
Conducció 
eficient
Per a conductors 
de turismes





Conducció 
eficient

Per a conductors 
de turismes



Aquesta publicació ha estat redactada per l’Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de Energía (IDAE) i adaptada i editada per l’Ins-
titut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya. Es tracta del 
manual teòric dels cursos de conducció eficient que es fan a Ca-
talunya, emmarcats en els convenis de col·laboració ICAEN-IDAE 
per a implantar les mesures de l’Estratègia d’Eficiència Energètica 
d’Espanya i del Pla de l’energia de Catalunya 2015.

Aquesta edició disposa de l’autorització de l’IDAE, que n’és el pro-
pietari intel·lectual.

Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Energia

www.gencat.cat/icaen

Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio
Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía

www.idae.es

Dipòsit legal: B-26325-2009

Segona edició: juny 2009
Disseny: Oxigen Comunicació Gràfica
Impressió: Igol, S.A.



Conducció 
eficient

Per a conductors 
de turismes





1. Introducció a la conducció eficient	 6
1.1. La conducció eficient 6
1.2. Sector transport a Catalunya 7
1.3. Fem un ús racional del vehicle privat 7
1.4. Principals avantatges de la conducció eficient 8

2. El cotxe com a màquina de consum 10
2.1. El motor: variables rellevants en el consum 10
2.2. El carburant 11
2.3. La transmissió 11
2.4. Eficiència energètica en el motor 12
2.5. La resistència a l’avanç del cotxe 12

3. Durant la marxa 14
3.1. Característiques generals del vehicle 14
3.2. Aire condicionat 14
3.3. Finestretes 15
3.4. Manteniment preventiu 15
3.5. Càrrega del vehicle 16
3.6. Accessoris exteriors 16

4. Conceptes associats i principals regles 
de la conducció eficient 17
4.0. Introducció 17
4.1. L’arrencada 17
4.2. Elecció de la marxa de conducció 18
4.3. Conducció racional i anticipació 23

5. Aspectes pràctics de la conducció eficient 26
5.1. La circulació en una marxa determinada 26
5.2. Circulació i velocitat 26
5.3. Trams amb pendent 27
5.4. Els revolts 28
5.5. Conducció en caravana 29
5.6. Incorporacions i sortides de les vies 30
5.7. Parades realitzades durant la marxa 30
5.8. Obstacles a esquivar en la conducció 31

Annex: autoavaluació de conducció eficient 34

Índex de continguts



Introducció 
a la conducció eficient

1.1
La	conducció	eficient.	Una	bona	pràctica	per	
a	reduir	un	20%	el	consum	de	carburant

La mobilitat en vehicle privat és un dels àmbits amb un 
potencial d’estalvi d’energia més elevat, per la qual cosa la 
difusió de consells de mobilitat sostenible i l’ensenyament 
pràctic de noves formes de conduir entre els conductors 
pot contribuir a reduir de forma significativa el consum de 
carburants d’origen fòssil.

Al llarg dels darrers 20 anys, la tecnologia en motors tèr-
mics i l’aerodinàmica dels vehicles han evolucionat molt i 
això ha permès que els automòbils, any rere any, anessin 
reduint el seu consum energètic, assolint reduccions del 
consum entre el 25% i el 40%.

La conducció que hem après molts de nosaltres no té en 
compte les millores tecnològiques dels motors actuals, tot 
i que les coses estan canviant -com ho demostra la partici-
pació i col·laboració de la Federació d’Autoescoles de Cata-
lunya en la realització dels cursos-.

La conducció eficient neix justament per adaptar la nos-
tra pràctica de la conducció a uns motors que disposen de 
nous elements d’injecció i automatització “intel·ligents” 
i que estan preparats per ajudar-nos a consumir molt 
menys. Ara cal aprendre com fer-ho.

L’estudi bàsic d’aquest manual i la seva posada en pràctica 
en una breu conducció, ens permetran que, en no més de 
quatre hores, aprenguem les tècniques per a modificar els 
nostres hàbits en la conducció i ens ensenyin a: 

L’Institut Català d’Energia amb la col·laboració de l’IDAE ha 
subvencionat i gestionat des de l’any 2005 la realització de 
més de 10.000 cursos de conducció eficient. 

Els cursos han estat realitzats arreu del territori català tant 
per ciutadans com per professionals que utilitzen el vehi-
cle com a eina de treball, especialment del sector del taxi 
i repartidors de correu. L’experiència amb aquests profes-
sionals, per als quals l’ús del vehicle privat representa una 
part important del seu dia laboral, ha estat molt positiva. 
Tots ells han obtingut resultats molt bons i el nivell de sa-
tisfacció ha estat molt alt.

Això sí, com tot procés d’aprenentatge d’habilitats, l’expe-
riència del dia a dia fa que els resultats incrementin amb 
el temps. Per això, aquest manual només és l’inici de quel-
com que, després, el conductor haurà d’anar assimilant 
amb la pràctica diària.

1

Els resultats obtinguts han estat clars: 
· Estalvi mitjà del 20% de carburant.
· Increment de la velocitat mitjana del 10%.

· Reduir el consum de carburant.
· Reduir la contaminació ambiental.
· Augmentar la seguretat a la carretera.
· Millorar el confort dels ocupants del vehicle.
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1.2
Sector	transport	a	Catalunya.	
Les	dades	de	consum	energètic	
i	contaminació	ambiental

L’espectacular increment que ha experimentat la mobili-
tat de persones i mercaderies durant els darrers anys ha 
convertit des de l’any 1993 el sector transport en el con-
sumidor d’energia més important a Catalunya i en 
la principal font d’emissions de gasos contaminats a 
l’atmosfera. Tots els escenaris de futur mantenen o in-
crementen la tendència de creixement de la mobilitat, fet 
que es reflecteix en un ritme de creixement anual del con-
sum energètic més elevat que la resta del sectors, proper 
al 4,5%. 

El 98% del consum del sector del transport és en deri-
vats del petroli. A Espanya, el sector del transport consu-
meix més del 60% de tots els derivats del petroli utilitzats. 
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle del sector 
del transport són prop d’un 40% del total d’emissions 
generades per l’ús de l’energia, i representen el 29% del 
total de les emissions de CO2 a Catalunya. A més a més, el 
transport també genera altres emissions contaminants i 
nocives per a la salut, com ara el monòxid de carboni, els 
hidrocarburs, els òxids de nitrogen i els compostos orgà-
nics volàtils.

El 37% del consum d’energia final a Catalunya té el seu 
origen en el transport de mercaderies i persones, que es 
reparteixen aquest consum a parts iguals. D’altra banda, 
la manera més emprada per desplaçar-se és sovint poc 
eficient: més del 80% de la mobilitat es fa per carretera. És 
una mobilitat a la qual, a més dels problemes de congestió 
i seguretat, cal afegir un alt consum d’energia on, el vehi-
cle privat comporta el 15% del consum d’energia final 
a Catalunya. El vehicle privat, amb una ocupació mitjana 
de passatgers que no arriba a 1,3 persones per vehicle, és 
responsable de la meitat d’aquest consum.

1.3
Fem	un	ús	racional	del	vehicle	privat

1.3.1
Tria bé. Per una compra intel·ligent del vehicle.
A Europa hi ha el propòsit ferm de dissenyar vehicles que 
cada cop emetin menys emissions de CO2 i d’anar reduint 
el consum específic per quilòmetre desplaçat. Tot i amb 
això, cal ser conscients que la demanda de vehicles cada 
cop més pesants i potents no faciliten gens la reducció del 
consum i les emissions. 

És important que a l’hora d’adquirir un nou vehicle tin-
guem en compte els conceptes de consum i emissions i 
demanem al concessionari que ens informi del consum 
mitjà en 100 km i de les emissions de CO2. El RD 837/2002 
obliga els concessionaris a disposar i facilitar aquesta in-
formació per tal que els consumidors puguin triar amb 
fonament.

En el mateix sentit, a la pàgina web de l’ICAEN (www.ica-
en.net) i a la de l’IDAE (www.idae.es) es pot trobar infor-
mació de la classificació energètica del vehicle. 

Aquesta classificació va de la lletra A a la F. Els vehicles de 
classificació energètica A consumeixen un 25% menys que 
la mitjana dels vehicles de la mateixa gamma i prestaci-
ons; els vehicles de classe C estarien situats a la mitjana 
i els de classe F incrementen en un 25% el consum mitjà 
d’aquella gamma de vehicles. 

1.3.2
Augmenta l’ocupació del teu vehicle 
El vehicle més ineficient és el circula pràcticament buit. 
Amb independència de la capacitat, dimensió o pes del 
vehicle. El 75% dels desplaçaments urbans i interurbans 
es fan en vehicles només ocupats per una persona, fet que 
implica un elevat consum per quilòmetre i per passatger, 
a banda que contribueix a congestionar les vies de circu-



lació, a consumir en excés els recursos energètics fòssils, i 
com a conseqüència, a fer que incrementin les emissions.

Si tots plegats aconseguíssim fer pujar el nombre de per-
sones que viatgen en un vehicle, el consum energètic i les 
emissions de CO2 del sector disminuirien en més del 15%. 

A Catalunya més d’un centenar de municipis es troben en 
una xarxa de compartir cotxe. La pàgina web www.com-
partir.org facilita la trobada de persones que estan interes-
sades en compartir el vehicle privat i les seves despeses a 
l’hora de fer un desplaçament.

