
Història dels cotxes elèctrics 

La història dels cotxes elèctrics arrenca a mitjan segle XIX i la seva creació s’atribueix a  

diversos inventors. El 1828, Ányos Jedlik, un hongarès que havia inventat un prototip 

primerenc de motor elèctric, va crear un model de cotxe petit impulsat per aquest nou tipus 

de motor. El 1834, a Vermont (EUA), Thomas Davenport va inventar el primer motor elèctric 

de corrent continu americà. Les bateries recarregables que ofereixen un sistema viable 

d’emmagatzemament de l’electricitat dins del cotxe no van existir fins al 1840. 

La millora de la tecnologia de les bateries a França el 1881, gràcies als esforços de Gaston 

Plante i el seu compatriota Camille Faure, finalment van obrir les portes als cotxes elèctrics i a 

la seva expansió europea. França i Gran Bretanya van ser els primers països que van donar 

suport al desenvolupament de cotxes elèctrics. 

Abans de la millora del motor de combustió interna, els cotxes elèctrics van aconseguir uns 

quants rècords de velocitat i autonomia. Entre els més importants hi ha el de batre el rècord 

de 100 km/h el 29 d’abril del 1899. Tot i que Thomas Davenport va ser dels primers a instal·lar 

un motor elèctric en un vehicle, el cotxe elèctric en sentit convencional no es va desenvolupar 

fins al voltant del 1891. 

Imatge: Coupé elèctric Lohner-Porsche, any 1899 
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Imatge: Cotxe elèctric Woods’ Victoria Hansom, any 1899 
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Imatge: Cotxe elèctric alemany, any 1904 
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Per les seves limitacions tècniques, la màxima velocitat que assolien aquests primers cotxes 

elèctrics era d’uns 32 km/h. A principis del 1900, malgrat la seva relativa poca velocitat, els 

cotxes elèctrics presentaven nombrosos avantatges respecte dels seus competidors. No 

produïen vibracions, ni les pudors ni els sorolls associats als cotxes impulsats amb gasolina. 

Canviar les marxes dels cotxes de gasolina era la part més dura de la conducció, i els cotxes 

elèctrics no necessitaven canviar de marxa. Els cotxes elèctrics eren populars entre la gent de 

classe alta, que els feien servir per moure’s dins la ciutat, així que la seva autonomia limitada 

tampoc no importava. Els cotxes elèctrics també tenien l’avantatge de no necessitar cap esforç 

manual per iniciar la conducció. Els cotxes de gasolina, en canvi, incorporaven manovelles per 

engegar el motor a la part davantera que requerien l’ús de la força. Els cotxes elèctrics sovint 

es venien com a vehicles adequats per a les dones pel seu funcionament més senzill i menys 

forçat, i fins i tot van ser considerats “cotxes de dones”. 

Imatge: Coupé elèctric Columbus, any 1912 
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Imatge: Thomas Edison amb el seu cotxe elèctric, any 1913 
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A principis de segle, el 40% dels cotxes nord-americans eren impulsats amb vapor, el 38% amb 

electricitat i el 22% amb gasolina. La majoria dels primers cotxes elèctrics eren voluminosos i 

amb vagons dissenyats de forma extravagant, amb acabats interiors luxosos i plens de 

materials molt cars. Aquests cotxes es van fabricar per a la classe alta, entre clients molt 

poderosos, perquè posseir un d’aquests cotxes era un símbol de distinció. Els models bàsics 

de cotxes elèctrics costaven uns 1.000 $ (aproximadament, uns 28.000 $ d’avui), i el preu mitjà 

era d’uns 3.000 $ (uns 84.000 $ actuals). La venda de cotxes elèctrics va assolir el seu màxim 

el 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge: Victoria elèctric, any 1902; Detroit Model 46 elèctric descapotable, any 1915 
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Imatge: Coupé Milburn, any 1915;  Coupé elèctric Detroit, any 1917 
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Imatge: Càrrega d’un vehicle elèctric a Detroit, any 1919  
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La Primera Guerra Mundial va generar una gran demanda de vehicles elèctrics a Gran Bretanya 

i al continent europeu. Es calcula que el 1914 a tot Europa hi havia 3.200 vehicles elèctrics 

(cotxes, autobusos…). Els vehicles elèctrics comercials es van fabricar principalment a Europa. 

