
23/04/2010

1

Diagnosi i perspectives del 
vehicle elèctric a Catalunyavehicle elèctric a Catalunya

28 d’abril de 2010

Gènesi del llibre, justificació i agraïments

• Demanda del CADS perquè es realitzés
una DIAGNOSI SOBRE EL VEHICLE
ELÈCTRIC A CATALUNYAELÈCTRIC A CATALUNYA.

• Interès i preocupació per les
implicacions sobre el teixit
industrial, sobre els aspectes
ambientals i sobre la societat catalana.

• L’encàrrec s’anticipà al fenomenp
mediàtic que pocs mesos desprès
constituiria un autèntic allau
d’informacions i noticies en relació als
VE.
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Ens movem molt:
A nivell d’Europa (carretera):

tant les persones 4,7 Tviatger·km en vehicles de turisme i de 
539 Gviatger·km en autobús i autocar 
com les mercaderies: 1 9 Tt·kmcom les mercaderies: 1,9 Tt km

A nivell individual: 
persones: 9.520 km/per càpita i any, en vehicle privat
mercaderies: 3.000 t·km per càpita i any

L’evolució en els darrers anys, i en termes relatius:

1 Tt·km = 1 Teratona·km =
1012 t k 1 bilió t k

Font: EU Energy & Transport, 2009

1012 t·km= 1 bilió t·km
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Parc de vehicles
Europa Espanya Catalunya 

Turismes (milions) 229,7 21,7 3,3
C i ( ili ) 33 19 5 3 0 82Camions (milions) 33,19 5,3 0,82
Autocars i busos (milers) 797,6 58,5 8,2
Index motorització (vehicles/1.000 
hab.)

464 464 463

Activitat transport passatgers
(km/hab.any)

9.470 8.023

Activitat transport mercaderies
( k /h b  )

3.885 5.886

5

 Índex Ocupació Mig (IOM) turismes, en dia feiner: 1,25
passatgers/vehicle.

 A la RMB, IOM baixa: 1,15.

(t·km/hab. any)

Mobilitat
a Catalunya a la RMB
22,2 milions desplaçaments diaris (feiner)

6
Font: EMEF, 2008

Susceptibles d’emprar VE
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Consums energètics per sectors a la EU-27  (milions 
de tones equivalents de petroli), Mtep, any 2006). 
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EU27 1177,4 323,3 483,9 370,1 303,3 9,1 51,9 5,9

Percentatge 100% 28% 41% 31% 82% 2% 14% 2%

Alemanya 223,1 55,6 104,1 63,3 52,4 1,9 8,7 0,3

Espanya 97,4 29,5 27,2 40,7 32,5 1 5,6 1,7

7

França 157,8 34,8 72,1 50,9 42,3 1,3 7,1 0,3

Itàlia 130,7 38 48,5 44,2 39 0,9 4 0,2

Portugal 18,5 5,7 5,7 7,1 6,1 0,1 0,9 --

Regne Unit 150,4 33,5 60,9 55,9 39,9 1,4 13 1,7

Una tona equivalent de petroli és l‘energia equivalent a 42,24 Giga Joule, o 7,33 barrils de petroli.

Estructura del consum final d'energia per 
sectors a Catalunya l'any 2007. Font: ICAEN
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Una tona equivalent de petroli és l‘energia equivalent a 42,24 Giga Joule, o 7,33 barrils de petroli.
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Emissions relatives de CO2 per sectors a 
l’Estat espanyol. Font: Adaptat d’EU E&T, 2009

Domèstic i 
serveis:  9,7   

Altres: 0,9  

Generació
d'energia:  

31,1   

Transport:  
34,0   

Indústria:  
24,3   

9

En valor absolut les emissions totals varen ser l’any 2007  de 442 Mt 
equivalents de CO2, de les que una tercera part corresponien al transport.

