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El Vehicle Elèctric, una aposta 
de govern i de futur per un 
sistema energètic més eficient

Fonts energètiques i xarxes intel·ligents



• El Vehicle Elèctric a la revisió del Pla de 
l’Energia 2006-2015

• Les dades energètiques del sector 

• IVECAT: Estratègia d’Implantació del 
Vehicle elèctric a Catalunya. 
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• El Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 , defineix el posicionament polític 
del Govern de la Generalitat en matèria energètica

• Revisió de la Prospectiva Energètica de Catalunya 20 30 (PROENCAT-2030): 
escenaris basats en polítiques energètiques i preus molt alts de l’energia. 
Consideració del paquet energia-clima de la Unió Europea.

• La nova Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2030 (PROENCAT 
2030), identifica el sector transport com un sector crític, donat el seu elevat 
consum energètic i la seva elevada dependència del petroli .

• En l’escenari aposta de la prospectiva es preveu un creixement notable del 
consum d’energia elèctrica en el sector transport degut a la penetració del 
vehicle elèctric i una promoció important del transport elèctric (ferrocarril i 
metro).

El vehicle elèctric a la revisió del Pla de l’Energi a 2006-2015

El Vehicle Elèctric a la revisió del Pla de l’Energia 2 006-2015



Consum d’energia final any 2007:

16,2 milions tep

Productes 

petrolífers

8.198,7 ktep

50,7%

Gas natural

3.531,5 ktep

21,8%

Energies 

renovables

227,1 ktep

1,4%

Energia elèctrica

4.066,6 ktep

25,1%

Carbó

106,4 ktep

0,7%

Residus 

industrials no 

renovables

43,3 ktep

0,3%

Any 2007

Indústria

5.114,1 ktep

31,6%

Transport

6.458,3 ktep

39,9%

Domèstic

2.260,1 ktep

14,0%

Serveis

1.769,6 ktep

11,0%

Primari

571,5 ktep

3,5%

Any 2007

CONSUM D’ENERGIA FINAL A CATALUNYA

Distribució del consum d’energia final

4



5

Consum energètic al sector transport

Consum energètic del sector transport



Font d'energia
Consum 
d'energia 

final (ktep)
Gas-oil 4.116,3
Gasolina 1.156,4
Querosé 998,9
Biodiesel 81,9
Electricitat 68,4
Bioetanol 19,6
Gas natural 15,6
GLP 1,2
TOTAL 6.458,3

Productes 

petrolífers

6.272,9 ktep

97,1%

Gas natural

15,6 ktep

0,2%

Energia 

elèctrica

68,4 ktep

1,1%

Energies 

renovables

101,5 ktep

1,6%

Any 2007

Consum d’energia final any 2007:

6,5 milions tep

Consum d'energia final al sector del transport
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Forta dependència del petroli del sector transport
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Pla de l’energia. Nous objectius en l’àmbit d’estal vi i eficiència 
energètica

El vehicle elèctric a la revisió del Pla de l’Energi a 2006-2015

SECTOR
En termes percentuals (%)

En termes reals
(ktep)

Comb. Elect. Total Comb. Elect. Total

Indústria
Original 10,6% 11,0% 10,7% 444,0 251,0 695,0

Revisió 13,0% 11,8% 12,6% 417,7 209,9 627,7

Transport
Original 12,2% -28,8% 11,6% 868,3 -30,2 838,1

Revisió 15,2% -51,4% 14,5% 1.020,0 -36,3 983,7

Domèstic
Original 12,6% 7,0% 10,1% 212,5 94,2 306,6

Revisió 16,6% 12,3% 14,7% 263,4 158,8 422,3

Serveis
Original 14,4% 7,2% 9,4% 122,0 132,0 254,0

Revisió 24,5% 12,1% 16,1% 186,0 193,7 379,7

Primari
Original 6,9% 1,7% 6,5% 43,4 0,8 44,2

Revisió 12,8% 9,1% 12,5% 66,3 3,8 70,1

TOTAL
Original 11,7% 7,9% 10,6% 1.690,1 447,7 2.137,8

Revisió 15,3% 11,1% 14,1% 1.953,4 530,0 2.483,4
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Possibilitats de millora en estalvi i eficiència en ergètica al sector del 
transport:

•Actuacions en la gestió de la demanda y la mobilitat
•Millora de l'eficiència energètica al parc de vehicles i del seu ús
•Diversificació energètica del sector: electrificació del  sector 
transport. Estratègia IVECAT.