1.3.3
Quines opcions tinc diferents a la gasolina 
i el gasoil?
El llibre verd per al subministrament i qualitat de l’energia 
de la Comissió Europea deixa clar que els Estats Membres 
hauran de diversificar les fonts energètiques utilitzades per 
a l’automoció de cara al 2020. Aquesta diversificació haurà 
d’arribar al 20%. Els biocarburants tenen i tindran un pa-
per destacat. Pel que fa al gas natural vehicular (GNV), així 
com l’autogas, conegut popularment com GLP, la UE també 
en determina la presència, tot i que pel que fa al nostre 
país, la seva participació la trobarem molt centrada en les 
flotes del taxi, les flotes de transport lleuger i en els auto-
busos metropolitans. Pel que fa al vehicle elèctric, tot i que 
no es considera com a diversificació energètica, atès que 
l’electricitat té el seu origen en el mix nacional de produc-
ció elèctrica, sí que pot representar una bona opció per als 
desplaçaments urbans atès que elimina la contaminació 
en els nuclis de població amb nivells de concentració de 
contaminants més elevats. Pel que fa als vehicles híbrids 
amb dos motors, un de tèrmic i un d’elèctric, el combusti-
ble emprat, tot i ser un derivat del petroli -la gasolina- es 
redueix considerablement.

Pel que fa al vector energètic de l’hidrogen, la seva capaci-
tat de substituir els derivats del petroli en el sector de l’au-

tomoció no és encara probable a curt o mitjà termini per 
aspectes tant tècnics com econòmics.

1.4
Principals	avantatges	
de	la	conducció	eficient

1.4.1 
Millora del confort	
A més de tots els sistemes de millora del confort que incor-
poren els vehicles moderns, es pot fer que el viatge sigui 
encara més còmode amb la conducció eficient. Es tracta 
d’evitar accelerades i frenades brusques, amb la qual cosa 
els sorolls procedents del motor es poden eliminar, mante-
nir una velocitat mitjana constant, fer el canvi de marxes 
convenient que mantingui funcionant el motor de forma 
regular, etc. En primer lloc, la conducció eficient és un estil 
de conducció impregnat de tranquil·litat i que evita l’estat 
d’estrès produït pel trànsit al qual estan sotmesos els con-
ductors, sobretot a la ciutat. 

1.4.2
Augment de la seguretat
El gran progrés de les tecnologies ha permès que els auto-
mòbils que avui es condueixen incloguin una sèrie d’ele-
ments que vetllen per la seguretat dels ocupants. Però 
així i tot, les xifres d’accidents de trànsit no es redueixen 
prou.

La conducció eficient afecta la seguretat, ja que té com a 
ensenyaments principals:

 Mantenir una distància de seguretat superior a l’habitu-
al, per tal de tenir un temps de reacció més gran en cas 
d’incidències en el trànsit.

 Mantenir una velocitat mitjana constant, per tal de re-
duir la velocitat punta que es pot arribar a assolir en un 
recorregut determinat.
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 Conduir amb anticipació i previsió tot mantenint sem-
pre un camp visual adequat.

1.4.3
Consum menor
El conductor, amb el seu comportament, té una gran influ-
ència sobre el consum de carburant en el vehicle. 
Haurà de tenir una cura especial en:

 L’arrencada del vehicle.
 La utilització de l’accelerador.
 L’ús de les marxes de la manera adequada.
 L’anticipació davant de situacions imprevistes del 

 trànsit.

Intentarà mantenir també una velocitat constant i ade-
quada a cada situació, a fi que el seu consum es mantingui 
dins dels nivells que marca la conducció eficient, tot opti-
mitzant d’aquesta manera la despesa de carburant.

S’ha avaluat que amb la conducció eficient es pot estalviar 
del 10 al 25% de combustible.

1.4.4
Cost menor
L’efecte de reducció de consum està associat a un cost me-
nor de combustible i, al seu torn, a un cost menor en mante-
niment del vehicle. Les pautes imposades per la conducció 
eficient provoquen que tots els elements del vehicle esti-
guin sotmesos a un esforç inferior al que suportarien en 
el cas de la conducció tradicional. Per exemple, la relació 
de marxes adequada evita sotmetre la caixa de canvis a 
esforços innecessaris, i l’anticipació i l’ús del fre motor mi-
nimitzen el desgast del sistema de frenada.

1.4.5
Disminució d’emissions
La reducció en el consum de carburant porta associada 
directament la reducció d’emissions contaminants a l’at-
mosfera.

La contaminació atmosfèrica produeix malalties. Agents 
contaminants com ara òxids de carboni i de nitrogen, hi-
drocarburs i partícules, s’associen a malalties com les di-
ficultats respiratòries, els problemes oculars, les malalties 
cardiovasculars i les migranyes. Aquests agents també cor-
roeixen materials i ataquen tot tipus de vegetació.

DISMINUCIÓ D’EMISSIONS c.a: conducció agressiva
c.e: conducció eficient
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El cotxe com a màquina 
de consum

2.1
El	motor:	variables	rellevants	
en	el	consum	

El motor de combustió interna d’un automòbil, sigui de 
gasolina o de gasoil (dièsel), consumeix carburant enviat 
des del dipòsit per una bomba. En els motors moderns, la 
regulació del cabal la fa el control electrònic, per a la qual 
cosa pren com a dada la posició del pedal de l’accelerador i 
altres dades de funcionament com ara revolucions, tempe-
ratura de l’aigua, etc.

És important entendre que el cabal de combustible, és a 
dir, el volum que s’introdueix en cada instant, depèn de 
quanta potència es demani del motor. Amb el motor ja ca-
lent, la potència, al seu torn, depèn sempre de dues coses: 
la posició del pedal de l’accelerador i el règim de revoluci-

ons del motor. Aquestes són les condicions imposades pel 
conductor, que ajusta la posició del pedal de l’accelerador i 
selecciona la marxa de la caixa de canvis segons les seves 
intencions. Del seu estil d’ús del vehicle depèn, per tant, el 
“consum real” en litres de combustible per cada 100 km.

Així, per entregar una certa potència i rodar en una deter-
minada velocitat, hi ha dues o tres possibles combinacions 
de caixa de canvis i posició de pedal. Per exemple, la selec-
ció d’una marxa més llarga fa que, per a la mateixa velo-
citat, el motor funcioni a menys revolucions i consumeixi 
menys, com es veu en la figura següent:

Però també és evident que, a menor potència demanada 
normalment, menor consum de carburant en litres/100 km. 
Es demana menys potència del cotxe quan s’utilitza menys 

2

Quan, amb una marxa engranada, no es trepitja el 
pedal de l’accelerador i el vehicle circula a una velo-
citat superior a uns 20 km/h, el consum de carbu-
rant és nul!

A partir de les 1.000 o 1.500 rpm, per a una potèn-
cia determinada, el consum en litres/100 km aug-
menta en augmentar les revolucions.
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acceleració (menys represa), s’està en pendent descendent, 
o en carretera quan se circula a menor velocitat.

Quan un motor és al ralentí (vehicle a velocitat molt baixa 
o parat) consumeix poc carburant, només el necessari per 
generar la potència imprescindible per fer girar el motor a 
baixes revolucions, tot vencent els seus propis fregaments 
interns.

No obstant això, com el cotxe no es mou però sí que consu-
meix combustible, el consum mitjà en litres/100 km aug-
menta.

Per això, aquests períodes de ralentí amb cotxe aturat són 
una causa important del fet que aquest consum mitjà en 
un ús urbà pugi tant respecte a un ús en carretera.

En aquest cas no es pot fer servir el concepte de litres/100 
km, ja que no es recorre cap quilòmetre. El consum a ralentí 
s’expressa en litres/hora, amb un cabal normal entre 0,4 i 
0,7 litres/hora segons la cilindrada i el tipus de motor que 
es trobi en un règim de revolucions proper a les 900 rpm.

2.2
El	carburant

El carburant s’introdueix al motor i dins seu realitza una 
reacció química de combustió. En els motors moderns, 
aquesta combustió és pràcticament completa i es gene-
ra CO2 i vapor d’aigua, que surten pel tub d’escapament. 
Quantitats petites d’altres productes formen les emissi-
ons contaminants. El catalitzador del tub d’escapament té 
com a objecte fer que aquestes quantitats siguin encara 
menors abans d’arribar els gasos a l’atmosfera. No obstant 
això, són quantitats suficients per causar importants pro-
blemes de contaminació.

Cada volum de carburant consumit genera una certa quan-
titat d’energia en el motor (és l’anomenat poder calorífic del 
carburant), però tal com s’explica seguidament (2.4) les lleis 
de la física fan que només un petit percentatge d’aquesta 
energia arribi en forma de treball o potència a l’eix de les 
rodes per propulsar el vehicle. És important esmentar que 
el gasoil té aproximadament un 13% més de poder calorí-
fic que la gasolina, i que aquesta és una de les causes del 
menor consum dels motors dièsel (per a la mateixa energia 
produïda necessiten menys carburant).

2.3
La	transmissió

La transmissió de l’energia produïda en el motor fins a la 
roda, que és la que propulsa el vehicle, es fa a través de la 
caixa de canvis i el diferencial.

La caixa de canvis transmet la potència del motor cap al di-
ferencial i d’aquest a la roda. Aquests dos elements es com-
ponen d’engranatges banyats en oli i, per tant, consumeixen 
per fregament una petita part de l’energia que transmeten.

L’embragatge té com a objecte desconnectar el motor de la 
caixa de canvis i, per tant, de la roda. En la posició de “punt 
mort”, la caixa de canvis no transmet la potència del motor 
a la roda.



