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El vehicle elèctric i la sobirania energètica : 
dos valors en alça. 

6 de maig, URV, Campus Catalunya 
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1. Presentació de l’Ass. Catalana Promotora del Vehicle Elèctric Volt-Tour 
 

3. Perquè volem la autosuficiència o  la sobirania energètica ? 
 

4. Dos paraules clau per entendre la tendència a la sobirania energètica : 

 Smart Grid i Energies Renovables. 
 

5.   La sobirania energètica en el àmbit d’una regió o país, d’una comunitat de veïns, 

d’una empresa o fins i tot en una llar domèstica. 
 

6.   Veiem un exemple domèstic. 
 

7. Conclusió : Mobilitat Elèctrica + Energies Renovables + Smart Grid = Sobirania 

Energètica. 
 

8.   Cloenda i agraïments. 

TEMARI : 
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 Pedra filosofal de l’associació : 
 

      “L’associació promotora del vehicle elèctric Volt-Tour pretén promocionar, 

divulgar i fomentar la investigació i el desenvolupament del vehicle elèctric 

perquè aporta millores ambientals, diversificació de les fonts d’energia i 

qualitat de vida als ciutadans.” 

 

      Any 1999 : 
 

      Fundada l’any 1999 : 1 de maig de 1999 vam organitzar la primera Trobada de 

vehicles elèctrics (Valldoreix), tot recordant que l’1 de maig de 1899 el primer 

vehicle que va superar els 100 km/h era un vehicle elèctric. 
 
 

       Any 2015 : 
 

 més de 80 socis (particulars, establiments, empreses, institucions, centres    

tecnològics) 

 més de 600.000 km d’experiències conduint vehicles elèctrics per Catalunya. 

 inauguració de la web www.volttour.eu (2007) 

 organitzador de l ‘“European Solar Rallye Phebus” (2005-2010) 

 web forum del VE www.voltforum.net (2008) ara és diu www.volttour.eu 

 mapa de punts de recàrrega Ev-Friendly (2009) 

 Col·laboradors de la Setmana Sostenible i Segura (SMSS) 

 Col·laboradors en la Expoelèctric (des de 2011) 

http://www.voltforum.net/
http://www.volttour.eu/
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3.1 Perquè hi ha un desig “inherent” en la condició humana. 

3.2 Perquè les condicions socioeconòmic de l’entorn  ho propicien o bé … ho 

provoquen ! 

3. Perquè volem autosuficiència o sobirania energètica ? 

       

     Principalment per 3 raons : 
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3. Perquè volem autosuficiència o sobirania energètica ? 

3.3 Perquè els avanços tecnològics ho permeten. Dos paraules clau :  
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3.3 Aprofundim quelcom més en aquest punt .. 

Energies Renovables en una regió o país 

Que són les Energies Renovables ?  

Són aquelles que es produeixen en la naturalesa de forma continua i són 

considerades com energies inesgotables. 

Les energies que actualment es consideren com renovables són : 

Solar Tèrmica 
 

Solar Fotovoltaica 
 

Eòlica 
 

Geotermia 
 

Aerotermia 
 

Cogeneració i Trigeneració 
 

Hidràulica 
 

Marina 
 

Biomassa 



El vehicle elèctric i la sobirania energètica : dos valors en alça. 9 

3.3 Aprofundim quelcom més en aquest punt .. 

Que és Smart Grid  ? : Bàsicament volen dir “xarxes elèctriques intel·ligents que 

gestionen energia.” 

Smart Grid en una regió o país 
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3.3 Aprofundim quelcom més en aquest punt .. 
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Smart Grid a nivell edifici comunitari. 
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Smart Grid a nivell edifici comunitari. 
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Smart Grid a nivell empresarial 
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Recargo’2013 : Renewables + Electric Cars + Grid Optimization 

E.ON + URBASER + CIRCUTOR 

Urbaser disposa d’una flota de 50 
vehicles elèctrics des de l’any 2009 

Segona vida útil de les bateries de 
la flota de vehicles elèctrics de 

Urbaser 

Instal·lació solar 
fotovoltaica de 16 kwp 

Centre d’acumulació de energia 
elèctrica amb la fotovoltaica i 

amb les bateries de segona mà. 

Alimentació a la pròpia 
xarxa elèctrica de la 

empresa Urbaser 
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Smart Grid a nivell domèstic. 

Anem a veure-ho amb un cas real !  
(Estudi 2010-2012) 
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Cost de compra (segona mà)  : 14.000 euros 
Any comprat   : abril 2010 
Kilometratge inicial    : 20.077 km 
Bateries són les originals ?  : Si (12 anys) 
Velocitat màxima   : 110 km/h 
Velocitat creuer òptima  : 80 km/h  
Autonomia real   : 80-85 km 
Km recorreguts a Catalunya  : 43.900 km (2012) 
Consum per kilòmetre  : 0,02 eu/km (*) 
Estalvi de C02 (aprox.)  : 2,5 tona C02 

 

Estalvi econòmic net (descomptant la factura elèctrica per fer 43.900 km) : 2.540 euros  
(per utilitzar-lo enlloc del Saxo Diesel 1.5D) + 40 euros / tona de CO2    =  2.580 euros. 
 

Despeses de manteniment ? 
 

Canvi del ventilador del controlador (prevenció) : 120 euros 
Consum aigua destil·lada (aprox. 45 litres a 0,6 eu/litre) : 27 euros 

(*) Citroën Saxo Diesel  consum carburant 0,09 eu/km 

Amb aquests diners estalviats invertim en una 
instal·lació solar fotovoltaica !! 

Smart Grid a nivell domèstic : fem un exemple ! 
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Energia solar fotovoltaica s’emmagatzema en 
aquest cofre de bateries (reciclades d’un antic cotxe 
elèctric) 

1 kwp solar fotovoltaica 
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Per tant. Conclusió : 

 

Vehicle Elèctric + Energies Renovables + Smart Grid  
 

 

 

  

 

SOBIRANIA ENERGÈTICA 
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