La seguretat dels vehicles elèctrics, el seu disseny senzill i la seva conducció agradable els van 

convertir en vehicles ideals fins i tot per als joves conductors novells i inexperts. Noruega i 

Suècia tenien una gran flota de vehicles elèctrics comercials, un gran potencial hidroelèctric i, 

per tant, eren mercats molt prometedors després de la guerra. Itàlia també generava 

electricitat a partir d’energia hidroelèctrica, cosa que el feia un mercat també atractiu per als 

cotxes elèctrics. Austràlia, el Japó, Mèxic i França també exportaven vehicles elèctrics en grans 

quantitats, de manera que semblava que aquests cotxes tenien un futur brillant gràcies a la 

seva demanda elevada. 

Després de l’èxit de principis de segle, els cotxes elèctrics van començar a perdre pistonada 

en el mercat automobilístic, com a resultat d’un seguit d’esdeveniments. Durant els anys 20 

del segle XIX, va millorar la infraestructura viària i es van obrir carreteres entre les diferents 

ciutats nord-americanes. Per utilitzar aquestes carreteres calia un vehicle amb més autonomia 

que no pas la dels vehicles elèctrics. El descobriment de grans reserves de petroli a Texas, 

Oklahoma i Califòrnia va afavorir l’àmplia disponibilitat i accessibilitat al combustible. L’ús de 

cotxes elèctrics es limitava als entorns urbans per la seva poca velocitat (no més de 24-32 

km/h) i autonomia molt limitada (50-65 km). Els cotxes impulsats amb gasolina ara ja podien 

viatjar més lluny i més ràpidament que els seus equivalents elèctrics. Així mateix, l’any 1912, 

els cotxes de gasolina van convertir-se en vehicles més fàcils de conduir, gràcies al fet que 

Charles Kettering va inventar el seu “starter” elèctric, la qual cosa va suposar la fi de les 

manovelles per arrencar el motor. El soroll també es va tornar suportable gràcies al 

silenciador, inventat per Hiram Percy Maxim el 1897. I finalment, Henry Ford va emprendre la 

fabricació massiva de vehicles amb motor de gasolina. El 1915, el preu del seu cotxe era de 

440 $ (uns 10.000 $ actuals), i un any més tard es va reduir fins a només 360 $ (uns 7.700 $ 

actuals). En canvi, el preu dels cotxes elèctrics similars no parava de créixer. El 1912, el preu 

d’un cotxe elèctric era d’aproximadament 1.750 $ (uns 42.000 $ actuals).  

Com va convertir Henry Ford el que llavors era un cotxe inferior en el líder del mercat? No ho 

va fer amb tecnologia, sinó posant en pràctica una bona política empresarial. Va entendre la 

naturalesa del mercat i va assumir que si la gent veia més cotxes Ford al carrer voldrien 

comprar-ne un. I després, una fabricació barata i una àmplia disponibilitat van aconseguir 

crear una autèntica allau de demandes.  

El 31 de juliol del 1971, un cotxe elèctric es va convertir en el primer vehicle conduït per un 

home a la lluna, cosa que el va fer destacar sobre tota la resta. Era el vehicle tot terreny Rover 

Lunar de la missió de l’Apolo 15. Aquest “bugui lunar” va ser desenvolupat per les empreses 

Boeing i Delco Electronics. 

 

Foto: Rover Lunar 
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Malgrat que durant uns anys no van rebre atenció pública, la crisi energètica dels anys 70 i 

80 va portar un interès renovat pels cotxes elèctrics. 

El “moviment verd” dels 90 i de principis del segle XXI va convertir els cotxes ecològics en tota 

una declaració d’intencions política i d’última moda. La protecció i la conservació dels recursos 

naturals mundials tenen valor, i la contaminació ens està fent mal a tots. Els consumidors 

respectuosos amb el medi ambient van desbordar el mercat. La construcció d’infraestructures 

per carregar els cotxes, l’augment d’incentius per comprar aquests vehicles i el foment del 

concepte “verd” en la vida pública podia retornar als cotxes elèctrics la seva popularitat del 

segle XIX.   

A l’hora de llançar al mercat el seu model EV1, General Motors (GM) no va promocionar com 

calia el cotxe i van ser acusats de cedir als desitjos del CARB (Consell de Recursos de l’Aire de 

Califòrnia), però només perquè encara se’ls permetés vendre tots els altres cotxes no 

respectuosos amb el medi ambient. Per exemple, van fabricar un cotxe ecològic només per 

les disposicions legals imposades. 

