut/concepte positiu per treballar la millor aplicació de màrqueting segons la naturalesa del seu 

concepte: 

1. Consciència mediambiental: Es refereix a la problemàtica existent sobre els perjudicis del 
CO2 i el temor al canvi climàtic. 

 Temps: Hi ha 9 repeticions de 12 possibles, és a dir, té un protagonisme del 75%. És 
el atribut/concepte positiu més destacat entre tots i per tant, serà el primer en 
presentar-se dins del vídeo, on hauríem d’aplicar la proporció del 75% del temps = 45 
segons. 

 Tipologia del concepte: “Emocional” 
 Tècnica de comunicació de màrqueting: Seleccionem l’objectiu de promoció de 

vendes: “Creació d’interès” - buscar la vinculació emocional del espectador a través de 
la problemàtica actual del medi ambient, evocant sentiments i emocions que 
s’adhereixin aquesta temàtica, constituint un reclam enfocat al cotxe elèctric. [10]. 

2. Beneficis e incentius públics: Són les mesures polítiques que s’ofereixen per incentivar la 
compra del cotxe elèctric: aparcament gratuït en la zona blava, peatges gratuïts i exempció del 
impost de circulació. 

 Temps: Hi ha 7 repeticions de 12 possibles, és a dir, té un protagonisme del 58,3%. És 
el segon atribut/concepte positiu més destacat entre tots i per tant, serà el segon 
missatge per explicar en el vídeo, on hauríem d’aplicar la proporció del 58,3% del 
temps = 35 segons. 

 Tipologia del concepte: “Racional” 
 Tècnica de comunicació de màrqueting: Al tractar-se d’una tipologia de concepte 

“racional”, necessitem emprendre una comunicació de caràcter lògic i el missatge s’ha 
de presentar amb una intencionalitat que ofereixi confiança i seguretat. Per aquest cas, 
seleccionem la tècnica de comunicació de màrqueting: “Patrocini exclusiu” - un únic 
patrocinador s'encarrega de donar suport al cotxe elèctric, el patrocinador ha de ser un 
personatge públic el qual posseeixi un clar component de reversibilitat orientat a 
aconseguir un benefici en la comunicació o en una altra circumstància de màrqueting 
per al cotxe elèctric. [11]. 

3. Estalvi econòmic: Es refereix al estalvi econòmic en relació al cost del carburant comparat 
amb el cost de la recàrrega elèctrica, el qual podríem compara-ho: 6€ carburant - 1,2€ elèctric 
(pels 100 km). 

 Temps: Hi ha 6 repeticions de 12 possibles, és a dir, té un protagonisme del 50%. És 
el tercer atribut/concepte positiu més destacat entre tots i per tant, serà el tercer 
missatge per explicar en el vídeo, on hauríem d’aplicar la proporció del 50% del temps 
= 30 segons. 

 Tipologia del concepte: “Racional” 
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 Tècnica de comunicació de màrqueting: Al tractar-se d’una tipologia de concepte 
“racional”, necessitem emprendre una comunicació de caràcter lògic i el missatge s’ha 
de presentar amb una intencionalitat que ofereixi confiança i seguretat. Per aquest cas, 
seleccionem la tècnica de comunicació de màrqueting: “Patrocini exclusiu” - un únic 
patrocinador s'encarrega de donar suport al cotxe elèctric, el patrocinador ha de ser un 
personatge públic el qual posseeixi un clar component de reversibilitat orientat a 
aconseguir un benefici en la comunicació o en una altra circumstància de màrqueting 
per al cotxe elèctric. [11]. 

4. Silenciós: Atribut que es relaciona amb el silenci del motor del cotxe elèctric en comparació 
amb als cotxes de motor de combustió.  

 Temps: Hi ha 2 repeticions de 12 possibles, és a dir, té un protagonisme del 16,6%. És 
el quart atribut/concepte positiu, hauríem d’aplicar la proporció del 16,6% del temps = 
10 segons. 

 Tipologia del concepte: “Emocional” 
 Tècnica de comunicació de màrqueting: En aquest cas, proposem en pràctica la 

tècnica de comunicació: “màrqueting subliminal”. Aquesta tècnica es basa en l’estímul 
emocional a través de missatges emesos amb la intencionalitat de no ser percebuts pel 
espectador de manera conscient, és a dir, associar un valor en un objecte de manera 
inconscient amb la finalitat d’agreujar la conducta del consumidor a favor del valor 
proposat, on el en nostre cas, aquest valor és el “silenci”. [12]. 

5. Suport a les noves tecnologies: Aquest atribut s’atribueix a l’evolució tecnològica del 
sector de l’automoció, oferint suport per tal de què el sector millori amb innovacions.  

 Temps: Hi ha una sola menció de 12 possibles, és a dir, té un protagonisme del 8,3%. 
És l’atribut/concepte positiu que menys s’ha repetit, hauríem d’aplicar la proporció del 
8,3% del temps = 5 segons. 

 Tipologia del concepte: “Emocional” 
 Tècnica de comunicació de màrqueting: Seleccionem l’objectiu de promoció de 

vendes: “Creació d’interès” - buscar la vinculació emocional del espectador a través de 
la innovació tecnològica, evocant sentiments i emocions que s’adhereixin aquesta 
temàtica, constituint un reclam enfocat al cotxe elèctric. [5]. 

En relació als atributs/conceptes negatius, al tractar-se de conceptes perjudicials pel model de 

decisió de compra ja què el valor que s’associen en ells és considerat una pèrdua de confiança sobre el 

la decisió de compra del cotxe elèctric, la lògica ens indica que hem d’ometre aquests conceptes, és a 

dir, no mencionar-los, però en excepció del atribut/concepte negatiu que més repeticions ha tingut, el 

qual intentarem rebatre’l desenvolupant una resposta amb suggestió: 

- (6) Autonomia: Es refereix a la poca distància que poden recorre els cotxes elèctrics amb la 
bateria recarregada. 

 Suggestió: Proposem rebatre la preocupació respecte a la poca autonomia dels cotxes 
elèctrics exposant una percepció realista, on la autonomia sigui tractada com un hàbit 
rutinari, com podria ser anar amb cotxe a treballar i tornar a casa. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, els conceptes que hauran de ser exclosos dins del missatge del 

vídeo per ser atributs/conceptes negatius són: 

7.- Preu de compra: El preu de compra d’un cotxe elèctric és més elevat que un cotxe de 
similars característiques amb motor de combustió.  
8.- Manca d’infraestructura: A diferència de les gasolineres, les estacions de recàrrega no 
ocupen tota la cobertura de les carreteres. 
9.- Inestabilitat de les subvencions: El govern concedeix ajudes per la compra de cotxes 
elèctrics subvencionat part del seu preu de venda, el comprador ha d’avançar la compra i 
posteriorment, el govern retorna l’import en concepte d’ajuda, malauradament, hi ha 
demores en el pagament d’aquests imports.  
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En la categoria de fonts d’informació, aquesta ha estat marcada per 3 atributs/conceptes els quals 

solament un, ha tingut repetició pels entrevistats: “Xarxes Socials”, per tant, descartem (11) Internet i 

(12) proves de conducció, i proposem les següents aplicacions de màrqueting per les “Xarxes Socials”: 

- 10.- Xarxes Socials: Els interessats en el cotxe elèctric cerquen informació a través de les 
xarxes socials contrastant les opinions de diferents usuaris del cotxe elèctric. 

 Tipologia del concepte: “Emocional” 
 Tècnica de comunicació de màrqueting: En aquest cas, proposem la tècnica de 

comunicació: “màrqueting subliminal”, crear un estímul emocional a través de 
missatges emesos amb la intencionalitat de no ser percebuts pel espectador de 
manera conscient, és a dir, associar el valor de les xarxes socials com a font 
d’informació de manera inconscient amb la finalitat potenciar la conducta del 
espectador a favor del ús de les xarxes socials com a font d’informació. [7]. 