Les alternatives
Biocombustibles:
Aposta del Llibre Blanc Europeu s/ Política de transports (20% el 2020)

 A partir d’alcohols obtinguts per fermentació de substàncies amb 
l t ti t d   (  d   l t )  T bé elevat contingut de sucres (canya de sucre, remolatxa). També 

de fècula de bla, de blat de moro... Exemple: Brasil
 A partir d’olis vegetals (colza, gira-sol, soja, etc.) + petites 

quantitats d’olis animals + alcohol + catalitzador. Biodièsel 
Avantatges: 

 Helio-dependent: Renovables i inesgotables (si hi ha prou terra 
cultivable per cultivar-los)

10J. Pallisé /F. Astals

p
Inconvenients: 

 Rendiment energètic
 Consum d’aigua (destil·lació, fermentació)

A Espanya (1r semestre 2008) representaven 1,47% del total de combustibles
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Hidrogen i piles de combustible
Tecnologia convencional (MCI):
 L’hidrogen presenta la millor energia específica
 L’única emissió és vapor d’aiguap g

Piles de combustible o d’hidrogen:
 Obté energia elèctrica directament a partir de la reacció de  

l’hidrogen amb oxigen.

 L’obtenció d’hidrogen pot ser per conversió química 

11J. Pallisé /F. Astals

g p p q
(reformat, piròlisi, o gasificació a partir de fonts d’energia com el 
carbó o el gas natural), per electròlisi, per fermentació o per 
fotòlisi.

Inconvenient: cost d’obtenció (energia i emissions) de 
l’hidrogen; emmagatzematge i manipulació + delicada

Els vehicles elèctrics

Font. www.econogics.com/ev/EAA/fmsevers/fordev1.jpg

www.econogics.com/ev/EAA/fmsevers/edison2.jpg

12
EV1 de GM Font: zoomilife.com



23/04/2010

7

Els vehicles híbrids

13

1899 Lohner-Porsche at the 2007 Los Angeles Auto Show
Photo © Aaron Gold hddg

Autobusos Tilling-Stevens  de Barcelona (1922) 
perso.wanadoo.es/assotram/bcntilling1.htm

Els vehicles elèctrics i híbrids
VEB PHVE 

Sistema motor Motor elèctric Motor elèctric + motor de 
combustió interna (MCI)( )

Característiques 
més rellevants

Emissions zero
Alt rendiment energètic
Autonomia limitada
Cost d’adquisició elevat
Existeixen models 
comercials 

Emissions baixes 
Rendiment energètic més 
elevat que VCI

Àmplia autonomia
Cost d’adquisició elevat
Existeixen models comercials

14

Aspectes a 
considerar

Cost del vehicle
Cost, disponibilitat, 
càrrega i reciclatge de 
les bateries

Cost del vehicle (doble 
motorització)

Control dels motors
Cost, disponibilitat, càrrega i 
reciclatge de les bateries
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Vehicles elèctrics de bateries
Sistema més senzill.
El motor pot ser de corrent continu o de corrent 
altern. 
CC –que poden ser motors sèrie o d’excitació 
permanent- proporcionen un elevat parell 
d’arrencada i un sistema de regulació de la 
velocitat relativament senzill i conegut. 
CA, poden ser síncrons o asíncrons, són més 
robustos i fàcils de mantenir i aconsegueixen un 
millor rendiment que els de corrent continu.

15

S/ autonomia, velocitat i potència poden ser:
-Quadricicles (neighborhood) 
-Vehicles elèctrics urbans (city electric)
-Vehicles de prestacions completes (full performance) 
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16

autonomia

GEM

Quadricicles

REVA
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Vehicles híbrids sèrie
Tota l’energia del MCI s’aplica a un generador que 
la transforma en elèctrica i la transmet al 
sistema de bateries recarregables i/o a un motor 
elèctric. 
Arquitectura senzilla. 
Poden operar de diferents modes: 
Ús exclusiu des de les bateries o del motor 

tèrmic, que acciona el motor elèctric a través 
del generador. Si el consum és inferior a la 
energia proporcionada pel generador, se’n deriva una 
part a carregar les bateries.

17

p g
Mode mixt o combinat, si energia sol·licitada és 

elevada, 

Avantatges: el motor tèrmic treballa al punt de rendiment òptim. 
El sistema de control és més senzill.
Inconvenients: important generació de pèrdues degudes a la 
transformació d’energia mecànica en elèctrica. 