La caixa de canvis permet al conductor decidir quelcom de 
molt important: quines revolucions té el motor per a la ve-
locitat que el vehicle porta en aquest instant. La caixa de 
canvis treballa de manera que transmet la potència des del 
motor cap al diferencial i les rodes, però canvia el número 
de revolucions entre l’entrada (motor) i la sortida (eix de la 
roda). És a dir, per tal que un cotxe avanci a 50km/h en pri-
mera, les revolucions del motor seran altes, però per fer-ho 
en tercera, les revolucions del motor seran baixes. La caixa 
de canvis, per tant, permet que un motor pugui transmetre 
la màxima potència a les rodes a diferents velocitats i, amb 
això, obtenir fortes acceleracions fent servir marxes curtes. 
Això també permet que el vehicle pugui circular a baixes 
revolucions de motor, amb el menor consum consegüent, 
quan no es demani alta potència. 

2.4
Eficiència	energètica	en	el	motor

El carburant (gasolina o gasoil) allibera energia tèrmi-
ca a través de la combustió dins dels cilindres del motor. 
Aquesta energia es transforma en treball mecànic tot pro-
porcionant el moviment a les rodes del vehicle. En el millor 
dels casos, de l’energia que allibera el carburant només es 
podria aprofitar el 38%, però aquest percentatge és bastant 
menor sobretot quan se circula per ciutats amb arrencades 
i parades freqüents. Saber treure el millor profit al carburant 
consumit és un dels objectius de la “conducció eficient”. 

La figura següent il·lustra el camí seguit per l’energia a tra-
vés d’un típic automòbil amb motor de gasolina que circula 
per la ciutat. De l’energia continguda en un litre de gasolina, 
el 62% es perd per fricció i calor en el motor. En conducció 
urbana es perd un 17% per marxa en buit o ralentí a causa 
del temps que es perd en les parades. Per tant, en aquest 
exemple, només al voltant d’un 21% de l’energia en la gaso-
lina arriba a l’embragatge. Les pèrdues en la transmissió són 
d’un altre 6%, i només queda un 15% per moure el vehicle.

2.5
La	resistència	a	l’avanç	del	cotxe

La potència subministrada a la roda del cotxe és sempre 
la necessària per vèncer les seves resistències a l’avanç. La 
potència resulta de multiplicar la força total de resistència 
per la velocitat del cotxe.

La força total de resistència a l’avanç del cotxe és la suma 
de quatre resistències:

 Resistència de rodament.
 Resistència per pendent.
 Resistència per acceleració.
 Resistència aerodinàmica.

Resistència de rodament: es deu a la lleugera deforma-
ció del pneumàtic. Depèn del pes del cotxe, del tipus de 
pneumàtic, del tipus de paviment i, sobretot, de la seva 
pressió d’inflament.

pèRDUES D’ENERgIA DES DEl COMBUSTIBlE fINS A lES RODES
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Resistència rodament

Inèrcia

15%

6%
Fregament 
en transmissió

21%

Marxa 
en ralentí

Pèrdues
del motor

10
0%

62%

17%
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Resistència per pendent: depèn del pes del cotxe i del 
pendent. És positiva si el pendent és ascendent, però si el 
pendent és descendent, aquesta força es fa negativa i és 
realment impulsora en comptes de resistent.

Resistència per acceleració: segons la llei de Newton, és 
el producte de la massa del cotxe per l’acceleració (incre-
ment de velocitat per unitat de temps). Quan un cotxe està 
desaccelerant, aquesta força es fa negativa i es converteix 
en impulsora en comptes de resistent.

Resistència aerodinàmica: depèn de les dimensions del 
cotxe, de la seva forma (coeficient Cx de resistència aero-
dinàmica), de la temperatura i pressió de l’aire i de la ve-
locitat del cotxe respecte a l’aire que l’envolta, elevada al 
quadrat.

Com es pot veure, les tres primeres resistències depenen 
del pes del vehicle, mentre que la resistència aerodinàmica 
depèn de la velocitat al quadrat. 

Així,

·  A baixes velocitats, la causa principal de 
 força resistent i, en definitiva, de consum és  
 el pes del vehicle.
·  A altes velocitats, la força més important en  
 valor és la resistència aerodinàmica.

RESISTèNCIES qUE hA DE vèNCER El MOTOR pER DESplAçAR 
El vEhIClE EN TERRENy plA
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Durant la marxa

A continuació es presenten els factors que més in-
fluència tenen sobre el consum de combustible al 
cotxe.

3.1
Característiques	generals	del	vehicle

Actualment, els automòbils consumeixen prop d’un 25% 
menys que fa 20 anys, i hi ha models que necessiten menys 
de cinc litres cada 100 quilòmetres. Els fabricants s’han 
compromès també a reduir el consum mitjà dels cotxes en 
un 19% més per a l’any 2008.

És clar que la tecnologia de l’automòbil està evolucionant 
cap a un menor consum de combustible i major rendi-
ment. No obstant això, la utilització “errònia” d’un cotxe 
pot anul·lar totalment l’eficiència aconseguida amb les 
millores tecnològiques.

Als automòbils hi ha, a més, diversos sistemes que poden 
fer consumir més o menys energia, per exemple:

 Els canvis automàtics convencionals estalvien esforços 
al conductor, però alhora consumeixen més que els can-
vis manuals. No obstant això, els canvis automàtics de 
nova generació intel·ligents i els de tipus CVT (relació 
variable) poden arribar a consumir menys carburant.

 La utilització de turbocompressors augmenta la potèn-
cia i el rendiment dels motors, tot aprofitant l’energia 
dels gasos d’escapament.

 La utilització òptima en els cotxes moderns del con-
trol electrònic del motor (gestió de la injecció i l’ence-
sa d’acord amb els requeriments de la marxa: posició 
de l’accelerador, règim de gir, temperatura del motor, 
condicions ambientals, etc., així com els paràmetres de 
funcionament en alguns casos) permet no sols reduir el 
consum de carburants, sinó també reduir les emissions 
contaminants als valors marcats per la legislació.

Una vegada que s’ha triat el model de vehicle, el compro-
mís amb el consum i el medi ambient comença amb la 
mentalització del fet que en conduir es pot afavorir:

 Una reducció de la despesa de carburant.
 Una reducció de la contaminació ambiental.
 Una millora considerable del confort i de la seguretat.

3.2
Aire	condicionat

Per mantenir una sensació de benestar al cotxe, es recoma-
na una temperatura interior de l’habitacle de 23-24°C. Com 
no sigui que les condicions del servei requereixin tempe-
ratures més baixes, s’aconsella fer servir l’aire condicio-
nat només quan se superi aquesta temperatura mitjana. 
En general, temperatures inferiors no solen aportar major 
confort als passatgers.

3

L’aire condicionat o el climatitzador és un dels 
equips accessoris amb major incidència en el con-
sum global de carburant.
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3.3
Finestretes	

En conduir amb les finestretes baixades s’està modificant 
el coeficient aerodinàmic del vehicle, tot provocant una 
major oposició al moviment d’aquest i, per tant, major es-
forç del motor.

3.4
Manteniment	preventiu

El manteniment del vehicle pot tenir una influència im-
portant sobre el consum de carburant. Els automòbils ac-
tuals cada vegada necessiten menys manteniment, tant 
per part del conductor com per part de personal expert, 
si bé el necessari és essencial per tal que el consum i les 
emissions siguin els especificats pel fabricant.

Els factors principals que influeixen sobre el consum de 
carburant i les emissions contaminants són:

 Diagnosi del motor: la diagnosi computeritzada de la 
centraleta de control electrònic s’ha de realitzar cada 
cert temps per tal de detectar avaries ocultes que pro-
dueixin augments de carburant i emissions contami-
nants.

 Control de nivells i filtres: els nivells són molt impor-
tants per mantenir un motor en condicions òptimes i, 
com a conseqüència, per a l’estalvi de carburant i la re-
ducció d’emissions.

 Pressió dels pneumàtics: la tasca principal dels pneu-
màtics d’un automòbil és la de donar-li la tracció i adhe-
rència fonamentals per a l’avanç, la frenada l’estabilitat 
als revolts. La falta de pressió en els pneumàtics provoca 
que el vehicle ofereixi major resistència al rodament i 
que el motor hagi de desenvolupar major potència per 
posar i mantenir en moviment el vehicle. La falta de 
pressió en els pneumàtics augmenta el consum de com-
bustible i és, a més, una causa important d’accidents a 
les carreteres.

Per ventilar l’habitacle, allò més recomanable és fer 
servir de manera adequada els dispositius d’aireja-
ment i circulació forçada del vehicle.

És molt important controlar regularment la pressió dels pneumàtics!



3.5
Càrrega	del	vehicle

La resistència al rodament és determinada pel pes del ve-
hicle i la pressió dels pneumàtics. El pes del propi vehicle 
i els seus ocupants influeix sobre el consum de manera 
apreciable, sobretot en les arrencades i períodes d’acce-
leració. A més de sotmetre el motor, les suspensions i els 
frens a un esforç important, afecta la seguretat i augmenta 
les despeses per manteniment i reparació.

3.6
Accessoris	exteriors	

Transportar equipatge a la baca augmenta la resistència a 
l’aire del vehicle i, en conseqüència, incrementa el consum 
de carburant.

Només quan no hi ha una altra solució es pot recórrer a 
transportar objectes a l’exterior del vehicle, tot col·locant-
los de manera que afectin en la menor mesura possible el 

perfil del vehicle.

EfECTE DE lA BACA SOBRE l’AUgMENT DE CONSUM (A 120 kM/h)

39%

16%

7,5%

Augment %

Una mala distribució de la càrrega pot oferir una ma-
jor resistència a l’aire i major inestabilitat provocada 
per la disminució d’adherència de l’eix del davant.
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Conceptes associats 
i principals regles 
de la conducció eficient

4.0
Introducció

Per tal d’optimitzar-ne la conducció i aconseguir dominar 
la “conducció eficient”, aquestes són les claus principals 
que cal tenir en compte:

Tot aplicant les regles anteriors, s’efectuarà un nombre 
menor de canvis de marxa. En proves realitzades s’ha com-
provat que si se circula el màxim possible en les marxes 
més llargues s’obté un estalvi comparatiu de l’ordre del 
20% en el nombre de canvis realitzats, la qual cosa signifi-
ca un estalvi en l’ús de l’embragatge, dels frens, de la caixa 
de canvis i del motor.