No es va permetre als consumidors comprar l’EV1, només podien llogar-lo per un període de 

temps fix, el que volia dir que tots els cotxes havien de ser retornats a GM al final del termini 

de lloguer, sense opció de compra. Després de les protestes públiques d’un grup de 

conductors de l’EV1 que estaven enardits per la impossibilitat de comprar els cotxes, GM va 

transportar tota la flota de cotxes elèctrics a una localització remota i els va destruir. Un grup 

d’activistes va enregistrar tota l’acció, que es pot veure documentada a la pel·lícula “Qui va 

matar el cotxe elèctric?”. 

 
 
 
 

Imatge: 15 de març del 2005, l’últim EV1 va ser destruït 
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En lloc d’animar els consumidors a comprar l’EV1, GM va decidir promocionar el Hummer i 

convèncer la gent que això és el que realment volen i necessiten. També van pressionar el 

govern per aconseguir beneficis fiscals d’entre 25.000 $ i 100.000 $ per cotxe (o, més ben dit, 

per minitanc), atès que és el major “consumidor de petroli” i també el vehicle més gran a la 

carretera, amb un pes de 3 tones (els màxims beneficis fiscals l’any 2002 per a un cotxe elèctric 

pujaven a 4.000 $, mentre que per a un cotxe de 3 tones l’any 2003 s’obtenien 100.000 $!). 

Gairebé tots els fabricants van retirar els seus vehicles elèctrics del mercat. Toyota va oferir el 

seu últim RAV4-EVS el 22 de novembre del 2002. No obstant això, va continuar donant suport 

a alguns centenars de clients i usuaris del seu Toyota RAV4-EV. L’EV1 només es pot veure 

actualment en dos museus, on estan exposats sense els motors. 

Una de les conclusions del documental “Qui va matar el cotxe elèctric?” és que de la mateixa 

manera que va ser necessari aprovar una llei per posar cinturons de seguretat, airbags o 

catalitzadors als vehicles, etc., els “cotxes nets” són massa importants per al medi ambient 

per deixar la decisió final a la indústria de l’automòbil.  

La crisi energètica de l’any 2000 va renovar l’interès pels cotxes elèctrics i híbrids. En resposta 

a la manca de grans fabricants que produïssin cotxes elèctrics, moltes petites empreses van 

començar a dissenyar i promocionar cotxes elèctrics entre el públic. L’any 1994 es va establir 

a Bangalore (Índia) la REVA Electric Car Company, com a empresa conjunta entre el Maini 

Group India i l’AEV de Califòrnia. En molts països els cotxes de REVA no compleixen les 

condicions d’un vehicle de motor apte per circular per autopista, i ha estat inclòs en altres 

categories de vehicles, com ara als Estats Units, on consta com a “neighbourhood electric 

vehicle” (NEV, o vehicle elèctric petit) o a Europa, on se’l considera un “heavy quadricycle” 

(quadricicle pesant). Fins al març del 2011, REVA va vendre més de 4.000 vehicles per tot el 

món i està disponible en 26 països. 

Pike Research calcula que el 2011 hi havia gairebé 479.000 vehicles NEV arreu del món. Els 

NEV més venuts són els vehicles anomenats Global Electric Motorcars (GEM),  amb més de 

45.000 cotxes venuts a desembre del 2010. El cotxe íntegrament elèctric Th!nk City, amb una 

velocitat màxima de 110 km/h i una autonomia de 160 km, va ser llançat al mercat el 2008 pel 



fabricant noruec Think Global, però per dificultats de finançament la producció es va aturar. 

Uns 1.000 vehicles Th!nk es van vendre en alguns països europeus i als EUA. Al juny del 2011 

l’empresa va fer fallida i els cotxes es van deixar de produir. El nou propietari va preveure 

reiniciar-ne la producció a principis del 2012 amb un concepte una mica diferent del Th!nk 

City. 

Imatge: Th!nk City 
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El fabricant californià de cotxes elèctrics Tesla Motors va iniciar el 2004 el desenvolupament 

del seu model Tesla Roadster, que es va començar a comercialitzar el 2008. El Tesla Roadster 

és el primer cotxe elèctric adaptat a les autopistes nord-americanes i fabricat en sèrie als EUA. 