18

Font: MIT/VE
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19Font: Berry et. Al, MIT EVT, 01/2009J. Pallisé /F. Astals

VE híbrids paral·lel
El VEH paral·lel permet que el sistema de 
transmissió sigui accionat tant pel motor tèrmic 
com per l’elèctric o pels dos a la vegada. 
Els modes de treball del VEH paral·lel poden ser:

• Mode totalment elèctric.
• Mode amb ús exclusiu del motor tèrmic
• Mode mixt o combinat, (el motor tèrmic és
assistit pel motor elèctric).

En desacceleració o frenada. Part de l’energia
absorbida per les rodes durant la frenada es
transforma en energia elèctrica i es recarreguen

20
20

f m g g
les bateries.

Avantatge: possibilitat de l’actuació simultània dels dos motors i,
per tant, tant el motor tèrmic com l’elèctric poden ser de menor
potència;
Inconvenients: cost i major complexitat dels equips i dels sistemes
de regulació i control.
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Les bateries
 Les bateries o acumuladors són dispositius que permeten 

emmagatzemar energia elèctrica a través de processos 
electroquímics.

 El poder energètic de la benzina o gasoil és de l’ordre dels 10.000 
Wh/kg, les bateries de 30 a 200 Wh/kg

 De manera genèrica podem classificar les famílies de bateries en:
 Bateries en medi aquós àcid (bateries de plom), o alcalí (bateries de 

níquel/cadmi, níquel hidrur metàl·lic, ...)

 Bateries en medi orgànic en fase líquida (liti-ió, liti fosfat)

 B t i   di lí  (liti/ t ll lí )

21

 Bateries en medi polímer (liti/metall polímer)

 Aspectes clau en les bateries:
 Energia i energia específica [kWh i kWh/kg ó kW/l]

 Potència i potència específica [kW i kW/kg ó kW/l]

 Durada, seguretat, costos i altres

J. Pallisé /F. Astals

Les bateries

22J. Pallisé /F. Astals
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Les bateries

23J. Pallisé /F. Astals

Estimació Prospectiva del mercat dels VE
•Prospectiva a curt termini 2010-2015 dins un escenari accelerat i amb moltes 
incerteses. Suposem doncs una arrencada suau en el desenvolupament dels VE.
•Tenim un llarg període coexistència dels VCI, tant per les generoses 
prestacions  com per la millora de les seves ineficiències   prestacions, com per la millora de les seves ineficiències.  

24

•Acceptant les previsions optimistes del Ministeri 
d’Industria, ens correspondrien per l’any 2014, més 
de 170 k VE (un 3,3% del parc). L’estudi ha 
considerat unes xifres més modestes situant-nos 
dins una franja a l’entorn del 2% del parc, a fi 
d’avaluar les necessitats energètiques, l’estalvi de 
combustibles, o les emissions associades.



23/04/2010

13

Panorama del sector i situació subsectors industrials 

• En un moment econòmicament difícil, ens trobem davant un ventall de 
temes emergents a l’entorn de la nova mobilitat amb VE que és capaç 
d’    l’  i lí i  d l í  b i idè i   d’engrescar a tot l’espectre sociopolític del país, amb incidència a 
sectors industrials, al sector de l’energia, al de la mobilitat i 
transport, fins diversos aspectes culturals, afegint-hi un paquet 
d’innegables millores ambientals.

• Tot i l’existència d’alguns problemes tecnològics (apassionants), volem 
destacar dues mancances principals: el retard en el sector de 
l’electroquímica i les noves bateries; i el problema associat al preu -

25

l electroquímica i les noves bateries; i el problema associat al preu 
prestacions dels VE.Però són moltes les oportunitats

• No podem deixar passar l’ocasió amb una mera actitud d’observadors;  
l’oportunitat i molt especialment perquè sinó ens posicionem, ho faran 
altres (Xina, Japó, Estats Units, Alemanya, França,...). 

Panorama del sector i situació subsectors industrials 

26
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El desplegament de VE. Demanda energètica 
i xarxes de distribució

27

La introducció del VE representa avançar cap un escenari més plural
per lliurar-nos d’una dependència captiva dels carburants; si bé no 
està exempt de conflictes al introduir una major complexitat. 
Quines poden les conseqüències de la nova demanda d’electricitat? 

