
Història de la tecnologia de càrrega dels vehicles elèctrics 
 
Des que van aparèixer els primers vehicles elèctrics a mitjan segle XIX, hi ha hagut la necessitat de crear 
una tecnologia de càrrega. Els primers vehicles elèctrics comptaven amb bateries d’un sol ús i la 
manera de “carregar-les” era substituir les bateries “mortes”. La invenció de les bateries recarregables 
va permetre que els nous vehicles elèctrics poguessin utilitzar les mateixes bateries sense haver-les de 
substituir. Com que aquests primers models de vehicles elèctrics no es feien en cadena, no hi havia la 
necessitat de crear estacions de càrrega. Un altre gran problema era que fins a principis del segle XX la 
majoria de llars no comptaven amb electricitat, per la qual cosa era impossible carregar aquests 
vehicles a casa. L’arribada de l’electricitat a les llars va permetre que els vehicles elèctrics fossin més 
accessibles al públic. Això va permetre que cada vegada més gent comprés i fes servir vehicles elèctrics. 
A principis del segle XX, el 38% dels automòbils als Estats Units estaven propulsats per electricitat1. 
Aquests cotxes podien tenir una bateria interna recarregable, o bé una bateria que s’extreia, es 
carregava en un altre lloc i es tornava a muntar al cotxe.  
 

 
Imatge 1: Centre de càrrega (http://www.ruralroads.org/en/electricity.shtml) 

 

 
Imatge 2: Sala de bateries (http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/03/batteries-

arent-the-key-to-cleaner-transportation/72534/) 
Durant aquests primers temps dels vehicles elèctrics, una companyia anomenada General Electric va 
introduir les primeres estacions de càrrega conegudes com a “Electrant”. Tenien la mateixa forma que 
els telèfons públics i es van instal·lar a les ciutats més importants dels Estats Units per tal de permetre 
als usuaris de vehicles elèctrics de carregar-los2. 

                                                           
1 http://www.britannica.com/technology/automobile/History-of-the-automobile#toc259061 
2 http://jalopnik.com/what-old-automotive-technology-is-new-again-531105802 
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Imatge 3: “Electrant” (http://jalopnik.com/what-old-automotive-technology-is-new-again-

531105802) 
Gràcies a l’evolució de la indústria automobilística als anys 20 del segle XX i a la millora de la qualitat i 
la quantitat de les carreteres, els vehicles elèctrics, amb la seva limitada autonomia, ja no eren adients 
per viatjar i tenien una utilitat limitada. El baix cost del carburant durant aquella època també va 
decantar la balança cap als vehicles de combustió interna. Això va provocar que, fins a finals del segle 
XX, els vehicles elèctrics no fossin més que una raresa en la indústria automobilística.  
A finals del segle XX, el públic va començar a ser més conscient de la pol·lució de l’aire i la idea de 
produir vehicles elèctrics va tornar a emergir. Les companyies automobilístiques van començar a crear 
models de vehicles elèctrics i, amb això, va reaparèixer el tema de la infraestructura de càrrega. Els 
primers models d’aquests vehicles elèctrics es podien carregar a casa en un endoll normal. Al principi, 
els cotxes híbrids es consideraven una mena de punt mig entre els vehicles amb motor de combustió 
interna i els elèctrics i es considerava que poder carregar-los a casa era suficient. Tan bon punt les 
companyies van començar a fabricar cotxes endollables, va créixer la necessitat de crear una 
infraestructura de punts de càrrega públics.  
Això ens ha portat al segle XXI i a l’evolució dels vehicles elèctrics i de la tecnologia de càrrega.  
 