Ja per últim, en relació als (12)“Influencers”, aquesta categoria hi hagut un empat entre els 2 

atributs/conceptes. “s’influeix” i “no s’influeix” per tant, decidim el desempat a través del anterior anàlisi 

de les fonts secundàries externes, concretament, utilitzem l’apartat 1.1.4 sobre l’anàlisi de la 

investigació de Norwegian Transportokonomisk Institutt, la qual aborda la mateixa temàtica. En aquest 

sentit, desenvolupem la següent reflexió:  

Si agafem el model de la teoria de difusió de Everett Rogers’s, aquesta ens indica que el mercat del 

cotxe elèctric espanyol encara esta en una fase embrionària dins de l’etapa de “Innovators”, la qual es 

caracteritza per la compra de cotxes elèctrics per part de compradors amb trets racionals els quals no 

necessiten influencia de terceres persones, però com que la intenció del missatge del vídeo no és 

augmentar les vendes del cotxe elèctric, sinó que el que es pretén és augmentar la seva popularització, 

prenem la consideració que el mercat del cotxe elèctric espanyol es situa en una fase més avançada 

de la teoria de difusió de Everett Rogers’s i proposem una comunicació on la popularització sigui més 

alta, com és el cas de la etapa dels “Early Adopters”, on tenim l’exemple noruec el qual reflecteix un ús 

molt alt dels “influenciadors”. Per tant, ens decantem pel atribut/concepte: “s’influeix” i decidim la 

següent aplicació: 

- 12.- S’influeix: Els compradors de cotxes elèctrics prenen la decisió de compra per la 
influencia d’una tercera persona que ja és propietari d’un cotxe elèctric. 

 Tipologia del concepte: “Racional” 
 Tècnica de comunicació de màrqueting: Al tractar-se d’una tipologia de concepte 

“racional”, necessitem emprendre una comunicació de caràcter lògic i el missatge s’ha 
de presentar amb una intencionalitat que ofereixi confiança i seguretat. Per aquest cas, 
seleccionem la tècnica de comunicació de màrqueting: “Patrocini exclusiu” - un únic 
patrocinador s'encarrega de donar suport al cotxe elèctric, el patrocinador ha de ser un 
personatge públic el qual posseeixi un clar component de reversibilitat orientat a 
aconseguir un benefici en la comunicació o en una altra circumstància de màrqueting 
per al cotxe elèctric. [10]. 

 

/ La història i el contingut 

Per tal d’aconseguir els objectius de la producció del vídeo-spot, presentem el següent esquema per 

descriure la metodologia aplicada: 

En aquest apartat desenvoluparem la història del vídeo amb tots els seus continguts juntament, amb 

l’aplicació de les tècniques de comunicació de màrqueting que hem treballat en l’anterior apartat.  

La historia que volem explicar en el vídeo serà un reflex de creativitat amb origen de les cites textuals 

que s’han analitzat anteriorment, en l’escolta de les gravacions, concretament ens inspirem de:  

- “Los motivos ecológicos priman más que los económicos” – Venedor RENAULT “La 
Maquinista” – Barcelona. 
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 Cercarem motius ecològics per relacionar-los amb el cotxe elèctric: catàstrofes naturals 
deguts a l’impacte que provoca l’augment de CO2 i el canvi climàtic. Després, 
relacionarem aquest continguts amb el cotxe elèctric com a solució. 

- “Els que viuen fora en un poblet a més de 100 km, el cotxe elèctric els va de meravella” - 
Venedor NISSAN “Zona Franca” – Hospitalet del Llobregat. 

 Posarem com exemple l’ús del cotxe elèctric per un resident de fora de la ciutat de 
Barcelona. 

- “Lo que valoran más es que con 1€ pueden hacer 100 km” – Venedor NISSAN “carrer Pere IV” 
– Barcelona. 

 Explicarem la relació d’estalvi que hi ha entre el cost del consum elèctric i el del 
carburant. 

- “Una parte importante de los clientes vienen de Sant Cugat o Sitges y valoran mucho el 
incentivo de peajes gratuitos” – Venedor BMW “carrer Joan d’Àustria” – Barcelona. 

 Posarem com exemple un resident de Vilanova i la Geltrú (veí de Sitges) el qual es 
beneficia de no pagar els peatges del Garraf quan va de trajecte a Barcelona. 

A continuació, per tal de seleccionar el contingut del vídeo-spot, naveguem per YOUTUBE i cerquem 

vídeos que continguin missatges semblants als que necessitem per expressar pel nostre treball d’anàlisi, 

localitzem els següents vídeos: 

1.- “En la Tierra está Sucediendo Algo Colosal”  

- Autor del vídeo: Davisito de Zabedrosky  

- URL: https://www.youtube.com/watch?v=NGkiBxxwpl8 

- Contingut: Imatges impactant sobre horrors o catàstrofes naturals. 

2.- “La Tierra desde el Espacio [NatGeo] pte 1” 

- Autor del vídeo: Hugo Espinosa 

- URL: https://www.youtube.com/watch?v=EI6f2IDtyPg 

- Contingut: Zoom-in del planeta Terra amb vistes des del espai. 

3.- “Massive wall of ice falls from glacier causing a tsunami” 

- Autor del vídeo: Joedotin 

- URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZjbQtunsB-U 

- Contingut: Imatges d’un glaciar que s’esquerda i es precipita al mar. 

4.- “Before the flood - Full HD - español - Escuela del Ser - Es hora de actuar” 

- Autor del vídeo: Escuela del Ser [ School of Being ] 

- URL: https://www.youtube.com/watch?v=KZfOUSXp5pM 

- Contingut: Documental del Leonardo Di Caprio el qual presenta la problemàtica del canvi 

climàtic. 

5.- “Anuncio Tesla Model S 2014” 

- Autor del vídeo: Motorclip 

- URL: https://www.youtube.com/watch?v=GLhP_buum68 

- Contingut: Imatges d’un cotxe elèctric conduit dins d’un paisatge natural que inspira calma i 

tranquil·litat. 

6.- “Arturo Valls: "Invitarte a 'Tu cara me suena' es como invitarte al patio del colegio" 
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- Autor del vídeo: FormulaTV 

- URL: https://www.youtube.com/watch?v=OaDgji3nlJ0 

-Contingut: Arturo Valls parlant davant d’un micròfon. 

Després, fem ús de l’eina online: descargayoutube.com i descarreguem tots els vídeos seleccionats 

per tal d’editar-los segons les nostres necessitats.  