 El consum d’energia elèctrica a Catalunya des de l’any 1990 fins el 
2007 va mantenir un increment constant 
El t  d l t t é  i   2% d  l  d d  

Aspectes bàsics de generació i demanda d’electricitat 
per la recàrrega de VE 

 El sector del transport només consumia un 2% de la demanda 
d’electricitat.

 Pel que fa al mix de generació, la nuclear i els cicles combinats 
suposaren el 73% de la generació total... Cal remarcar que a dia 
d’avui encara gaudim d’una incipient implantació d’EERR.  

28
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Aspectes bàsics de generació i demanda 
d’electricitat per la recàrrega de VE 

• Reduir la dependència del petroli.
P ibilit t d   l t i it t d  lt  f t  i à i  i   • Possibilitat de generar electricitat de moltes fonts primàries i   

especialment de recursos de procedència renovable
•Aplanar la corba de càrrega, optimitzar el sistema de generació i 
transport existent.
• El somni de tot enginyer elèctric: emmagatzemar electricitat en 
quantitats respectables (per un futur més llunyà el V2G).
• Nous potencials de la generació distribuïda i les microxarxes.

29

• Reducció de les emissions contaminants del sector del 
transport, tant a nivell local, com de manera global.

D’acord amb les hipòtesis dels escenaris d’implantació de VE, cap a l’any 
2015 s’obtindria una demanada addicional d’electricitat de 900 GWh/a (a 
l’entorn d’un 2%).

Recàrrega intel·ligent de Vehicles Elèctrics

Les preguntes bàsiques:

Quan? Com? A on? 

30
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Recàrrega intel·ligent de Vehicles Elèctrics

31

Sistemes per via pública, multipunt per aparcaments, garatges 
individuals i col·lectiu, per motocicletes, càrrega ràpida,...

Recàrrega intel·ligent de Vehicles Elèctrics

Com?

32
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Moltes ciutats no aconsegueixen assolir els llindars de qualitat de l’aire fixats
per les Directives Europees, degut a les elevades concentracions de contaminants
a nivell d’immissió, provocada principalment per les emissions dels vehicles.
Barcelona i la seva conurbació urbana en constituiria un exemple paradigmàtic

Aspectes ambientals. L’Anàlisi de Cicle de Vida

Barcelona i la seva conurbació urbana en constituiria un exemple paradigmàtic.
Vehicles amb gasoil (mg/km)  
Norme Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 
NOx - 700 500 250 180 
HC + NOx 970 900 560 300 230 
PM 140 100 50 25 5 
CO 2720 1000 640 500 500 
 
Vehicles amb benzina, GLP o  GN (mg/km) 
Norme  Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 
N 1000 500 150 80 60

33

Una primera estimació de tipus tanc-roda (TTW) ens dona que per cada mil VE que 
circulin dins la ciutat, aconseguiríem reduccions de l’ordre de més de 30.000 kg 
anuals dels contaminants (CO, NOx, HC). de l’aire que respiren els ciutadans,
mentre les reduccions de CO2 podrien situar-se entre el 30 i 40%. 

Nox 1000 500 150 80 60
HC 1000 500 200 100 100 
CO 2800 2200 2200 1000 1000 
PM     5(*) 
 

Aspectes ambientals

34
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Temes bàsics de desenvolupaments i normatives

35
35

Els principals fabricants presenten els seus models 2010-2015

Els Vehicles Elèctrics són una realitat Els Vehicles Elèctrics són una realitat 

36
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Conclusions, propostes i recomanacions

1. Atenció als punts més febles pel que fa al 
subministrament elèctric.

2. Canvis en el mix de generació.
/ à

?

3. Orientar/condicionar la recàrrega tipus 
lent i a hores vall.

4. Desenvolupament legal/normatiu
5. Recomanacions als sectors automoció
6 Bona posició industria auxiliar 

components, electrònica, informàtica, com
unicacions,...

7  Recerca i desenvolupament  Bateries

37

7. Recerca i desenvolupament. Bateries
8. Recolzament institucional i efecte mirall 

de l’administració.
9. Desplegament de punts de recàrrega.
10. El paper de les ciutats i poblacions de 

Catalunya.

Gràcies per la seva atenció

38
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