Amb aquesta tècnica s’aconsegueix també un canvi d’acti-
tud en la conducció, tot creant un estil de conducció menys 
agressiu, basat en l’anticipació i en la previsió, que reper-
cuteix en un grau menor d’estrès per al conductor i en una 
reducció del nombre d’accidents, tal com indiquen les xi-

fres dels països europeus on està plenament implantada 
la “conducció eficient”.

Una recomanació important que els conductors formats 
en les tècniques de la conducció eficient han de tenir en 
compte consisteix a portar el control del consum del ve-
hicle al llarg del temps. Aquest control es realitzarà mit-
jançant anotacions dels quilòmetres recorreguts i litres de 
carburant consumits cada vegada que s’omple el dipòsit.

Aquesta actuació tan senzilla incrementa l’eficàcia de les 
tècniques de la conducció eficient en l’estalvi de carburant 
i aconsegueix conservar l’actitud d’estalvi, tot evitant que 
es perdi amb el pas del temps. És de molta utilitat, a més, a 
l’hora de realitzar deteccions d’avaries, ja que alerta sobre 
variacions significatives de consum de carburant.

4.1
L’arrencada

4.1.1
Realització de l’arrencada del motor 
Per fer l’arrencada d’una manera correcta des dels punts 
de vista tant mecànic com de consum, cal arrencar el mo-
tor sense accelerar. Es gira la clau de contacte i, immediata-

4

· Circular en la marxa més llarga possible i a baixes 
 revolucions.
· Mantenir la velocitat de circulació al més uniforme  

possible.
· En els processos d’acceleració, canviar de marxa:
 1. Entre 2.000 i 2.500 revolucions en els motors de 
    gasolina.
 2. Entre 1.500 i 2.000 en els motors dièsel.
· En els processos de desacceleració, s’ha de reduir la  

marxa al més tard possible.
· Cal conduir sempre amb anticipació i previsió.
· Recordi que mentre no es trepitja l’accelerador, tot 

mantenint una marxa engranada, i una velocitat su-
perior a uns 20 km/h, el consum de carburant és nul!



ment, la regulació del motor ajusta les condicions necessà-
ries per a una arrencada efectiva. En un automòbil modern 
tots els preparatius necessaris per a l’arrencada del cotxe 
es fan automàticament. Per tant, el costum d’accelerar 
quan s’arrenca el motor només serveix per desajustar la 
regulació electrònica i restar rendiment a l’operació de l’ar-
rencada.

4.1.2
Inici de la marxa

Una vegada arrencat el motor, s’iniciarà la marxa de la ma-
nera següent:

El fet d’esperar parat amb el motor en marxa no aporta cap 
avantatge, ja que alenteix l’escalfament del motor.

Amb això s’aconsegueix que l’oli arribi en condicions ade-
quades a la zona de lubricació.

Si el cotxe està fabricat abans de 1993 és molt probable que 
tingui estàrter manual. La manera correcta d’utilitzar-lo 
consisteix, en el moment de treure’l, a fer-ho a poc a poc 
tot mantenint el ralentí al voltant dels 900 rpm. El costum 
erroni de suprimir-lo totalment després d’arrencar força el 
motor a un ralentí baix i inestable amb calades freqüents.

4.2
Elecció	de	la	marxa	de	conducció

Un dels paràmetres fonamentals dins de la conducció efi-
cient és la forma de fer els canvis de marxes, és a dir, quan 
i com fer el canvi.

4.2.1
El cinemòmetre o compta-revolucions 
L’indicador clau a seguir per fer els canvis de marxes, així 
com per controlar el desenvolupament de la nostra con-
ducció, és el cinemòmetre o compta-revolucions.

La major part dels cotxes el porten incorporat en el quadre 
de comandament. No obstant això, hi ha alguns cotxes que 
no l’incorporen i el conductor, si de cas hi manca, ha de fer 
la conducció tot basant-se en la velocitat i en la seva pròpia 
sensibilitat, és a dir, “escoltant” el motor.

En els cotxes propulsats per gasolina s’ha d’inici-
ar la marxa immediatament després d’arrencar el 
motor.

En els cotxes dièsel convé esperar uns segons una 
vegada s’hagi arrencat el motor abans de comen-
çar la marxa.
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Una forma equivalent de controlar el règim de funciona-
ment del motor, tant si es té com si no es té cinemòmetre, 
és mitjançant l’indicador de velocitat, ja que cada marxa 
té assignades unes revolucions adequades per al seu fun-
cionament i, de manera equivalent, un rang de velocitats 
associades a aquestes revolucions, tal com es veurà en 
apartats posteriors.

4.2.2
Realització general dels canvis de marxes
Els canvis de marxes es faran:

4.2.3
La primera marxa 
Una vegada s’ha arrencat el motor (o quan s’està parat 
amb el motor en marxa), es troba en règim de ralentí. Per 

començar a circular, cal més força o energia que per man-
tenir el cotxe a una determinada velocitat. Facilitar aques-
ta tasca és la funció de la primera marxa.

La primera marxa és la més curta de totes i la que més 
força transmet al vehicle, però és la que provoca un major 
consum de combustible.

En conseqüència, s’ha d’accelerar de manera suau i pro-
gressiva per canviar ràpidament a la 2a marxa, als 2 segons 
aproximadament, o de manera equivalent a uns 6 metres 
de trajecte recorregut.

4.2.4
Les marxes llargues 
En les taules següents es pot apreciar de manera gràfica la 
importància de la utilització de les marxes llargues en la 
conducció. Les taules mostren, a la velocitat de 60 km/h, 
l’estalvi en carburant que suposa el fet de circular amb 
marxes més llargues, tenint en compte la cilindrada del 
vehicle:

En els processos de desacceleració cal canviar al 
més tard possible, tot aixecant el peu de l’accele-
rador i efectuant les petites correccions necessàri-
es amb el pedal de fre. 

En els processos d’acceleració, canviar de manera 
ràpida fins a la marxa més llarga en què es pugui 
circular:

Segons	les	revolucions:
· En els motors de gasolina: entre les 2.000 
   i 2.500 rpm.
· En els motors dièsel: entre les 1.500 i 2.000 rpm.
Segons	la	velocitat:
· 2a marxa: als 2 segons o 6 metres.
· 3a marxa: a partir d’uns 30 km/h.
· 4a marxa: a partir d’uns 40 km/h.
· 5a marxa: a partir d’uns 50 km/h.

Es farà servir la primera marxa només per al que 
és imprescindible: l’inici de la marxa.



CONSUM A 60 kM/h (EN l/100 kM) - CIlINDRADA DE 2,5 l
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Es pot observar que l’estalvi que suposa circular amb la 4a 
marxa, en comptes de la 3a, sobrepassa en ambdós casos 
el 10%, mentre que si se circula en la 5a marxa, suposa un 
estalvi de carburant del 15% en la menor cilindrada, i fins a 
un 20% en la superior.

Després es poden extreure dues conclusions clares dels 
gràfics:

Immediatament després de canviar a una marxa superior, 
cal trepitjar ràpidament l’accelerador i moure el pedal fins 
a la posició necessària per mantenir la velocitat o l’accele-
ració requerida.

4.2.5
La 5a marxa 
S’aconsella canviar a la 5a marxa dins d’un interval de velo-
citats que va des dels 50 km/h en cotxes de petita i mitjana 
cilindrada fins als 60 km/h en els de gran cilindrada.

En determinades circumstàncies no serà convenient rea-
litzar el canvi a la 5a marxa, com podria ser si la via tin-
gués interseccions reiterades que obliguessin a una velo-
citat de circulació menor, amb vista a mantenir una alta 
previsió a possibles incorporacions. Tampoc resulta vàlid 
el rang de velocitats anteriors si el vehicle circula excessi-
vament carregat, la qual cosa dificulta la circulació en les 
marxes més altes a les baixes velocitats a les quals es fa 
referència.

Es podrà circular amb la 5a marxa, a més, sense cap tipus 
de problema sempre que es vagi per sobre de les 1.500 re-
volucions del règim del motor. Tal com es pot veure, aquí 
el límit inferior de l’interval de revolucions per circular és 
més alt, és a dir, més restringit que en la resta de les marxes 
en les quals se situa al voltant de les 1.000 revolucions.

· Com més llarga sigui la marxa amb la que se  
  circula, sempre per sobre d’un nombre mínim         
  de revolucions del motor, menor consum de 
  carburant.
· A una cilindrada més gran, circular a una marxa   
  més llarga suposa un major impacte en el 
  consum.

CONSUM A 60 kM/h (EN l/100 kM) - CIlINDRADA D’1,2 l

3 4 5
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7.1 6.3 6.0
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L’interval de velocitats assenyalat per al canvi a la 5a mar-
xa és, des del punt de vista mecànic, tècnicament correcte 
i el motor disposarà per realitzar-lo del parell motor sufi-
cient per circular normalment i accelerar en la mesura en 
què faci falta.