Una vegada tenim els continguts dels vídeos treballats, podem confeccionar la història final, la qual 

narrem a continuació: 

Iniciem la historia amb imatges impactants i reals sobre horrors o catàstrofes naturals, tals com: 

desforestació, inundacions, abocament de petroli, moviment de terres i calamarsa. En un punt 

concloent d’aquesta seqüencia d’imatges impactants, encadenem el missatge amb la vista del 

planeta Terra des del espai amb un “zoom-in” cap a un punt concret del planeta: “el desgel dels 

glaciars” on mostrem com s’enfonsa un glaciar pel augment de les temperatures. A continuació i 

en un altra escenari, apareix el Secretari de la O.N.U, Ban Ki-Moon, saludant a Leonardo Di 

Caprio, actor i actual portaveu en contra el canvi climàtic. Seguidament, Leonardo Di Caprio emet 

un discurs en la palestra de la seu oficial de l’O.N.U davant dels representats de totes les nacions 

del món, diu: - ¿Qué estamos haciendo mal? I segueix dient: - El cambio climático es una 

realidad. Es realitza un canvi d’escena i es mostra una fàbrica de cotxes elèctrics, TESLA, dins 

de la cadena de fabricació i entre un entorn de robots automatitzats, Leonardo Di Caprio 

s’entrevista amb el CEO de la marca TESLA, Elon Mush; Leonardo Di Caprio li pregunta: ¿Por 

qué elegir un coche eléctrico? I Elon Mush li respon: - Debemos recuperar nuestro planeta. Torna 

haver-hi un canvi d’escenari i apareix un cotxe elèctric circulant per una carretera en un passatge 

natural molt relaxant i amb una bonica alba del sol, on una mà acaricia el sol des de la distancia; 

en un canvi d’escena, una altra mà surt per la finestreta del cotxe elèctric ocupant la mateixa 

posició de l’anterior mà que acariciava el sol en alba, d’aquesta manera s’intenta transmetre que 

el cotxe elèctric respecta el medi ambient. Finalment, apareix un últim canvi d’escenari, Arturo 

Valls parla davant d’un micròfon explicant: - Estoy enamorado de mi coche eléctrico, segueix 

dient: - Cada día me lleva del trabajo a casa, apareix un mapa de Catalunya i una fletxa assenyala 

el municipi de Vilanova i la Geltrú fins a la ciutat de Barcelona, al costat d’aquesta fletxa es pot 

llegir: “50km”, en el mateix instant, Arturo Valls diu: - Hacemos 50 kilómetros para ir, segueix 

dient: - Y otros 50 km para volver, al mateix temps sobresurt una nova fletxa en el mapa 

assenyalant el mateix recorregut de tornada i on es podia llegir “50 km”, ara apareix. “50 km + 50 

km”. Torna aparèixer el mateix pla del Arturo Valls amb micròfon i aquest cop diu: - Parece el 

anuncio “Yo no soy tonto” de Media Markt, canvia de nou en un plànol on apareix una presentació 

on es pot llegir: “100 km = 1,2€”, “Peaje = GRATIS” i “Zona azul = GRATIS”  alhora, Arturo Valls 

diu: - Con toda la batería solo pago 1,2€ por 100 km [8], el peaje es gratis y encima no pago la 

zona azul, torna el plànol del Arturo Valls amb el micròfon i conclou: - Es como ¡Ahora caigo! y 

patapam. Finalment, apareixen unes lletres en un fons negra on es pot llegir: ¿Cuál será tu 

decisión? 

 

/ Briefing 

Per tal de completar el briefing final, desglossem la historia en seqüencies i relacionem els 

atribut/conceptes treballats anteriorment, amb la seva corresponent tècnica de comunicació de 

màrqueting: 
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- Atributs/conceptes positius: “consciència 

mediambiental”. 

- Duració: des del inici fins a minut: 00:18  

- Es proposen transicions ràpides d’imatges 

impactant sobre desastres naturals a 

conseqüència del canvi climàtic per tal 

d’aplicar la tècnica de comunicació “creació 

d’interès”. 

 

 

- Font d’informació: “Xarxes Socials”. 

- Atributs/conceptes positius: “consciència 

mediambiental”. 

- Duració: des del minut 00:10 fins a minut: 

00:13. 

- Aplicant la tècnica subliminal, introduïm 

imatges de la xarxa social Facebook amb 

sintonia a les transicions ràpides d’imatges 

sobre catàstrofes naturals.   

 

 

- Atributs/conceptes positius: “consciència 

mediambiental”. 

- “S’influeix”: Leonardo Di Caprio. 

- Duració: des del minut: 00:18 fins 0:25. 

- Utilitzarem aquest personatge públic per tal 

d’aplicar la tècnica de comunicació “creació 

d’interès” per la “consciència 

mediambiental” amb la finalitat d’aportar 

credibilitat al missatge.  

 

 

- Atributs/conceptes positius: “consciència 

mediambiental” i “Suport a les noves 

tecnologies”. 

- “S’influeix”: Leonardo Di Caprio i Elon 

Mush. 

- Duració: des del minut: 00:25 fins 0:38 

- Utilitzarem aquests personatges públic per 

seguir amb la “creació d’interès” de la 

“consciència mediambiental” junt amb la 

“Suport a les noves tecnologies” 
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- Atributs/conceptes positius: “consciència 

mediambiental”. 

- Duració: des del minut: 00:39 fins 0:43 

- Mesclem imatges d’un sol en alba junt amb 

la conducció d’un cotxe elèctric per seguir 

amb la “creació d’interès” de la “consciència 

mediambiental” com a reclam d’una solució 

per un medi ambient sense desastres 

natural. 

 

 

- Atributs/conceptes positius: “beneficis e 

incentius públics” i “estalvi econòmic”. 

- Atribut/concepte negatiu: “autonomia”- és 

tractada com un hàbit rutinari, anar amb 

cotxe a treballar i tornar a casa. 

- “S’influeix”: Arturo Valls. 

- Duració: des del minut: 00:43 fins al final. 

- Utilitzarem aquest personatge públic com a 

patrocinador del cotxe elèctric el qual 

dirigeix un missatge de credibilitat sobre els 

“beneficis e incentius públics” i “estalvi 

econòmic”. 

 

 

- Atributs/conceptes positius: “silenciós”. 

- Duració: al llarg de tot el vídeo. 

- Aplicant la tècnica subliminal, presentem tot 

el vídeo sense “so” per tal de crear 

l’associació del valor “silenci” amb el 

missatge del vídeo.     

 

 

/ Resultat de la producció del vídeo-spot 

El resultat final aconseguit és el propi vídeo-spot del cotxe elèctric. La duració ha esta més alta de la 

prevista: 01:07 minuts. (7 segons de més). 

Presentem la URL on es pot visualitzar el vídeo resultant en screaming: 

https://www.youtube.com/watch?v=pjq3QiUxr0g 
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07. 
ANÀLISI QUANTITATIU 

/ Introducció i objectius 

L’objectiu principal del anàlisi quantitatiu és únicament, verificar la hipòtesis: “és possible aconseguir la 

popularització del cotxe elèctric a través d’un vídeo on es comuniqui el model favorable a la decisió de 

compra del cotxe elèctric?”. Per verificar aquesta hipòtesis, hem creat un qüestionari online on els 

enquestats responien preguntes acord a la seva visió sobre el cotxe elèctric abans i després de visualitzar 

el vídeo.  A partir de les preguntes realitzades en el qüestionari, podrem analitzar si el vídeo és capaç de 

persuadir a la població i d’aquesta manera, augmentar la popularitat del cotxe elèctric. De la mateixa 

manera, també introduïm preguntes amb caràcter sociodemogràfic amb la finalitat d’obtenir conclusions 

complementaries per la investigació. 

Per tant, en aquesta fase es pretén aconseguir: 

- Verificar la hipòtesis d’aquesta investigació 
- Detectar quin perfil d’usuari és el més influenciable. 
- Detectar quin perfil d’usuari és el menys influenciable. 
- Analitzar quines variables es relacionen amb la influència del vídeo-spot. 

 

 

/ Disseny mostral 

En aquest cas, l’Univers Objecte d’Estudi es defineix com: 

 Interessats en efectuar la compra d’un cotxe en els pròxims anys, de tots dos sexes i 
majors de 18 anys (contingut, temps i unitats) residents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(espai-extensió). 

L'error mostral que es desitja assumir és del ± 5% per a una situació de màxima dispersió i un nivell de 

confiança del 95,5%. 