Línies estratègiques per a la reducció del consum energè tic en el transport
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Tecnologia de transport més eficient energèticament 

• Incorporació del mix de generació en el consum destinat al transport
• Sistemes que possibiliten la gestió de la demanda i aplanament de la 

corba de demanda
• Reducció de la dependència energètica de l’exterior
• Reducció de les emissions de GEH del sector transport
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9.- Destinar 83 milions al desenvolupament d’actuaci ons de foment del 
estalvi i la eficiència energètica, les energies re novables i de l’ocupació
vinculada a nous sectors de desenvolupament en l’àm bit energètic.

• Impulsar el foment de les inversions en estalvi, eficiència energètica i energies 
renovables per part de les empreses, les administracions locals, les entitats i 
els particulars mitjançant els ajuts .

• ...

• Crear la Comissió per a la implantació del Vehicle El èctric a Catalunya 
(IVECAT), per afavorir l’assignació de models que impliquin la industrialització
de vehicles elèctrics a les plantes de Catalunya, per impulsar la R+D en 
projectes relacionats i per fomentar la demanda a Catalunya d’aquest producte 
mitjançant ajuts, infraestructures i projectes pilot.

30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el 
desenvolupament social de Catalunya (pimec, Foment,  CCOO UGT, 
Generaliatt de Catalunya)

IVECAT.  Estratègia d’Implantació del Vehicle Elèctr ic a Catalunya
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IVECAT.  Estratègia d’Implantació del Vehicle Elèctr ic a Catalunya

• Economia i Finances + ICAEN
• Medi Ambient i Habitatge
• Vicepresidència – CADS
• Presidència 
• Innovació, Universitats i Empresa
• Política Territorial i Obres Públiques

Conselleries implicades

Estratègia d’Implantació del vehicle elèctric a Catalu nya. IVECAT
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre de vehicles 
elèctrics a Catalunya

600 4.100 13.000 26.000 44.800 76.000

Previsió de la penetració de vehicles elèctrics a Catal unya en 
l’horitzó de l’any 2015 d’acord amb l’escenari aposta d e la 
PROENCAT-2030 .
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Existeixen múltiples estudis i prospectives sobre la implantació del vehicle elèctric 
que traslladats a Catalunya projecten una ràpida evolució en els propers anys

Escenaris d’implantació del Vehicle Elèctric a Catal unya

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya



IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya

Eix infraestructures i xarxa

12



INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA: AccésINFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA: Accés

PÚBLIC PRIVATPRIVAT

Via públicaVia pública Aparcament 
accés públic
Aparcament 
accés públic

Privada 
vinculada

Privada de 
reforç

Via publica (promoció de 
demanda, emergència)

Aparcaments públics, 
centres comercials, 

complexos esportius, 
estacions intermodals, 

electrolineres

Habitatges unifamiliars, 
habitatges plurifamiliars, 

aparcaments de 
pupil·latge, flotes

Aparcaments a llocs de 
treball, rentings

L’administració ha d’impulsar, promoure i actuar com  a facilitador: incentius 
per a la infraestructura de recàrrega, legislació, promoció, informació pels 
ciutadans, impuls de projectes pilot i proves, etc
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IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya



Any 2010 2011 2012
2013 

(TOTAL)

Nº VE Mitja 

penetració
510 3550 11700 23800

Privada vinculada 510 3550 11700 23800

Accés públic 

aparcaments
90 230 936 1904

Accés públic vía 

pública
40 70 130 476

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya

Eix infraestructures i xarxa. Punts de recàrrega i ve hicles

Pla d’actuació 2010-2013
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L’impacte d’una integració progressiva de vehicles elèctrics en el sistema és 
completament assumible en termes de demanda anual d’energia elèctrica.