4.2.6
La progressió en les marxes 
Una vegada s’està circulant en la 2a marxa, i quan en el 
procés d’acceleració del vehicle s’entra en l’interval de re-
volucions indicat per al canvi de marxes, es procedirà a fer 
el canvi de maneres diferents segons les condicions de la 
via que es puguin trobar:

 Si la via per la qual s’ha de circular posseeix una elevada 
velocitat mitjana de circulació i es troba amb poc trànsit 
o fluid, es canviarà a la 3a marxa, en la qual es mantindrà 
l’acceleració del vehicle fins assolir la velocitat adequa-
da a la circulació existent, per canviar posteriorment a 
la 5a marxa. Cal recordar que en tots els canvis realitzats 
no es pot excedir de les 2.500 revolucions i que, immedi-
atament després de canviar, s’han d’adequar les revolu-
cions a les que es necessiten per circular en la marxa a 
la qual es canvia.

 Si el vehicle es troba circulant en la 2a marxa amb el mo-
tor ja revolucionat al règim de canvi i amb una velocitat 
similar a la de les condicions de circulació, es canviarà a 
la 4a marxa directament. Aquest cas es pot donar quan 
la velocitat mitjana de circulació en la via sigui relati-
vament baixa, o si es troba un tràfic dens que redueix 
aquesta velocitat mitjana. Si, posteriorment, la via gua-
nya en velocitat mitjana i veiem que es pot canviar a la 
5a marxa, farem el canvi corresponent.

 Si les condicions del trànsit no permeten progressar amb 
les marxes, degut a una elevada congestió del trànsit o a 
determinades causes que facin que se circuli a una velo-
citat excessivament lenta, es continuarà circulant en la 
2a marxa, i de seguida que se superin les 2.000 revoluci-
ons (i sense arribar a superar les 2.500) es podrà canviar 

a la 3a marxa, en la qual es podrà circular tot consumint 
menys carburant que en la 2a marxa. Posteriorment, es 
podrà canviar a la 4a o a la 5a marxa si les condicions de 
circulació ho permeten, sempre que s’entri en l’esmen-
tat interval de revolucions de canvi.

Una diferència fàcilment distingible entre els conductors 
que fan la conducció eficient i els que no la fan és la utilitza-
ció bastant més important de les marxes altes (4a i 5a).

A continuació es pot veure una gràfica que representa els 
consums (en litres/100 km) relacionats amb les velocitats 
a les quals se circula si se circula en una marxa determi-
nada.

4.2.7
Un exemple del procediment de canvi 
Es pot veure un compendi de les tècniques de canvi enun-
ciades abans en l’exemple següent, en el qual se suposa 
com a punt de partida un vehicle de cilindrada mitjana, 
amb el motor parat, i una via d’elevada velocitat mitjana, 
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per la qual se circula amb trànsit fluid. En aquest cas es 
procedirà de la manera següent:

 Arrencar el motor tot girant la clau sense accelerar...
 A continuació introduir la primera marxa, en la qual de 

manera suau i progressiva s’accelera per tal de...
 Canviar a 2a aproximadament als 2 segons o després 

d’haver recorregut uns 6 metres i...
 Canviar a la 3a marxa al voltant de les 2.500 revolucions, 

i elevar les revolucions a les requerides per circular en la 
marxa i sense aixecar el peu de l’accelerador. Es conti-
nua accelerant i després...

 Es canvia a la 5a marxa, una vegada que s’arriba a l’en-
torn dels 50 km/h aproximadament, i accelerar nova-
ment per tal de donar continuïtat al procés d’accelera-
ció desitjat.

4.2.8
El fre motor i les reduccions de marxes
Quan s’hagi de desaccelerar davant la disminució de la ve-
locitat de circulació de la via, o davant una possible deten-
ció, s’utilitzarà:

 El “fre motor”, si és possible sense reducció de marxa.
 El fre de peu per fer petites correccions puntuals neces-

sàries per ajustar la velocitat, o per a la detenció final.

És important insistir aquí en el concepte de “fre motor”, 
que consisteix a deixar el vehicle rodar per la seva pròpia 
inèrcia, amb una marxa posada i sense trepitjar l’accele-
rador. Només quan sigui realment necessari, s’acompa-
nyarà d’una reducció de marxa. Així s’aconsegueix que les 
rodes, en comptes de ser receptores del parell del motor, 
arrosseguin el motor en el seu moviment de gir. La resis-
tència del motor a girar actua aleshores com a fre, tot pro-
vocant una reducció progressiva de la velocitat del vehicle. 
A revolucions del motor més grans, és a dir, amb marxes 
més curtes, major força de retenció i, per tant, major reduc-
ció de velocitat.

Sempre que sigui possible, es fa servir el procés de desacce-
leració definit pels passos següents:

 Aixecar el peu de l’accelerador.
 Deixar el cotxe rodar per la seva pròpia inèrcia amb la 
marxa engranada.

 Situar el peu sobre el pedal de fre i efectuar les petites 
correccions necessàries per ajustar la velocitat.

D’aquesta manera s’experimenta una frenada progres-
siva amb un menor desgast de l’embragatge i de la caixa 
de canvis i, sobretot, un menor consum de carburant. Com 
no es redueix de marxa, s’evita passar pel punt mort en el 
qual el consum de combustible no és nul (motor a ralentí). 
Encara que el consum provocat per un sol canvi de marxa 
no sigui gaire elevat, si s’hi afegeixen els consums de totes 
les reduccions de marxa inútils en processos de desaccele-
ració, se n’obté un consum total de certa rellevància.

Ara bé, si les condicions de circulació de la via ho requerei-
xen, es reduirà, a partir que el motor baixi de les 2.000 rpm, 
a una marxa inferior. Aquesta serà sempre la marxa més 
llarga en la qual es pugui circular.

4.2.9
Canvis de marxes amb caixa de canvis automàtica
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Les caixes de canvis automàtiques trien la relació de mar-
xa adequada, sense intervenció del conductor, en funció de 
les revolucions del motor i de la posició de l’accelerador.

Hi ha molts models de caixes de canvis automàtiques, al-
gunes de les quals tenen l’opció de seleccionar la posició 
de conducció eficient (ECO); en aquest cas, serà la que se 
seleccionarà per realitzar una conducció eficient. En aques-
ta posició, el control de la caixa regula els canvis de marxa 
tot seguint pautes similars a les que s’expliquen en aquest 
manual per a caixes de canvis manuals.

En general, hi ha una forma de passar a una marxa supe-
rior a unes revolucions més baixes que les programades 
en el sistema de canvi automàtic. En el procés d’accelera-
ció, aquesta forma consisteix a reduir breument la pressió 
sobre l’accelerador, per tal de tornar a accelerar de mane-
ra àgil, immediatament després, sempre sense arribar al 
fons. 

Quan es trepitja l’accelerador ràpidament fins al fons s’ac-
tiva el “kickdown”. En aquesta situació, els canvis de marxa 
es retarden i es fan a molt altes revolucions. Per tant, no-
més s’actuarà així quan es requereixin fortes acceleraci-
ons en situacions especials.

Cal assenyalar també que moltes caixes de canvis auto-
màtiques modernes incorporen l’opció de canvi manual 
amb 4 o 5 marxes. En aquest cas, seleccionant la posició 
manual es pot realitzar una conducció eficient que se-
gueix les regles explicades per a caixes manuals; i el con-
sum serà normalment menor que l’obtingut amb la posi-
ció automàtica.

4.3
Conducció	racional	i	anticipació

4.3.1
Anticipació 
A través de l’anticipació, juntament amb una adequada 
distància de seguretat, és possible reconèixer les caracte-
rístiques del trànsit i les seves situacions potencials, amb 
la qual cosa es tindrà més temps de reacció davant de pos-
sibles imprevistos derivats de l’entorn considerat. Permet 
advertir a temps les situacions perilloses i adoptar oportu-
nament mesures per evitar situacions imminents.

La conducció racional i anticipativa porta d’una forma ge-
neralitzada a un augment considerable de la seguretat en 
l’estadi del trànsit. Cal recordar que en la circulació un no 
s’ha de comportar mai de manera que d’això resulti o pugui 
resultar perill o obstacle per a altres partícips del trànsit.

A més, aquesta actitud anticipativa també suposa un des-
cans per al conductor, habitualment sotmès a l’estrès ge-
nerat per les ciutats de trànsit dens i complex, així com per 
l’agressivitat que poden mostrar els conductors circum-
dants.

L’anticipació es posa en pràctica quan:

· Es circula amb un ampli camp de visió de la via  
i de les circumstàncies de la circulació. 

  Un camp de visió adequat és el que permet  veure 
2 o 3 cotxes per davant del propi.

· Es guarda una distància de seguretat adequada.



4.3.2
Panorama de la situació del trànsit 
Aconseguir i mantenir un camp visual adequat quan se 
circula és de gran importància a l’hora de realitzar una 
conducció basada en l’anticipació. S’ha de prestar atenció i 
examinar la situació del trànsit circumdant mitjançant:

S’ha de mantenir una posició adequada, tant dels miralls 
retrovisors com dels seients del cotxe, i és recomanable, 
per tant, no obstaculitzar la visió amb elements com ara 
estores o vidres que impedeixin la visió als vehicles que 
circulen darrere del cotxe que els porta.

4.3.3
La distància de seguretat 
La distància de seguretat, espai que es deixa de marge en-
tre el vehicle precedent i el propi, serà:

Aquesta distància de seguretat podrà augmentar si es pre-
senta una visibilitat reduïda de la circulació de la via, ja 
sigui per condicions meteorològiques adverses, per mal 
estat o existència d’obres a la via, perquè ens precedeixi un 
altre vehicle que limiti el camp de visió, etc.

· Una mirada cap endavant, a prou distància (uns 
200 m).

· La modificació constant del camp visual, mirant  
al darrere del cotxe, pels miralls retrovisor interi-
ors i exteriors.

· Una mirada atenta, alternativament de més i 
menys lluny, que permeti contemplar de manera 
més àmplia la circulació de la via.

Mantenir un ampli camp visual...