Per tant, si entenem que en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els interessats en comprar “un cotxe en 

els pròxims anys” poden ser una N > 100.000 subjectes, utilitzarem el càlcul de la fórmula de en què N 

tendeix a infinit: 

n=
z

2
× p× q

e2  

A més, considerem les premisses inicials, que són: 

- “e” és el ± 5%. 
- L'interval de confiança és del 95,5%, per la qual cosa z serà igual a 2. 
- Si la indeterminació és màxima, p =q=50%. 

Aplicant els resultats en la fórmula inicial, obtenim: 

n = 22  ( 50 x 50 )  / 52 = 400 

La mostra hauria de comptar amb almenys 400 enquestats, però malauradament, sols hem completat 

amb una mostra de 81 enquestats. 
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En aquest sentit, si calculem l’error mostral aplicant la mostra de solament, 81 enquestats – obtenim un 

marge d’error del 6,5% 

 

/ Metodologia 

Per tal d’aconseguir els objectius del anàlisi quantitatiu, presentem el següent esquema per descriure la 

metodologia aplicada: 

 

Primer disseny un qüestionari on-line a través de la plataforma web: GOOGLE FORMS. Una vegada 

tinguem el qüestionari fet, tracem una estratègia on-line de captació d’enquestats per les Xarxes 

Socials. Una vegada tinguem els resultats de totes les enquestes, realitzarem la tasca de codificar i 

Disseny del 
qüestionari

Captació
d’enquestats

Codificació i 
depuració de 
les respostes

Anàlisi dels 
resultats
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depurar la base de dades obtinguda. D’aquesta manera i ja finalment, realitzarem l’anàlisi de tots els 

resultats. 

 

/ Disseny del qüestionari 

El treball de camp quantitatiu l’hem elaborat a partir del anàlisi del treball de camp qualitatiu. Analitzant 

els resultats obtinguts de les entrevistes telefòniques, hem creat un vídeo de 1 minut amb l’objectiu de 

comunicar el missatge idoni per la popularització del cotxe elèctric per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

I ara, amb el vídeo resultant, confeccionem un qüestionari online per determinar si l’impacte del missatge 

del vídeo influeix sobre la valoració personal del cotxe elèctric, sota l’objectiu d’augmentar la seva 

popularització i alhora, el complementem amb preguntes de filtre per classificar els enquestats segons el 

seu perfil sociodemogràfic.  

Per tant, hem dissenyat una enquesta online amb la plataforma web: GOOGLE FORMS, amb el següent 

propòsit de preguntes:  

1r.: Preguntes filtre: preguntes que ens permeten seleccionar els subjectes que pertanyen a 

l’univers objecte d’estudi de la investigació. 

2n.: Preguntes de tipus general: no compromeses, que permetin respostes fàcils i ràpides. 

3r.: Preguntes de caràcter més concret: sobre fets i hàbits, que exigeixen un esforç mínim de 

memorització. 

4t.: Preguntes sobre motius de caràcter espontani i suggerit: Opinions de tota mena. 

5è.: Preguntes de descompressió o relaxació: com a pas previ a les preguntes següents. 

6è.: Preguntes sobre dades personals relacionades amb l’entrevistat: (dades de 

classificació). 

A partir d’aquest esquema, hem creat el següent qüestionari:  

https://goo.gl/forms/Dsv5GL9dweWcshAL2 

Aquest qüestionari esta compost per una capçalera amb un títol i una breu introducció sobre el propòsit 

de l’enquesta. El títol esta en format de pregunta per atraure més participació ja què l’estratègia de difusió 

de l’enquesta s’ha fet a través de les xarxes socials. (veure ANNEXOS nº 09) 

A continuació, es presenten les primeres preguntes amb l’objectiu de filtrar els enquestats que formen 

part del Univers Objecte d’estudi. (veure ANNEXOS nº 10) 

Després, es proposen 3 preguntes de caràcter general enfocades sobre el contingut del vídeo amb 

origen dels resultats dels anàlisi de la PAC4, concretament es tracta del concepte mediambiental i del 

factor preu com estalvi junt amb la seva relació preu inicial – import de manteniment a llarg termini. 

Aquests dos conceptes són els atributs positius protagonistes en el model de decisió de compra dels 

actuals compradors de cotxes elèctrics. Amb aquestes 3 preguntes podrem conèixer si el perfil del 

enquestat amb tendències positives sobre aquests 2 conceptes, ofereixen un millor o pitjor resultat 

concloent. La tercera pregunta entraria com a pregunta de tipus “caràcter concret”(¿Qué opción de 

compra elegirías?). (Veure ANNEXOS nº 11). 

Tot seguit, mostrem les preguntes de caràcter més concret, les preguntes que formen part del nucli 

central de la investigació, on en el nostre cas són 2 úniques preguntes que ens ajudaran a puntuar la 

“popularització del cotxe elèctric”. Aquestes 2 preguntes clau les presentem una primera vegada, on els 

subjectes enquestats fan l’esforç de determinar la seva puntuació sobre el cotxe elèctric presentant la 

seva percepció actual. (Veure ANNEXOS nº 12). 

I a continuació, projectem el vídeo amb el missatge “idoni” per popularitzar el cotxe elèctric. 
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Enllaç vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pjq3QiUxr0g  

(El vídeo podria valer com a pregunta de tipus “descompressió o relaxació”) (veure ANNEXOS nº 13). 

Un cop visualitzat el vídeo, presentem novament, les mateixes 2 preguntes oferint l’opció als 

subjectes enquestats, de canviar la seva valoració cap a una major/pitjor/igual puntuació. D’aquesta 

manera, podrem concloure si el missatge del vídeo ajuda a millorar la popularització del cotxe elèctric. 

(Veure ANNEXOS nº 14). 

Finalment, presentem 3 preguntes de classificació del perfil enquestat per determinar quin perfil més 

susceptible a obtenir major resultats amb la proposta del vídeo.    

(veure ANNEXOS nº 15). 

Emetem el qüestionari amb dos idiomes: català i castellà, fet que ens obliga a disposar de dos versions 

de qüestionari que ens oferiran 2 base de dades de respostes. 

 

/ Captació d’enquestats 

Per difondre l’enquesta online cap a una audiència adequada al nostre Univers Objecte d’estudi, hem 

utilitzat les xarxes socials.  

Per una banda, hem utilitzat els grups del Facebook: (veure publicació ANNEXOS nº 16). 

GRUPOS facebook url 

UOC. MKT ITM. Anàlisis 

dels estats financers 

https://www.facebook.com/groups/447475902067976/ 

 

UOC: Fonaments 

d'estadística 

https://www.facebook.com/groups/579231522101964/ 

 

WikiPAC'S.  UOC https://www.facebook.com/groups/254677884711226/ 

UOC Màrqueting i 

Investigació de Mercats 

https://www.facebook.com/groups/279642108783446/ 

 

I per altra banda, hem utilitzat el Facebook dins del nostre cercle d’amistat: (veure publicació 

ANNEXOS nº 17). 

A més, hem presentat el mateix missatge de comunicació de l’enquesta dins de diferents seccions de la 

comunitat UOC:  

FORO UOC 

HUMANITATS 

PSICOLOGIA 

Ciències Empresarials 

26 nosaltres 42 

UOC SINGLE 

Habilitats directives aula 3 

Introducció al Business Int. 

GR08 aula tutoria 
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I també hem utilitzat la xarxa social del Linkedin, presentant l’enquesta en grups tancats, i en una 

publicació dins del cercle de contactes. (veure publicació ANNEXOS nº 18). 

Linkedin groups url 

Ahorro energético https://www.linkedin.com/groups/2311982 

UOC Alumni https://www.linkedin.com/groups/2148606 

Finalment, també hem utilitzat el Twitter per tal de difondre l’enquesta, on en aquesta ocasió, hem 

utilitzat a @lauraredlips (parella del Manel) que té més seguidors en aquesta xarxa social - 1.805. 

