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L'energia elèctrica no es pot emmagatzemar
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Demanda i generació

 La generació tradicional segueix la demanda
 La generació basada en fonts renovables depèn de la 

disponibilitat del recurs
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Font: www.e-sios.es
(18 -24  Abril 2012)



Evolució diària de la demanda d’energia 
elèctrica
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Font: REE, 2013
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Una nova oportunitat: el vehicle elèctric. 
Què pot fer?

 Descarbonitzar la mobilitat per carretera
 Usar renovables per descarbonitzar la generació 

elèctrica
 Facilitar la penetració de generació amb fonts 

renovables. Necessiten emmagatzematge
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Calen nous mecanismes de gestió de la generació, 
demanda i operació del sistema elèctric



Vehicle elèctric

 Tren motriu: motor elèctric
 Font d’energia: bateries electroquímiques, piles de 

combustible, catenària
 Absència d’emissions
 Operació silenciosa i suau

 Tren
 Cotxe
 Moto
 Camions
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Algunes afirmacions a revisar

Fuente: Observatorio Cetelem
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Estratègies de gestió de la demanda

 Reducció del consum

 Omplir les valls

 Desplaçament del consum

 Reducció del consum de les 
hores punta del sistema
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Font: GT FLEXIWATTS



Mecanismes de gestió de la demanda

INDIVIDUALS
• Indirectes (senyals de 

preu)
– Basats en tarifes – tarifa 

nocturna i supervall
– Basats en reducció de la 

demanda – retribució per 
desconnexió/penalització 
per consum en pic

• Directes (senyals de 
quantitat):
– Limitació potencia 

consumida

9Font: IREC



Mecanismes de gestió de la demanda

AGREGATS
• Participació en els diferents mercats d’operació del 

sistema a través d’un agregador
– Només càrrega del vehicle elèctric
– Vehicle elèctric com emmagatzemament

distribuït
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Vehicle-to-Grid (V2G)
Càrrega/descàrrega de la bateria 

Mercats
 Regulació secundària
 Regulació terciaria
 Desviacions
 Restriccions en temps real



Vehicle-to-grid: V2G
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Perspectiva mecanismes de gestió de la 
demanda pels vehicles elèctrics

Curt termini
 Individuals indirectes tarifa supervall

Mig termini
 Agregats només per la càrrega             Gestor de Càrrega

Llarg termini
 Agregats amb el vehicle elèctric con emmagatzemament 

distribuït             V2G
 Participació en els mercats d’operació            V2G
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Avaluació dels mecanismes de gestió de la 
demanda en vehicles elèctrics

Curt termini: individuals indirectes
Resultats per a una xarxa MT tipus a la ciutat de Barcelona amb 
30% de penetració de vehicles elèctrics:

A. Càrrega després de cada desplaçament
B. Càrrega al final del dia
C. Càrrega només en període supervall

Font: P. Olivella, CITCEA-UPC
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Avaluació dels mecanismes de gestió de la 
demanda en vehicles elèctrics

Curt termini: individuals directes
Resultats per a una xarxa MT tipus a la ciutat de Barcelona amb 
30% de penetració de vehicles elèctrics:

• Càrrega intel·ligent amb càrrega ràpida

Font: P. Olivella, CITCEA

Invierno – 30% VE
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V2G: noves oportunitats, nous reptes
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Tecnologia per V2G
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Experiències demostratives en marxa:
 Grid On Wheels
 EDISON Project
 Project Plug-IN
 U.S. DOD V2G Demonstrations
 SPIDERS2.8.6 MeRegio Mobil
 Zem2All Málaga
 Chrysler V2G Demonstrations
 Green Crossover Town
 Maui Smart Grid Demonstration

Project
 ENEL i Nissan ha fet darrerament

algunes experiencies: UK, 
Dinamarca

Font: “ Vehicle to Grid Technologies”, Navigant
Research, October 2013. Market isssues.

Font: Mitsubishi Motors 
2012

Font: Nissan Motor 2012

V2G
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Auto-consum
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Microxarxes domèstiques
Bateries 2a vida

Recarrega fotovoltaica I us de 
la bacteria del VE

10 kW Prosumer Prosumer Prosumer

 Injecció zero de potencia i balanç net d’energia

 Estalvi economic directe per l’usuari

 Integració de batteries de 2a vida

 Fàcilment escalable en una unitat portàtil

Campings, fires,…

Projecte SALSA

ALBUFERA



Indústria i infraestructures crítiques
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N x 10 kW
(N>10)

Propietari
infraestruct

ura

Propietari
edifici

Propietaris
edifici/VE

 Industria, data centers, hospitals, aeroports,…

 Aparcaments d’aquestes instalacions: peak shaving, seguretat de subministrament



Gestors de càrrega
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• El Gestor de Càrrega és un agent regulat: IBIL, SAMPOL, ESTABANELL I PAHISA,…

• Clara oportunitat de negoci

N x 10 kW
(N>1)

Inversors
privats

Gestors de 
càrrega

Gestors de 
càrrega/usua

ris VE

2016 2021

2.2M vehicle sales*

433% 
growth

* European Automobile
Manufacturer’s Association



Agregadors
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Serveis auxiliars
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 DSOs: Companesació desequilibris, hamonics, potencia reactiva, seguretat de
subministrament, peak shaving retard en renovar infraestructures

 Renovables: compensació dels errors de previsió, qualitat de subminisitrament

N x 10 kW
(N>10)

Private
investor / 

DSO

Private
investor / 

DSO

Private
investor / 
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0% 0%



Conclusions

• La implantació del vehicle elèctric és una oportunitat 
excel·lent per canviar el model energètic actual

• Gestionat correctament pot permetre
– Integrar més renovables. Reduir la dependència 

energètica
– Retardar inversions en infraestructura

• Obra nous mercats i nous models de negoci
• Pot donar més valor afegit. Distinció
• La tecnologia està disponible
• Cal un nou marc regulatori
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