· A ciutat, a 50 km/h, de 2 segons o 30 metres de 
distància.

· En carretera, a 100 km/h, de 3 segons o 80 metres  
de distància.

... i una distància de seguretat adequada en cada moment
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Si es manté aquesta distància de seguretat, s’aconsegui-
rà un ús menor dels frens i, per tant, de les acceleracions 
posteriors a les frenades, i també un nombre menor d’ac-
cidents registrats en disposar d’un major temps de reacció 
davant d’imprevistos.

4.3.4
Circulació pel carril dret 

Normalment s’evitaran els carrils ràpids a les vies i se cir-
cularà assíduament pel carril de la dreta. En circular per la 
dreta és important analitzar la situació del trànsit i vigilar 
constantment:

 Com és l’estructura del camí (si està dividit o no en dife-
rents carrils de diverses direccions i/o si disposa o no de 
carrils per a bicicletes i vianants).

 En quina classe de camí (autovia o carretera comuna)   
es troba.

 Si el camí es troba dins o fora de la zona habitada.
 Quina classe d’abalisament, marcatge o senyalització 

existeix.
 De quina classe de paviment es tracta.
 Quines altres circumstàncies es donen (congestió del 

trànsit, atmosfèriques, visibilitat, etc.).

El conductor s’ha d’ocupar constantment de recollir tota la 
informació que sigui necessària per poder tenir una bona 
visió de la situació del trànsit i anticipar-s’hi degudament. 
És convenient que, de manera automàtica, el conductor 
vagi controlant la situació i preguntant-se:

 Porta la velocitat convenient per a la via en què es         
troba?

 Manté una correcta distància de seguretat?
 Manté una posició correcta a la via?
 Pot avançar a la zona on es troba o és millor esperar a 

una altra?

 



Aspectes pràctics 
de la conducció eficient

5.1
La	circulació	en	una	marxa	determinada

Quan se circula amb el vehicle en una marxa determina-
da, el motor funciona d’una manera més eficient a baixes 
revolucions, concretament entre les 1.000 i 2.500 rpm. Es 
recomana, per tant, circular dins d’aquest interval de re-
volucions. En la 5a marxa es podran superar les 2.500 revo-
lucions, sempre que no s’excedeixin els límits de velocitat 
imposats per la legislació viària.

Com s’ha assenyalat anteriorment, la reserva de parell en 
l’interval anteriorment esmentat de revolucions és més 
que suficient per circular sense problemes amb el vehicle. 
De tota manera, davant de situacions d’emergència o im-
previstos que puguin sorgir, s’estableixen procediments 
especials, com podrien ser per exemple:

 Davant d’una incorporació a una carretera, quan aques-
ta es fa de forma ajustada per l’arribada de vehicles pel 
carril al qual s’entra: s’accelerarà ràpidament, amb la 
qual cosa el vehicle s’incorporarà d’una forma més fol-
gada a la circulació de la nova via.

 Davant d’una circumstància límit en la qual en una 
via un vehicle perdi el control i amenaci un altre que 
hi circuli paral·lelament; si els dos frenen, és possible 
que ambdós impactin, però si un d’ells redueix de mar-
xa de sobte i accelera fortament, és possible que eviti 
l’impacte. 

 
I tants d’altres exemples que es poden esmentar, per con-
cloure que les mesures o procediments d’emergència en la 
conducció són excepcions que es justifiquen per la finalitat 
de preservar la seguretat, fi que preval sobre tota la resta 
en la conducció d’un vehicle.

5.2
Circulació	i	velocitat

Com s’ha subratllat prèviament, s’intentarà circular en les 
marxes més llargues en la mesura en què la circulació ho 
permeti. No s’han de realitzar frenades innecessàries. 

La millor manera d’aconseguir-ho serà:

 Respectant una adequada distància de seguretat.
 Realitzant la conducció amb prou anticipació i previsió.
 Fent servir correctament el pedal de l’accelerador, és a 

dir, tot mantenint-lo estable en una determinada posi-
ció. No és convenient fer petites variacions sistemàti-
ques de manera contínua al voltant d’una determinada 
posició del pedal, ja que es provoca un major desgast de 
les peces mecàniques i un major consum.

Pel que fa a les altes velocitats, és important notar que el 
consum depèn de la velocitat elevada al quadrat. En aquest 
cas, un augment en velocitat d’un 20% (passar per exem-
ple de 100 a 120 km/h) significa un augment del 44% en el 
consum (passar de 8 l/100 km a 11,52 l/100 km).

5

Es mantindrà la velocitat de circulació com més 
uniforme millor.

És necessari, per tant, per a l’estalvi de carburant, i 
sobretot per a la millora de la seguretat moderar la 
velocitat en carreteres, autovies i autopistes.
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5.3
Trams	amb	pendent	

Les tècniques de conducció eficient enunciades fins ara es 
refereixen a una conducció desenvolupada en terreny pla. 
Cal fer una menció especial al cas de la conducció en trams 
que presentin pendent, ja siguin de baixada o de pujada.

Pendent descendent
A les regions muntanyenques és molt important la utilit-
zació correcta dels frens, canvis de marxes i accelerador, 
per aconseguir un estalvi important de consum de carbu-
rant i una major seguretat.

Quan en una via amb pendent descendent es fa un procés 
d’acceleració, l’interval de revolucions assignat per al canvi 
de marxes s’avançarà en certa mesura, és a dir, es canvia-
rà de marxa a un nombre més baix de revolucions, ja que 
el procés d’acceleració és ajudat pel pendent que presenta 
la via. L’avançament en el canvi dependrà del pendent. Se 
circularà novament en la marxa més llarga possible que es 
pugui seleccionar.

En els pendents pronunciats, l’ús del fre resulta de vital im-
portància per aconseguir circular d’una manera eficient i 
segura.

El procediment òptim serà el següent:

 Sense reduir de marxa, cal aixecar el peu de l’accelera-
dor i deixar baixar el cotxe tot rodant per la seva pròpia 
inèrcia.

 Si es manté la velocitat controlada, cal continuar en la 
marxa seleccionada.

 Si no es manté la velocitat controlada i s’accelera exces-
sivament el cotxe, cal fer petites correccions puntuals 
amb el fre de peu.

 Si es continua sense mantenir controlada la velocitat, 
tot augmentant aquesta més del que es vol fins i tot 
amb les correccions puntuals de fre, cal procedir alesho-
res a reduir a una marxa inferior.

 En la nova marxa inferior, cal tornar a repetir tots els 
passos fets anteriorment. 
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Mai no s’ha de baixar un pendent en punt mort,
perquè:
· S’incrementa el consum de carburant, ja que el 

fet de circular en ralentí suposa un consum de 
carburant, mentre que el fre motor no suposa cap 
mena de consum.

· És extremament perillós, ja que obliga a demanar 
dels frens un major esforç, la qual cosa suposa, a 
més, un major desgast d’aquests.



Si no presenta un pendent elevat i és simplement una via 
amb una lleugera baixada, se circularà en la 5a marxa sen-
se problemes, i aquest cas es podrà incloure en l’esmentat 
exemple en el capítol 4.2.6.: “Progressió en les marxes”, en 
el qual s’al·ludia a la manera d’encarar la circulació en vies 
amb poc trànsit. En aquest cas, es podran fer els progres-
sius canvis de marxa a menors revolucions de les indicades 
en terreny pla.

Pendent ascendent

En les vies de pendent ascendent s’ha de circular en la mar-
xa més alta possible amb el pedal accelerador trepitjat fins 
a la posició que permeti mantenir la velocitat o accelera-
ció desitjada. Es reduirà a una marxa inferior al més tard 
possible, i es podrà mantenir la 5a marxa fins als 50 o 60 
km/h.

En aquest tipus de via, quan es fa un procés d’acceleració, 
l’interval de revolucions assignat per al canvi de marxes 
s’endarrerirà en certa mesura. Es canviarà aleshores de 
marxa a un nombre més alt de revolucions, ja que el pro-
cés d’acceleració és frenat pel pendent que oposa la via. 
El retard en el canvi dependrà novament del pendent que 
presenti el tram.

5.4
Els	revolts	

Tècnica per al pas de revolts
Quan el vehicle s’acosta a un revolt, abans d’entrar-hi, 
s’ha d’adaptar la velocitat de l’automòbil a l’adequada per 
prendre el revolt.

Això es realitzarà progressivament, tot seguint els matei-
xos passos que en qualsevol desacceleració:

 Aixecar el peu de l’accelerador i deixar que el cotxe rodi 
per la seva pròpia inèrcia.

 Efectuar les petites correccions necessàries per ajustar 
la velocitat amb el fre de peu.

 Si fos realment necessari, reduir de marxa.

Una vegada en el revolt, es mantindrà la velocitat requeri-
da per al seu traçat, tot mantenint estable el pedal de l’ac-
celerador en la posició necessària.

El mal costum de frenar bruscament just a l’entrada del re-
volt i accelerar fortament durant el seu traçat és nociva, no 
només per l’excés de carburant consumit, sinó a més per-
què l’ús brusc dels frens origina una distribució desnivella-
da del pes en els eixos de direcció, la qual cosa pot portar 
fàcilment a una mala estabilitat en el sistema de direcció i 

PEAJE

TOLL STOP



Conducció eficient per a conductors de turismes 28/29 

en la suspensió del vehicle, tot incrementant el risc que es 
produeixi un accident.

Per tal d’ajustar la velocitat i la marxa del vehicle a les 
circumstàncies del revolt, s’haurà de tenir sempre una vi-
sió clara de la via, així com de la circulació de vehicles en 
aquesta, tot intentant mantenir sempre una actitud d’anti-
cipació davant les circumstàncies que es puguin presentar, 
ja siguin meteorològiques, del trànsit o de la pròpia via.