 

 

/ Codificació i depuració de les respostes 

Les dades obtingudes de totes les respostes dels enquestats es trobaven en 2 arxius Excels fruit de la 

exportació realitzada des de la plataforma web: GOOGLE FORMS. Es van crear dos qüestionaris iguals, 

un en català i un altre en castellà. Per tant, el primer pas per la codificació és ajuntar totes les respostes 

en un únic arxiu Excel. 

Després, realitzem una neteja de les dades, concretament apliquem les següents modificacions: 

- Eliminem la columna: “marca temporal” aquesta és una columna automàtica que la introdueix 
el propi sistema de GOOGLE FORMS, on figuren la data i l’hora de cada resposta. Com què no 
és una dada interessant pel nostre estudi, l’eliminem.   

- Introduïm una nova columna en relació amb la pregunta: “Por favor, indique su fecha de 
nacimiento” concretament, introduïm la columna: “Edad” en la qual posem la fórmula d’Excel: 
=ENTERO((HOY()-B2)/365,25) on “B2” seria la casella de la data de naixement que ha introduït 
l’enquestat. D’aquesta manera, obtenim l’edat de l’enquestat. 

- Alhora, també introduïm una nova columna relacionada amb la pregunta: “Por favor, indique su 
fecha de nacimiento” concretament, introduïm la columna: “Generación” en la qual valorem 
l’edat en funció de la generació que pertany l’enquestat, seguint aquesta relació: 

Edat Generación 

70-52 anys Baby Boomers 

51-36 anys Generation X 

35-16 anys Millennials 

On: 
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- Baby Boomers (1946- 1964) 

Una generació postguerra. És el període del consumisme a gran escala. Van començar 

a perdre el sentit de "comunitat" i el van canviar per un emfàtic abstracció professional. 

Són la primera generació televisiva. 

 

- Generation X (1965- 1980) 

La generació X està caracteritzada per l'individualisme. Fills de pares divorciats i 

immersos en un món cada dia més globalitzat. Incompresos per les altres generacions, 

van emprendre el camí de l'Era Digital. 

 

- Millennials (1981-2000) 

També anomenats "generació Y", els Millennials són persones amb grans aspiracions 

acadèmiques. Van conèixer des de petits el món globalitzat i el paradigma més gran 

que van presenciar va ser l'emblemàtic 9/11. Fills de pares optimistes, van conèixer des 

de petits la computació i les comunicacions digitals. [9] 

- De la pregunta: “¿En un futuro cercano o lejano, se comprará un coche?” esdevenien 
respostes que podien ser considerades en 2 preguntes, ja què es responia, en dues variants 
distintes: “si tengo un coche...” i “me gustaría tener un coche...”. D’aquesta manera, podem 
crear dos columnes de respostes: una, -“coche?”- per saber si l’enquestat té actualment un 
cotxe i de quin tipus és (combustió, híbrid o elèctric o no té cotxe); i l’altra nova columna –
“coche nuevo?”- , per saber si l’enquestat té intenció de comprar-se en un futur un nou cotxe 
(Combustió, híbrid, elèctric o no vol cotxe).  

- Introduïm una nova columna anomenada: “Influència del vídeo” amb la diferencia de 
puntuació entre les variables corresponents a les preguntes: “En general, ¿cómo valoras el 
coche eléctrico?” i “Después de ver el vídeo, ¿cómo valoras el coche eléctrico?”. Aquesta 
diferencia de puntuació la facilitem amb la següent relació: 

 

Diferència de puntuació entre les dos 

variables 

Títol nou 

-2 perd 2 punts 

-1 perd 1 punts 

0 igual 

+1 millora 1 punts 

+2 millora 2 punts 

+3 millora 3 punts 

+4 millora 4 punts 

(si en les dos variables havien puntuat 10) 10 iguals 

(Si han puntuat una millora al màxim - 10 

punts) 

Millora a 10 

- Canviem els títols que encapçalen cada columna per altres títols simples que aportin una 
informació més concreta: 
 

Títol original Títol nou 

¿Reside usted dentro de la Área 

Metropolitana de Barcelona? (ver mapa) 

Resident AMB 



  

  

47 

COM POPULARITZAR EL COTXE ELÈCTRIC? 
ESTUDI SOBRE EL MODEL COMPENSATORI DE DECISIÓ DE COMPRA 

¿En un futuro cercano o lejano, se comprará 

un coche? 

Coche? 

¿En un futuro cercano o lejano, se comprará 

un coche? 

Coche nuevo? 

¿Qué opinión tiene respecto al 

medioambiente? 

Medioambiente 

En general, cuando compra, ¿qué 

importancia tiene el precio? 

Factor Precio 

¿Qué opción de compra elegirías? Coste/tiempo 

En general, ¿cómo valoras el coche eléctrico? Pre-valoración del coche eléctrico 

Después de ver el vídeo, ¿cómo valoras el 

coche eléctrico? 

Post-vídeo Valoración coche eléctrico 

Después de ver el vídeo, responderías igual a 

la misma pregunta: ¿En un futuro cercano o 

lejano, se comprará un coche eléctrico? 

Post-vídeo Valoración coche eléctrico 

¿Cuál es su estado civil? Estado civil 

 

I finalment, per tal de depurar la base de dades, detallem els resultats vàlids dels enquestats que 

compleixen la definició del Univers Objecte d’Estudi.  

En total, hem rebut: 144 respostes.  

 

Si tenim en compte l’Univers Objecte d’Estudi, aquest determina que la mostra ha de ser resident de 

la Àrea Metropolitana de Barcelona i major d’edat, obtenim la següent depuració de resultats: 
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/ Anàlisi dels resultats 

Per tal de realitzar l’anàlisi quantitatiu, utilitzarem 3 eines tecnològiques: 

- Taula Excel: Ens ajudarà a organitzar la base de dades, en ella hem aplicat la codificació i 
depuració de l’anàlisi. 

- Tableau: És una eina per l’anàlisi del Business Intelligence i el Big Data la qual facilita un quadre 
de comandament per visualitzar les dades segons el creuament de variants que necessitem. A 
més, proporciona l’automatització de gràfics així com, la detecció del tipus de variable. 
L’utilitzarem per definir els perfils dels enquestats i per detectar factor que influencien en la 
popularització del cotxe elèctric.  

- R-Commander: És un programari obert de estadística el qual utilitzarem per definir amb major 
precisió aquells factors que influencien en la popularització del cotxe elèctric on prèviament, 
haguem detectar a través del Tableau. 

A continuació, descrivírem i aportarem tot l’anàlisi quantitatiu realitzat amb les eines senyalades junt amb 

la seva corresponent representació gràfica. 

Per començar, realitzem un anàlisi global amb la pròpia taula Excel. Tal i com s’ha comentat al 

començament, l’objectiu principal d’aquest anàlisi és determinar si el vídeo influeix en la popularització 

del cotxe elèctric. Per observar-ho, comptabilitzem la suma total de punts (de 0 a 10) valorats pel total 

d’enquestats per les preguntes: “puntua el cotxe elèctric”, tant abans de visualitzar el vídeo com després. 

Apliquem les variants: “pre-valoración del coche eléctrico” i “post-valoración del coche eléctrico”.   

 

 

 Puntuació total 

“Pre-valoración coche eléctrico” =  593 (suma de punts totals abans de visualitzar el vídeo) 

“Post-valoración coche eléctrico” = 636 (suma de punts totals després de visualitzar el vídeo) 

Per tant, podem afirmar que el vídeo contribueix en un augment de la puntuació del 7,25%. 