Des del 2008 fins al desembre del 2011, se n’han venut més de 2.100 en 31 països. Tesla també 

ha estat la primera empresa en introduir les bateries d’ió liti en la seva producció de cotxes, i 

el Roadster és el primer vehicle que té una autonomia superior als 320 km amb una única 

càrrega i pot arribar als més de 200 km/h. 

Imatge: Tesla Roadster  
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Al juny del 2012, Tesla Motors va començar a comercialitzar el Tesla Model S (sedan). Aquest 

model va salvar l’empresa, que estava a punt de fer fallida. A diferència del Roadster, que és 

un cotxe de dues places esportiu, el Model S és un cotxe de luxe familiar. El preu bàsic del 

Model S al mercat nord-americà és d’uns 60.000 $, i aquest any tenen previst comercialitzar-

ne 5.000. 

El model bàsic ve de sèrie amb bateries que permeten una autonomia de fins a 258 km, però 

Tesla Motors també ofereix bateries de més capacitat que permeten que aquest model 

assoleixi una autonomia de 370 i, fins i tot, de 483 km. 

Els “supercarregadors” de Tesla són estacions de càrrega ràpida situades en vies de circulació 

nord-americanes. Actualment, només hi ha sis estacions actives, però es preveu que n’hi hagi 

un centenar el 2015. Estan dissenyades per carregar aproximadament la meitat de la capacitat 

de la bateria en mitja hora, el que representa uns 240 km addicionals. Aquestes estacions de 

càrrega ràpida estan situades en zones concorregudes: a prop de restaurants, cafeteries i 

centres comercials. En moltes d’aquestes estacions s’han col·locat panells solars a la teulada, 

de manera que l’electricitat que s’hi produeix prové de fonts d’energia renovables. 

 

Imatge: Infraestructura de supercarregadors Tesla. Mapa de la seva localització actual a Europa (2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge: Supercarregadors Tesla 



 

Imatge: Tesla Model S 
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Imatge: Tesla Model X 
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El Mitsubishi i-MiEV es va posar a la venda per a clients de flotes japoneses al juliol del 2009 i 
per a consumidors particulars a l’abril del 2010, i les vendes es van estendre fins a Hong Kong 
i Austràlia per mitjà del leasing. L’I-MiEV es va començar a comercialitzar a Europa al desembre 
del 2010, incloent-hi les mateixes versions però sota altres marques: Peugeot Ion i Citroën C-
Zero. 

Imatge: i-MiEV 
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Imatge: Citroën C-Zero 

 

Font: Citroën Hrvatska 

El Nissan Leaf, que es va presentar als mercats japonès i americà al desembre del 2010, es va 

convertir en el primer model de cotxe íntegrament elèctric amb zero emissions d’escapament 

produït en massa. Segons Nissan, el Leaf té una autonomia de 160 km. Al desembre del 2011, 

el Leaf es va exportar a França, Irlanda, Holanda, Noruega, Portugal, Espanya, Suïssa i Gran 

Bretanya. Des del seu llançament al mercat al desembre del 2010 i fins a finals del 2012 es van 



vendre 30.000 Leafs arreu del món. El Nissan Leaf és, doncs, el cotxe elèctric més venut del 

món. 

Imatge: Nissan Leaf 
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Renault ha centrat els seus esforços exclusivament en la nova generació de cotxes elèctrics, 

saltant-se la fabricació de models híbrids. Potser sigui una estratègia arriscada, i més tenint en 

compte que el futur dels cotxes elèctrics és encara incert i que el nombre de cotxes híbrids 

venuts continua augmentant cada dia. Però el camí escollit per Renault està en la línia de la 

imatge que han creat, i el fet que el grup estigui centrat i coordinat per aconseguir el seu 

objectiu el podria portar a liderar el futur mercat de l’automòbil, situant-se per davant 

d’aquells que experimenten tant amb cotxes elèctrics com amb vehicles híbrids. El 2011 es va 

iniciar la comercialització en sèrie dels vehicles elèctrics Kangoo Z.E., Fluence Z.E., Twizy Z.E., 

i el 2012 també la del model Zoe Z.E. 

Imatge: Flota de cotxes elèctrics Renault (Kangoo, Fluence, Twizy i Zoe) 
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