En el pas de revolts és important valorar bé i a temps as-
pectes com són:

 Els senyals d’indicació.
 El desenvolupament del revolt (més o menys tancat, 

amb obstacles...).
 L’amplada de la calçada.
 L’estat del paviment.

Traçat del revolt
Pel que fa al traçat del revolt, sempre es farà pel centre del 
carril corresponent, sense fer escurçaments en el traçat. 
D’aquesta manera s’obtindrà una major anticipació i previ-
sió enfront de possibles imponderables, com ara: 

 Forats o desperfectes que presenti la via en els laterals 
de la calçada.

 Possibles angles morts en prendre el revolt que ocultin 
obstacles com ara ciclistes, vianants o animals.

 Possibles automòbils que circulin per la via en sentit 
contrari i la carretera n’impedeixi la visió.

5.5
Conducció	en	caravana

Circular en caravana és quelcom al que no es pot escapar 
en el trànsit actual, i la consigna a seguir serà tractar de 
continuar rodant amb la marxa més llarga possible. Cal 
evitar, a més, el fet d’estar accelerant constantment per 
tornar a detenir-se a continuació. Si se circula amb fluïde-
sa, sense fer acceleracions i frenades contínues, s’evitaran 
desgastos innecessaris del cotxe i s’estalviarà carburant. A 
més, se’ls donarà l’oportunitat als cotxes que vénen al dar-
rere de continuar rodant també, i així fer que la circulació 
sigui més fluïda.

El procés de desacceleració, tal com s’ha definit abans, tor-
na aquí a jugar un paper d’importància en representar una 
forma de frenar segura, amb aprofitament de la inèrcia i 
amb consum nul de carburant.

Cal analitzar amb anticipació tots els aspectes del revolt.



5.6
Incorporacions	i	sortides	de	les	vies

Incorporacions

Per a la incorporació de manera adequada a carreteres
i autovies, cal que en el tram d’incorporació s’assoleixi de 
manera aproximada la velocitat que el trànsit té o ha de 
tenir a la via a la qual es fa la incorporació.

En alguns casos, la incorporació es pot realitzar a una ve-
locitat relativament alta, si amb això s’incrementa la segu-
retat en l’operació.

Per aconseguir una bona acceleració en el carril d’incor-
poració, pot ser necessari canviar de marxes a un nombre 
relativament alt de revolucions dins de l’interval assignat 
al canvi de marxes.

No obstant això, quan el conductor circula amb previsió, 
anticipació i una convenient distància de seguretat, les ac-
celeracions es poden realitzar en la major part dels casos 
sense sobrepassar les 2.500 revolucions.

Sortides

La sortida de les vies s’ha de fer sense destorbar els vehi-
cles que vénen circulant per darrere, la qual cosa significa 
que s’ha de sortir de la calçada principal sense disminuir 
la velocitat i no reduir-la fins estar ja al tram de desviació. 
Se seguiran els mateixos passos que en apropar-se a un re-
volt; així es farà la desacceleració amb major seguretat i 
aprofitant la inèrcia del vehicle.

5.7
Parades	realitzades	durant	la	marxa
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Quan el cotxe està parat amb el motor encès, es troba fun-
cionant al ralentí, amb un consum de 0,4 a 0,7 litreshora. 
Aquestes xifres, encara que no siguin altes, representen un 
consum considerable si es computen de manera acumula-
da en tots els temps de parada realitzats.

És important destacar que la pràctica freqüent de parades 
intermèdies no perjudica el motor d’arrencada.En els mo-
tors d’arrencada moderns no es produeix el desgast del 
motor d’arrencada que es registrava en els més antics i que 
obligava al seu canvi prematur. Els motors d’arren-cada 
moderns tenen una durada mitjana de 200.000 arrenca-
des, és a dir, que amb una mitjana d’una arrencada per qui-
lòmetre es poden recórrer 200.000 quilòmetres.

5.8
Obstacles	a	esquivar	en	la	conducció

Cruïlles
Al pas per una cruïlla cal tenir una bona visibilitat de la si-
tuació i del panorama del trànsit, per tal de poder adoptar 

una velocitat responsable. Triar la marxa adequada, així 
com la velocitat i l’acceleració exactes, preveuen les fre-
nades innecessàries, per haver de tornar a fer després les 
acceleracions corresponents.

Rotondes

És important que en acostar-se a una rotonda, de la matei-
xa manera que quan es tracta d’un revolt, s’adopti una ve-
locitat adequada al traçat d’aquesta, la qual cosa estalviarà 
carburant i incrementarà la seguretat en la maniobra.

Igualment, s’haurà de procedir, en entrar a una rotonda, a 
fer un reconeixement d’aquesta i anticipar-ne les caracte-
rístiques més importants, com poden ser:

 L’amplada de la calçada.
 Com són de tancats els revolts.
 L’existència d’un carril per a bicicletes.
 L’existència d’un espai lliure per a bicicletes o vianants.
 La presència d’altres vehicles en circulació o en espera.

Quan s’entra en una rotonda cal estar atent als vehicles 
que hi circulen, i cedir-los el pas si calgués, ja que aquests 
tenen prioritat sobre el vehicle que s’hi incorpora.

Si es preveu que la parada superi els 60 segons, és 
recomanable apagar el motor!
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La sortida de la rotonda es farà amb l’anticipació necessà-
ria, tot indicant l’operació i canviant de carril en el cas que 
aquesta presenti diferents carrils en el seu traçat.

Avançament i marxa en paral·lel
L’avançament ha de tenir sempre una utilitat. Si el con-
ductor, en avançar, només aconsegueix avançar un parell 
de llocs a la cua, el guany de temps és nul, la despesa de 
combustible és alta i la seguretat en general es compro-
met. També s’ha d’evitar avançar per saltar d’un forat a 
l’altre.

L’avançament es pot fer, en principi, a una velocitat rela-
tivament alta i a llargues marxes. Però si la seguretat ho 
exigeix i és necessària una bona acceleració, interessa can-
viar a una marxa menor per tal de revolucionar en major 
mesura el motor i guanyar així en efectivitat a l’hora de 
realitzar l’acceleració del vehicle, sense tenir en compte 
transitòriament el consum.

En avançar, és important que hi hagi prou espai i temps 
per fer la maniobra d’avançament. També en aquest cas 
és de la màxima importància la distància de seguretat. En 
principi, en una tècnica d’avançament ben executada, se-
guretat i medi ambient sempre van junts. Si el conductor 
s’assegura que hi ha marge per avançar amb seguretat, no 
necessita realitzar una acceleració innecessàriament in-
tensa, i en la major part dels casos pot avançar sense perill 
amb un increment de velocitat de 10 a 20 km/hora (tenint 
en compte, com és natural, les velocitats màximes).

Quan s’envolta un obstacle com, per exemple, vehicles 
aparcats o barreres que hi pugui haver a la calçada, és im-
portant que el conductor tingui en compte el temps i espai 
de què disposa per evitar l’obstacle. Una altra vegada és de 
la màxima importància una bona visió de la situació del 
trànsit, l’anticipació a temps i una distància de seguretat 
prou àmplia.

Detenció

Quan se circula en automòbil i es procedeix a efectuar una 
detenció, per exemple davant d’un control d’una autopista 
de peatge, es farà de la manera següent:

 Anticipar l’operació prestant atenció als senyals d’indi-
cació.

 Aixecar el peu de l’accelerador i deixar el cotxe rodar per 
la seva pròpia inèrcia.

Cal tenir sempre present que l’avançament és una 
de les maniobres més perilloses.
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 Efectuar les petites correccions necessàries per ajustar 
la velocitat amb el fre de peu.

 Reduir de marxes si cal en darrer terme: si en els últims 
metres, el motor es troba a un règim excessivament baix 
de revolucions (aproximadament 1.500 rpm), es reduirà 
a marxes més curtes per evitar que el motor es cali. Si el 
règim de revolucions no està massa baix, no es farà la 
reducció de marxes, per tal d’evitar l’ús innecessari de 
l’embragatge i de la caixa de canvis, així com el consum 
inútil de combustible que suposa passar pel punt mort.

 Detenció i parada final.

En finalitzar la marxa, si s’ha circulat en condicions parti-
cularment exigents per al motor (trànsit urbà dens, altes 
velocitats en carretera...), és convenient deixar el motor gi-
rant a ralentí uns segons abans d’aturar-lo.

Maniobres especials

Abans i durant la realització de cada maniobra especial, el 
conductor s’ha d’assegurar que aquesta es pot dur a terme 
sense posar en perill la resta de la circulació, obstaculitzar-
la o paralitzar-la innecessàriament.

El destorb al pas de la resta de la circulació també dóna lloc 
a un consum innecessari de combustible per part dels al-

tres usuaris del trànsit. Dit amb altres paraules: hi ha d’ha-
ver espai suficient per poder fer la maniobra especial. Això 
significa que també en l’execució d’aquestes maniobres, 
cal comptar amb una bona visió de la situació del trànsit; 
la previsió i una observació atenta són extremament im-
portants.
 



Annex 
Autoavaluació de conducció 
eficient

A.1
Aspectes	bàsics	de	la	conducció	eficient
	
  1. A Espanya, en el sector del transport es crema més del 

___ % de tot el petroli consumit al nostre país. 
 Del total de l’energia consumida en aquest sector, el 

trànsit rodat consumeix prop del ___ %.

  2. Entre els avantatges que proporciona la conducció efi-
cient per al conductor, marqui les dues que consideri 
més interessants:

 Millora el confort de conducció i disminueix la ten-
sió.