Una vegada observat els resultats del objectiu principal, realitzem un anàlisi quantitatiu des de dos 

perspectives distintes: Aplicació de tècniques de Business Intelligence per Tableau i aplicació de 

tècniques estadístiques per R-Commander. I sempre, utilitzant la base de dades depurada.  
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/ Anàlisi BUSINESS INTELLIGENCE per TABLEAU 

1.- Desig de compra del pròxim cotxe 

Iniciem aquest anàlisi observant el creuament de les 3 variables:  

- coche?: Cotxe actual que tenen els enquestats 
- coche nuevo?: Cotxe que els agradaria compra en un futur pròxim (abans de visualitzar el 

vídeo) 
- Post-vídeo coche nuevo?: Cotxe que els agradaria compra en un futur pròxim (després de 

visualitzar el vídeo). 

D’aquesta manera, observem si el vídeo influeix amb un canvi de decisió sobre el desig de compra 

del pròxim cotxe: 

 

 

Si observem els gràfic, veiem com el desig de compra del cotxe de combustió perd en quan l’enquestat 

visualitza el vídeo, concretament, dels 29 enquestats que abans de veure el vídeo tenien el desig de 

comprar-se un cotxe de combustió, perden 14 enquestats després de veure el vídeo, és a dir, el vídeo 

influeix en el canvi de desig de compra del cotxe de combustió amb la pèrdua del 48,28% dels 

enquestats.  

A més, si observem els resultats del cotxe elèctric, veiem com dels 25 enquestats que tenien el desig 

de compra del cotxe elèctric, després de visualitza el vídeo, ascendeix a la xifra de 39 enquestats, és a 

dir, el vídeo influeix en el canvi de desig de compra del cotxe elèctric amb l’augment del 56% 

dels enquestats. 

Alhora, si ens fixem amb els resultat del cotxe híbrid, aquest es mantenen en una línia estable. Dels 

22 cotxes híbrids actuals, hi ha 22 enquestats que desitgen comprar-se un cotxe híbrid, i alhora, 

després de veure el vídeo, hi ha un nou enquestat que suma un total de 23 enquestats dels que 

mantindrien el seu desig de compra del cotxe híbrid.  
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2.- Rangs sobre el canvi de puntuació 

Continuem l’anàlisi observant la variació de la puntuació respecte les variants de puntuació del 

cotxe elèctric abans de veure el vídeo i desprès. D’aquesta manera, veurem quants enquestats han 

millorat o empitjorat la seva puntuació desprès de visualitzar el vídeo (%): 

 

 

 

Dins d’aquest gràfic, veiem com destaquen els següents rangs: 

- (“igual”): 30,86% - persones que després de veure el vídeo no han canviat la seva puntuació 
respecte el cotxe elèctric. 

- “(millora a 1 punts” (18,52%), “millora a 2 punts” (11,11%), “millora a 3 punts” (2,47%), “millora a 
4 punts” (1,23%) i “millora a 10” (6,17%)) = 39,5% - persones que després de veure el vídeo, 
millora la seva valoració respecte el cotxe elèctric. 

- (“10 iguals”): 24,69% - persones que puntuen el cotxe elèctric amb la màxima valoració, tant com 
si veuen el vídeo com si no.  

- (“perd 1 punt” (3,7%) i “perd 2 punts” (1,23%)) = 4,93% - persones a les que veure el vídeo, li 
comporta una pèrdua de punts sobre la valoració del cotxe elèctric. 

Una vegada observat els percentatges dels diferents rangs, definim el perfil del enquestat segons el rang 

que pertany.  

 

2.1.- RANG-PERFIL: “Igual” 

Comencem aquest anàlisi detallat amb el rang “igual”. Aquest rang són les persones que després de 

veure el vídeo no han canviat la seva puntuació, és a dir, són les persones que el vídeo no els influeix.  

Creuem les variants: Nivell d’estudis, Generació, Gènere i el rang “igual” del 30,86%: 
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Si observem els resultats, veiem com ressalten els perfils de “dona millennial amb títol universitari” 

amb 5 repeticions, així com, “home millennial amb títol universitari” també amb 5 repeticions.  

 

2.2.- RANG-PERFIL: “El vídeo influeix positivament” 

Seguim amb aquest anàlisi detallat, ara definim un altre perfil: “el que el vídeo l’influeix positivament”. 

És a dir, el que després de veure el vídeo, millora la seva valoració respecte el cotxe elèctric.  

 

Per conèixer aquest perfil, creuem les variants: Nivell d’estudis, Generació, Gènere, Estat Civil i els rangs: 

millora a 1 punts (18,52%), millora a 2 punts (11,11%), millora a 3 punts (2,47%), millora a 4 punts (1,23%) 

i millora a 10 (6,17%): 
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Si observem els resultats, veiem com els que ressalten més entre tots els perfils són: “dona millennial 

amb títol universitari sense fills i sense parella”, així com, “home de la generation X amb títol 

universitari que viu amb parella i no té fills”. 

 

2.3.- RANG-PERFIL: “10 iguals” 

Després, ens ocupem d’observar el perfil d’enquestat que ha valorat el cotxe elèctric amb 10 punts (la 

màxima) tant abans com després de visualitzar el vídeo. 

Per conèixer aquest perfil, creuem les variants: Nivell d’estudis, Generació, Gènere i el rang “10 iguals” 

(24,69%). 

 

Si observem els resultats, veiem que els perfil que més destaquen són: “homes millennials amb estudis 

superiors o títol universitari”. 

2.4.- RANG-PERFIL: “El vídeo influeix negativament” 
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Finalment, analitzem el perfil que ha puntuat el cotxe elèctric negativament, després de visualitzar 

el vídeo. És a dir, determinem el perfil del enquestat amb el que s’ha vist perjudicada la popularització 

del cotxe elèctric amb la visualització del vídeo. 

Per conèixer aquest perfil, creuem les variants: Nivell d’estudis, Generació, Gènere, Estat Civil i els rangs: 

“perd 1 punt” (3,7%) i “perd 2 punts” (1,23%). 

 

 

En aquest cas, si ens fixem en el resultat, és tant dispers que no podem afirmar que hi hagi cap perfil 

determinat.  

3.- Factor MEDI AMBIENT 

Seguim amb l’anàlisi observant altres factors, concretament, el factor medi ambient. Aquest factor era 

puntuat pels enquestats dins d’una escala del (0-10) representat amb la variant: “medioambiente. Per 

conèixer quin grau de determinació hi ha dins d’aquest factor, creuem les següents variants: 

- Gràfic: “Factor medi ambient abans de veure el vídeo”: Creuem les variants “medioambiente” i 
“coche nuevo?”. D’aquest manera, veurem com puntua el factor medi ambient en la decisió de 
compra del pròxim cotxe abans de visualitzar el vídeo. 

- Gràfic: “Factor medi ambient després de veure el vídeo”: Creuem les variants “medioambiente i 
“Post-vídeo coche nuevo?”. D’aquest manera, veurem com puntua el factor medi ambient en la 
decisió de compra del pròxim cotxe després de visualitzar el vídeo. 
 

 

Si analitzem el resultat obtingut, veien com en el primer gràfic (esquerra) hi ha una puntuació gairebé 

homogènia, inclús, el tipus de cotxe que destaca més és el de combustió, però una vegada l’enquestat 

visualitza el vídeo, la puntuació sobre el factor mediambiental recau sobre el desig de compra del cotxe 

elèctric, és a dir, el vídeo influeix en aquelles persones que tenen un valoració alta sobre el factor 

medi ambiental, modificant la seva pròxima decisió de compra cap el cotxe elèctric.  
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4.- Factor COST/TEMPS  

I per acabar, ens ocupem d’analitzar el factor “cost/temps”, el qual es relaciona amb la preferència dels 

enquestats entre “Opció A”: pagar barat en un inici però tenir un manteniment car a llarg termini; i l’ “Opció 

B” pagar car en un inici però tenir un manteniment econòmic a llarg termini. 