•La utilització d’un milió de vehicles elèctrics a l’any 2014 produiria un augment de 
la demanda elèctrica anual d’un 1% aproximadament.

•Una implantació de 10 milions de vehicles elèctrics a l’horitzó de l’any 2030 
suposaria un augment de la demanda d’energia elèctrica anual d’un 7,5%.

Exemple:

Tecnologia Producció (MWh/any) Vehicles subministrats

1 aerogenerador (1,5 MW) 3.300 700 - 1.300

Planta fotovoltaica (10 MW) 20.000 4.000 - 8.000

Central nuclear (1.000 MW) 8.500.000 1.700.000 - 3.500.000

Eix infraestructures i xarxa. Impacte sobre la xarxa  de transport

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya



• 300.000€ per punts de recàrrega per al públic i flot es de transport
� Estacions de recàrrega pel públic : 30% de la inversió (60.000€ màxim)
� Estacions de recàrrega per flotes de transport : 30% de la inversió (30.000€ màxim)

• 400.000€ per a projectes pilot, inclosos tots els municipis de Catalunya  Ajuts fins al 40% 
de la inversió (200.000 € màxim). Detall de subvencions màximes:
�Punts de recàrrega coberts: 1.000€.
�Punts de recàrrega a la via pública: 2.000€.
�Enginyeria per a  punts de recàrrega: 400€ (per punt)
�Programa de difusió i comunicació: 6.000 €

• 1.250.000€ per a compra de vehicles elèctrics. Problema: manca d’oferta de VE al mercat  
els incentius no generaran la resposta esperada (2009 s’han demanat 15 vehicles)

� Elèctrics endollables o híbrids : 7.000€. Ajuts fins al15% del preu del vehicle
� Híbrids: 2.300€
� GLP i gas natural: 2.000€

Subvencions 2009 de la Generalitat de Catalunya per pro mocionar 
el vehicle elèctric. 

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya
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ICAEN
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Implantació del Vehicle Elèctric a Catalunya

Qui està treballant per a la implantació del VE a Catal unya

Oficina LIVE
Ajuntament de 

Barcelona
ENDESA

UPC
ICAEN
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Temes pendents, variables i possibles evolucions...

• Evolució de l’autonomia de les bateries i el seu preu

• Manca d’oferta competitiva en qualitat/preu de VE

• Manca d’infraestructura i regulació: la recàrrega a casa

• Estandarització de la recàrrega

• Hàbits de recàrrega diferents dels habituals (gasolina/gasoil)

• Temps de recàrrega llargs (4-8h)

• Recàrrega en hores vall

• Sistema intel·ligent de comunicació i control vehicle-xarxa (Smart Grid)

• Incertesa sobre la resposta dels consumidors (¿demanda?)

• Eix Mobilitat: peatges tous i accés als carrils BUS-VAO

• Barreres legislatives relacionades amb la recàrrega i els vehicles

• Aprofitament de les energies renovables

• Intel·ligència al sistema i tarifes que orientin al mercat

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya



Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat al  Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya

GRÀCIES PER LA SEVA 
ATENCIÓ
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Perfil de demanda per a una penetració d’un milió de 
vehicles elèctrics a l’any 2014. Recàrrega de 20 min del 
100% del parc de 19h a 22h.

Situació: recàrrega al tornar a casa en un dia típi c 
d’hivern, sense gestió intel·ligent.

Increment de la punta: 7.000 MW aprox.

�Necessitat de més infraestructures 
(generació, adequació de la xarxa de 
transport i distribució)

�Ineficiència en el funcionament de les 
instal·lacions de producció

Però, ens cal donar intel·ligència al sistema i tarife s que 
orientin al mercat

Moment de la recàrrega

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya
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Aprofitament de les energies renovables. Reptes actu als del 
sistema elèctric espanyol

En dies amb elevat recurs renovable 
disponible no és possible integrar 
tota la producció del règim especial 
(R.E.)

Règim ordinari necessari per 
seguretat
•Reserves d’operació
•Estabilitat del sistema davant fallades
•Control de tensió
•Potència de curtcircuit
•Esmorteïment d’oscil·lacions

RE disponible

Resta de tecnologies 
del RO que participen 
en el mercat

Energia RE 
disponible no 
aprofitada

REE estima que a l’any 2014 menys d’un 3% 
de l’energia produïble del RE no s’aprofitarà. 