 Reducció del risc i gravetat dels accidents.
 Produeix un estat d’eufòria.
 Incrementa el consum de combustible i també la                
seguretat.

  3. Globalment considerada, la conducció eficient redueix 
la contaminació urbana, amb la qual cosa millora la 
qualitat ________________________________________
_______________________________________________.

  4. L’energia, tal com avui la coneixem, no és ___________
_______________________________________________.

  5. L’increment de les emissions de CO2 a l’atmosfera és 
responsable de l’anomenat efecte:

  Neutre.
  Radiació electromagnètica.
  Catalitzador.
  Hivernacle.

  6. La conducció eficient és un estil de conducció impreg-
nat de ________ i que evita l’estat de _________ produït 
pel trànsit al qual estan sotmesos els conductors, so-
bretot a la ciutat.

  

  7. Dels que s’exposen a continuació, marqui tres ense-
nyaments derivats de la conducció eficient amb rela-
ció a la seguretat:

 Mantenir una distància de seguretat superior a l’ha-
bitual.
 Mantenir una velocitat mitjana constant.
 Conduir amb anticipació i previsió tot mantenint 
sempre un camp visual adequat.
 Evitar els pilons de les voreres.

  8. Amb la conducció eficient es pot estalviar del ___ a 
___% de combustible.

  9. L’efecte de reducció de consum està associat a un me-
nor cost de combustible i, al seu torn, a un menor ____
_______________________________________________.

10. Els agents contaminants, com ara òxids de carboni i de 
nitrogen, hidrocarburs i partícles, s’associen a malalti-
es com ara les dificultats respiratòries, els problemes 
oculars _________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________.

A
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A.2
El	cotxe	com	a	màquina	de	consum
	
  1. Quan, en una marxa engranada, no es trepitja el pedal 

de l’accelerador i el vehicle circula a una velocitat su-
perior a uns 20 km/h, el consum de carburant és _____
_______________________________________________.

  2. Amb el motor ja calent, la potència depèn, en cada mo-
ment, de dues coses. Assenyali amb una x la resposta 
correcta:

 La posició del pedal accelerador i el règim de revolu-
cions del motor.

 La posició del conductor i el tipus de combustible.

  3. Quan un motor està en ralentí consumeix _____ car-
burant. No obstant això, com el cotxe no es mou però sí 
consumeix combustible, el consum mitjà en litres/100 
km ____________________________________________.

  4. El consum a ralentí s’expressa en __________________.

  5. El gasoil té aproximadament un ___%___ de poder ca-
lorífic que la gasolina.

  6. Marqui la resposta correcta. “La caixa de canvis trans-
met la potència del motor cap a”:

  El diferencial i d’aquest a la roda.
  La roda i d’aquesta al diferencial.
  Els giclers i després a les rodes.
  La bomba de la gasolina, els giclers i les rodes.

  7. La caixa de canvis permet al conductor decidir quelcom 
de molt important. Assenyali la resposta correcta:

 Seleccionar l’emissora de ràdio.
 Les revolucions que té el motor per a la velocitat que 
el vehicle porta en aquest moment.

 El traçat d’un revolt.

  

  8. En el millor dels casos, de l’energia que allibera el car-
burant només es podria aprofitar el _____ però nor-
malment aquest percentatge és bastant menor quan 
se circula per ciutats amb arrencades i parades fre-
qüents.

  9. La resistència per pendent depèn del __________ i de la
_______________________________________________.

10. La resistència aerodinàmica depèn de les __________, 
de la seva forma, de la temperatura i pressió de l’aire i 
de la ___________________________________________
_______________________________________________.



A.3
Durant	la	marxa
	
  1. Els canvis automàtics convencionals ______________, 

però _____________________ que els canvis manuals. 
No obstant això, els canvis automàtics de nova gene-
ració intel·ligents i els de tipus CVT (relació variable)        
_______________________________________________.

  2. La utilització de turbocompressors augmenta la potèn-
cia i el rendiment dels motors, tot aprofitant un deter-
minat tipus d’energia. Assenyali la resposta correcta:

  L’energia eòlica.
  L’energia dels gasos d’escapament.
  L’energia cinètica.

  3. L’aire condicionat o el climatitzador és un dels equips 
accessoris amb major incidència en ________________
_______________________________________________.

  4. Per mantenir una sensació de benestar al cotxe, es re-
comana una temperatura interior de l’habitacle de:

  10-12ºC
  15-16ºC
  23-24ºC
  30-32ºC

  5. Per ventilar l’habitacle, el més recomanable és _______
_______________________________________________
_______________________________________________.

  6. Assenyali les respostes correctes. La falta de pressió en 
els pneumàtics:

 Provoca que el vehicle ofereixi major resistència al 
rodament.

 Fa que el motor hagi de desenvolupar major potèn-
cia per posar i mantenir en moviment el vehicle.

 Augmenta el consum de combustible.
 Fa més còmoda i segura la conducció.

 

  7. El pes del propi vehicle i els seus ocupants influeix so-
bre el consum de manera apreciable, sobretot en ____
_______________________________________________.

  8. Una mala distribució de la càrrega pot oferir major re-
sistència a l’aire i major inestabilitat provocada per la 
disminució_____________________________________.

  9. Assenyali les respostes correctes. Transportar equipat-
ge a la baca:

  Augmenta la resistència a l’aire.
  Incrementa el consum de carburant.
  No té cap incidència sobre el consum de carburant.
  Incrementa la seguretat del vehicle.

10. Només quan no hi hagi una altra solució es pot recórrer 
a transportar objectes a l’exterior del vehicle, però se’ls 
ha de col·locar de manera que afectin el mínim el ____
_______________________________________________.
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A.4
Conceptes	associats	i	principals	regles	
de	la	conducció	eficient
	
  1. Entre les claus a tenir en compte per aconseguir domi-

nar la conducció eficient, hi ha (marqui les respostes 
que siguin correctes):

 Circular en la marxa més llarga possible i a baixes 
revolucions.

 Mantenir la velocitat de circulació com més unifor-
me millor.

 En els processos de desacceleració, cal reduir la mar-
xa com més tard millor.

 Cal col·locar els paquets a la baca fora del perfil del 
vehicle.

  2. Per fer l’arrencada correctament des dels punts de vista 
tant mecànics com de consum, és convenient _______
_______________________________________________.

  3. En els cotxes propulsats per gasolina s’ha d’iniciar la 
marxa ________________ després d’arrencar el motor.

  4. La primera marxa és la més curta de totes, i la que més 
força transmet al vehicle, però, en contrapartida, és la 
que provoca (marqui la resposta correcta):

  Major nombre d’accidents.
  Major consum de combustible.

  5. S’usarà la primera marxa per al que resulta imprescin-
dible: __________________________________________
_______________________________________________.

 6. S’aconsella canviar a la 5a marxa dins d’un interval de 
velocitats que va des de (marqui la resposta correcta):

 Els 40 km/h en cotxes de petita i mitjana cilindrada 
fins als 80 km/h en els cotxes de gran cilindrada.

 Els 50 km/h en cotxes de petita i mitjana cilindrada 
fins als 70 km/h en els cotxes de gran cilindrada.

 

 Els 50 km/h en cotxes de petita i mitjana cilindrada 
fins als 60 km/h en els cotxes de gran cilindrada.

 Els 60 km/h en cotxes de petita i mitjana cilindrada 
fins als 80 km/h en els cotxes de gran cilindrada.

  7.  Es podrà circular en la 5a marxa sense cap tipus de pro-
blema sempre que se circuli per sobre de les ________ 
revolucions del règim del motor.

  8. Una diferència fàcilment distingible entre els conduc-
tors que fan una conducció eficient i els que no la fan 
és la utilització bastant més important de ___________
_______________________________________________.

  9. El “fre motor” consisteix a _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________.

10. Si es guarda la distància de seguretat, s’aconseguirà un 
_________ ús dels frens.



A.5
Aspectes	pràctics	de	la	conducció	eficient
	
  1. Per mantenir la velocitat de circulació com més uni-

forme millor, la forma correcta d’utilitzar el pedal de 
l’accelerador és:

 Mantenir-lo estable en una posició determinada.
 Fent petites variacions sistemàtiques de manera-
contínua al voltant d’una determinada posició del  
pedal.

  2. En una via amb pendent descendent, l’interval 
de revolucions assignat per al canvi de marxes 
________________, és a dir, es canviarà de marxa a un 
nombre ______________ de revolucions.

  3. Mai s’ha de baixar un pendent en punt mort, perquè 
(marqui la resposta correcta):

 S’incrementa el consum de carburant i resulta extre-
madament perillós.

 Encara que disminueixi el consum de carburant re-
sulta extremadament perillós.

  4. En les vies de pendent ascendent s’ha de circular en la 
marxa ______________ Es reduirà a una marxa inferior 
_______________________________________________.

  5. El mal costum de frenar bruscament just abans d’en-
trar al revolt i accelerar fortament durant el seu traçat 
resulta nociu, entre altres aspectes (marqui la resposta 
correcta):

  Per l’excés de carburant consumit.
  Perquè produeix marejos.

  6. Si durant la marxa es preveu que la parada superi els 
60 segons, és recomanable ________________________
_______________________________________________.

  

  7. La pràctica freqüent de parades intermèdies no perju-
dica el ________________________________________.

  8. L’avançament es pot fer, en principi, a una velocitat 
____________ i a ____________ marxes. Però si la segu-
retat ho exigeix i cal una bona acceleració __________
_______________________________________________.

  9. En principi, en una tècnica d’avançament ben execu-
tada, seguretat i medi ambient ____________________
_______________________________________________.

10. En finalitzar la marxa, si s’ha circulat en condicions 
particularment exigents per al motor, és convenient    
_______________________________________________.
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