Per conèixer aquest factor, creuem les variants: “coste/tiempo”, “coche nuevo? i “Pre-valoración del 

coche eléctrico”. 

 

La majoria del enquestats prefereixen l’OPCIÓ B, però si ens fixem amb com influeix aquest factor amb 

la decisió de compra del cotxe elèctric, podem afirmar que qui vol un cotxe elèctric (sense veure el 

vídeo) valora positivament el fet de pagar car en un inici però tenir un manteniment econòmic a 

llarg termini amb una repetició de 22 registres i un mitjana de 8,73 sobre 10 en la valoració del cotxe 

elèctric. 

 

/ Anàlisi estadístic per R-COMMANDER 

En aquesta secció, realitzarem un anàlisi a través de l’eina estadística de R-Commander. Aquesta 

ofereix els càlculs estadístics dels resultats obtinguts de manera programada.  

L’objectiu d’aquest anàlisi és localitzar variables que aportin correlació amb els resultats obtinguts 

en l’anterior anàlisi per TABLEAU i que alhora, ens facilitin una informació complementària al propòsit 

de la nostra investigació. 

Dividim aquest anàlisi entre: 
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- Anàlisi bivariant 
- Anàlisi multivariant 

 

1.- Anàlisi BIVARIANT  

Per començar, realitzem un diagrama de dispersió per tal de conèixer si hi ha relació, de manera visual, 

entre les variables: “edad” i “post-vídeo valoración del coche eléctrico”. 

Amb aquest anàlisi, ens agradaria entendre si hi ha algun tipus de tendència entre els resultats obtinguts 

de la puntuació de valoració del cotxe elèctric després de veure el vídeo i la variable de la edat del 

enquestat. 

Per realitzar-ho, utilitzem la variable “edad”  com a explicativa i la variable “post-vídeo valoración del 

coche eléctrico” com a explicada.  

Obtenim els següents resultats: 

 

A partir d’aquest diagrama, es pot veure que no hi ha gaire relació entre les dues variables. 

Independentment del valor de la variable “edad”, el rang de variació de la puntuació sobre el cotxe elèctric 

després de veure el  vídeo és molt semblant, és a dir, no podem dir que els enquestats més joves són 

els que valoren millor el cotxe elèctric després de veure el vídeo, o a l’inrevés. 

Com que la gràfica no ofereix cap tendència clara, realitzem un segon anàlisi de correlacions entre les 

dues variables, utilitzant les mateixes variables. 

Obtenim els següents resultats: 
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Si observem els resultats, podem afirmar que no hi ha correlació entre les dues variants, el P-Value 

és 0,4247 i per tant més alt que el nivell de significació de 0,05, és a dir, acceptem la hipòtesi nul·la de 

que la correlació és igual a 0. 

 

2.- Anàlisi MULTIVARIANT  

En aquest apartat, realitzarem tècniques d’anàlisi de més de 2 variants per tal de detectar correlacions 

entre els resultats obtinguts. 

Seguim amb l’anterior diagrama de dispersió, utilitzant les mateixes variables, però afegint una nova: 

“Género”.  

D’aquesta manera, podrem entendre si hi ha algun tipus de tendència entre el gènere “home” o “dona” i 

els resultats obtinguts en la puntuació de sobre el cotxe elèctric després de veure el vídeo junt amb la 

variable de l’edat del enquestat. 
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Si observem lla gràfica, podem afirmar que no hi ha correlació entre les variables 3 variables, és a 

dir, podem reafirmar que independentment, del valor de la variable “edad”, el rang de variació de la 

puntuació sobre el cotxe elèctric després de veure el  vídeo és molt semblant tant per les “dones” com 

pels “homes”. 

Continuem amb una regressió lineal múltiple per dues bandes, primer analitzarem la variable “Pre-

valoración del coche eléctrico” per entendre quines variants quantitatives afecten aquesta variable. I 

després ho compararem repetint el mateix exercici però amb la variant: “Post-valoración del coche 

eléctrico”. D’aquesta manera, entendre quins factors poden influir en la valoració del cotxe elèctric tant 

per abans de veure el vídeo com per després de veure’l. 

Per tant, realitzem la primera regressió lineal amb la variable explicada: “Pre-valoración del coche 

eléctrico” i les variables explicatives: “Edad” + “Factor Precio” + “Medioambiente”. 

Obtenim els següents resultats: 

 

 

Si observem els resultats obtinguts, podem afirmar 

Significació individual dels paràmetres: Ens fixem en l’estadístic |t| i el seu valor “p” associat. Els 

paràmetres “Edad”, “Factor Precio” i el terme independent, no són significatius perquè el seu valor és 

superior al nivell de significació de 5%, però en canvi, estadísticament el paràmetre “Medioambiente” 

és significatiu ja què és inferior al nivell de significació del 5%. A més, aquest últim és de signe positiu, 

és a dir, com més positivament es valori el medi ambient, més bona puntuació rebrà el cotxe 

elèctric. 

Alhora, també sorprèn que la variable “Factor Precio” no influencia en la popularització del cotxe 

elèctric.  

Nivell d’ajust: L’ajust del model mesurat amb el coeficient de determinació R2 és baix; només el 16,96% 

i té un valor P més petit que 0,05 (0,002404). 

I ja per últim, realitzem la segona regressió lineal amb la variable explicada: “Post-valoración del coche 

eléctrico” i les variables explicatives: “Edad” + “Factor Precio” + “Medioambiente”. 

Obtenim els següents resultats: 
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En els resultats obtinguts, podem veure com es repeteix, gairebé igual, la mateixa tendència que 

l’anàlisi anterior, és a dir, la variable que influeix en la puntuació del cotxe elèctric després de veure el 

vídeo, tornar a ser el factor medi ambiental.  

 

/ Resultats del anàlisi quantitatiu 

A continuació, senyalem tots les resultats obtinguts en l’anàlisi quantitatiu: 

Anàlisi dels objectius principals 

1.- El vídeo contribueix en un augment de la puntuació sobre la popularització del cotxe elèctric del 7,25%. 

Anàlisi Business Intelligence per Tableau 

2.- El 48,28% dels que visualitzen el vídeo, ja no volen comprar-se un cotxe de combustió. 

3.- El vídeo incrementa un 56% de persones a canviar el seu desig de compra cap al cotxe elèctric. 

4.- Hi ha un 39,5% de persones que després de veure el vídeo, augmenta la seva valoració respecte el 

cotxe elèctric. 

5.- El principal perfil de persones que l’influeix positivament el vídeo són: “dona millennial amb títol 

universitari” i “home de la generation X amb títol universitari que viu amb parella i no té fills”. 

6.- El perfil actual de persones que no necessiten cap vídeo perquè ja tenen una valoració 10 sobre el 

cotxe elèctric són: “homes millennials amb estudis superiors o títol universitari”. 

7.- Hi ha un 4,93% de persones que els influeix el vídeo negativament, però no podem determinar el seu 

perfil pels paràmetres demogràfics.  

8.- Les persones que canvien el seu desig de compra cap el cotxe elèctric després de veure el vídeo són 

aquelles que puntuant alt el factor medi ambient.  

9.- Qui vol un cotxe elèctric (sense veure el vídeo) valora positivament el fet de pagar car en un inici 

però tenir un manteniment econòmic a llarg termini. 
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Anàlisi estadístic per R-Commander 

10.- No hi ha correlació entre l’edat i el valoració del cotxe elèctric desprès de veure el vídeo, ni 

introduint la variable edat.  

11.- El factor preu no influeix en la popularització del cotxe elèctric. 

12.- El factor medi ambient influeix en la popularització del cotxe elèctric. 
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08. 
CONCLUSIONS FINALS 

El propòsit d’aquesta investigació és donar resposta a com popularitzar el cotxe elèctric dins de la 

Àrea Metropolitana de Barcelona i gràcies als resultats obtinguts, oferim la següent resposta: 

En l’actualitat, la població analitzada es troba en un context on la relació amb el cotxe elèctric creix. 

Cada cop més, pugen les vendes de cotxes elèctrics, hi ha més interessats que acudeixen als 

concessionaris i són més els usuaris que es sensibilitzen a favor d’aquest canvi. Els números indiquen 

que ara, la difusió d’aquest mercat esta liderada pels “Innovators” de la Teoria de Difusió de Everett 

Rogers’s i inexorablement, el mercat creixerà 

avançant cap a noves etapes seguint el seu 

transcurs natural de la pròpia definició de la 

Teoria de Difusió. En aquest sentit, quan volem  

popularitzar un mercat, no podem canviar la 

tendència natural de la població, però si que 

podem accelerar el ritme del seu creixement 

natural. Per accelerar aquest ritme, hem 

proposat la hipòtesi de donar veu als  

“Innovators” i escoltar el que ells pensen 

sobre el cotxe elèctric perquè són ells qui ara 

mateix, estan evangelitzant-lo, els que difonen el canvi, són els que estan popularitzant-lo. Per tant, la 

millor opció per popularitzar el cotxe elèctric és predicar el mateix discurs que els “Innovators”. 

Aquest discurs, l’hem definit a partir de l’obtenció del model de decisió de compra, és a dir, practicant 

una introspecció sobre els “Innovators” amb 

l’objectiu d’extreure quins són els elements 

o atributs del cotxe elèctric valorats amb 

més carga positiva durant l’acció del 

procés de decisió de compra. On 

posteriorment, hem traçat un anàlisi del 

conjunt per tal d’obtenir el patró comú, en 

altres paraules, hem extret la recepta per la 

popularització del cotxe elèctric: “36% de 

consciència mediambiental, 28% de 

beneficis e incentius públics, 24% 

d’estalvi econòmic, 8% d’atribut 

silenciós i 2,5% de suport a les noves 

tecnologies.”  

Al tractar-se d’una investigació de caràcter 

experimental, hem verificat la hipòtesis del model 

de la investigació amb un segon estudi. La 

intenció d’aquest segon estudi era posar en manifest 

el model de decisió de compra obtingut (la recepta) 

davant d’una mostra representativa de la població 

objecte d’estudi (Àrea Metropolitana de Barcelona) i 

hem escollit la reproducció d’un vídeo com a 

mètode per tal de transmetre’l, on alhora, hem aplicat 

tècniques de comunicació de màrqueting per facilitar 

el procés de persuasió sobre el contingut del model 

de decisió de compra. L’objectiu d’aquest segon 
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estudi era obtenir la valoració o puntuació general del cotxe elèctric (popularització) abans i 

després de reproduir el vídeo. D’aquesta manera, podríem analitzar l’impacte o influència que 

repercuteix el fet de transmetre el model de decisió de compra dels “Innovators” sobre la població.  

Els resultats del segon estudi han sigut positius. La comunicació del model de decisió de compra 

dels “Innovators” sobre la població (la 

recepta) contribueix en un augment del 

7,25% sobre la popularització del cotxe 

elèctric. Per tant, podem acceptar la 

hipòtesis de la nostra investigació. 

A més, per tal de complementar la 

investigació, en el segon estudi hem aplicat 

tècniques d’anàlisi amb tecnologia 

Business Intelligence per tal de detectar 

noves conclusions, les quals obtenim: El 

56% que visualitza el vídeo canvia el 

desig de compra del seu pròxim cotxe a 

favor del elèctric. El perfil sociodemogràfic que més l’influeix el vídeo (positivament) són: “dona 

millennial amb títol universitari sense fills i sense parella”, així com, “home de la generation X amb 

títol universitari que viu amb parella i no té fills”. Hi ha correlació positiva entre la influència que emet 

el vídeo i la valoració personal sobre el medi ambient, com més actituds favorables amb el medi 

ambient, més influeix el vídeo. I finalment, qui vol un cotxe elèctric (sense veure el vídeo) valora 

positivament el fet de pagar car en un inici però tenir un manteniment econòmic a llarg termini. 

D’aquesta manera, podem concloure que gràcies a la investigació, hem facilitat un ventall d’opcions 

comunicatives per tal de popularitzar el cotxe elèctric en la Àrea Metropolitana de Barcelona.  
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09. 
RECOMENACIONS I AGRAÏMENTS 

Una vegada hem assumit tots els resultats i conclusions, apareixen noves oportunitats per tal de 

contribuir a favor del cotxe elèctric.  

Recomanaríem una estratègia comunicativa a través de les Xarxes Socials. Per exemple, a 

través de Facebook Adds: produir un vídeo amb el mateix o un missatge semblant al que s’ha 

emès en aquesta investigació i crear una campanya utilitzant els paràmetres de configuració de 

l’audiència amb el perfil senyalat com al que més li influència el vídeo: “dona millennial amb títol 

universitari sense fills i sense parella”, així com, “home de la generation X amb títol universitari 

que viu amb parella i no té fills”. D’aquesta manera, es podria aconseguir una viralitat natural, la 

qual impactes a una gran part de la població de la Àrea Metropolitana de Barcelona, obtenint 

amb pocs recursos invertits, un augment substancial de la popularitat del cotxe elèctric gràcies 

al potencial de viralitat que ofereixen aquest dos perfils, podria haver efecte encadena de “me 

gusta” o “compartir”.  

Aquesta investigació no hauria sigut possible sense la intervenció de la Plataforma Live, organisme 

publico-privat responsable de la mobilitat sostenible de la Àrea Metropolitana de Barcelona. Gràcies a 

l’atenció del director Àngels Lopez junt amb el seu equip, han facilitat l’estímul i l’objectiu idoni per tal 

de cimentar els fonaments motivacionals de la pròpia investigació. Sense ells, aquest repte no hagués 

existit i per tant, tot el agraïment el mostrem a favor de la Plataforma Live.  

També s’agraeix a la Universitat Oberta de Catalunya i en especial, als responsables del Grau de 

Màrqueting i Investigació de Mercats, per haver facilitat tot el coneixement acadèmic que es mostra 

aplicat en aquesta investigació. Alhora, aclamem un fort agraïment al responsable acadèmic d’aquesta 

investigació, Santi Ariste, les seves orientacions i feedbacks han contribuït en la qualitat final d’aquesta 

investigació. 

De la mateixa manera, agraïm a la empresa Worldsensing per haver facilitat el disseny estètic del 

present document, així com, pel bon consell del CEO Ignasi Vilajosana en enfocar les entrevistes en 

profunditat als venedors dels cotxes elèctrics dels principals concessionaris.  

Finalment i a títol personal, l’agraïment més important és per la meva família. Una mare que escolta i 

comparteix els teus somnis i alhora, et dona raons per seguir endavant. Gràcies mare pel teu amor i la 

teva confiança, sense tu, no hagués començat mai aquesta carrera. I a qui li dec les gràcies per haver 

acabat la carrera és a la meva parella, Laura, gràcies al teu recolzament, mai m’he sentit sol en 

aquesta carrera i els teus crits d’ànims han estat combustible. 

Moltes gràcies a tots per haver fet això possible.  

 

Manel Mateos Canal 
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