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya



Tipus d’inversor Punts de recarrega Operadors Situació Tipologia del punt

Punts 
soterrats/tancats

48 BSM

6 INSTALLED AND 
WORKING                                                         

Others 2010 - First Quarter 
2011

Not SMART 

20 REGESA End 2010 SMART 1.0
8 SABA End 2010 SMART 1.0

55
OTHER 

LICENSEES
First Quarter 2011 Under negotiation 

Punts al carrer

2 22@ INSTALLED AND WORKING SMART 1.0

3 22@ QUIMERA First half 2010 SMART 1.0
20 AEB First half 2010 SMART 1.0

4 TABASA INSTALLED AND WORKING SMART 1.0

6 BSM
INSTALLED AND 

WORKING
Not SMART 
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Under  

negotiation
First  quarter 2011 SMART 1.0

Altres punts
170 Fleet operators First quarter 2010 SMART 1.0
60 Public Authorities Second quarter 2010 SMART 1.0

Punts de recarrega – FEBRER 2010 (inclou MOVELE, Pla  espanyol, i IVECAT)

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya



Eix Mobilitat: Peatges tous i accés als carrils BUS -VAO

1. Accés als carrils BUS-
VAO: Els vehicles elèctrics 
podran accedir als carrils 
d’accés especial per a 
vehicles d’alta ocupació
BUS-VAO a les zones 
metropolitanes sense 
necessitas de portar dues 
o més persones.

2. Peatges metropolitans 
tous . La mesura afectarà
a les hores vall a tots els 
vehicles. Per a hores 
punta només serà
d’aplicació per a  vehicles 
amb alta ocupació (3 o 
més) i per a vehicles 
elèctrics

Previsió de carrils BUS-VAO a Catalunya

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya



• El VE pot constituir un element essencial 
en la cadena modal dels nostres 
desplaçaments.

• Disposarà de prioritat en l’aparcament de 
les estacions ferroviàries i de bus 

Treballs per incorporar l’exclussivitat i 
els descomptes als VE en els P&R

Eix Mobilitat:  Prioritat en els aparcaments Park & Rid e (aparcaments 
d’enllaç)

-Estudi d’ intercanviadors modals a Catalunya. ICAEN
- Estudi de dimensionament i localització dels aparcaments d’intercanvi modal en les xarxes 
ferroviàries interurbanes operades per RENFE i FGC. PTOP

IVECAT. Implantació del vehicle elèctric a Catalunya



GENERALITAT DE CATALUNYA
IVECAT

UPC
RACC

FEMCAT
UPM

Cambra de Comerç
IDIADA

Ajuntament de 
Barcelona

Generalitat de 
Catalunya

CLUSTER D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE CATALUNYA

ICAEN
Endesa

REE
Circutor
Simon
Emte

Emovement
IREC

Schneider Electric
Nissan
Seat
Istem

Ministeri d’Industria
IDAE (Movele)

Ajuntaments

Implantació del Vehicle Elèctric a Catalunya

Iniciatives per a la implantació del VE a Catalunya

Oficina LIVE
Ajuntament de 

Barcelona
ENDESA

UPC
ICAEN



Clúster d’eficiència energètica de Catalunya 

Objectius GT CLUSTER
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• A finals del 2008 es constitueix el grup de treball de VE per donar  resposta a la necessària demanda 

d’infraestructures de recarrega que caldrà implementar si volem que el VE sigui una realitat. El grup està

constituït, en una primera etapa per:

• Recentment s’han incorporat : REE, SEAT, NISSAN, Shneider, Istem, Volt-Tour

• La fase preliminar de treball del  grup ha identificat els productes i serveis necessaris per a la recarrega dels 

vehicles així com les barreres que cal superar.

• En la fase actual treballa en la solució necessària per a les recàrregues prioritàries que caldrà impulsar

Eix Innovació i tecnologia. Objectius GT CLUSTER



Clúster d’eficiència energètica de Catalunya 

Eix Innovació i tecnologia. Objectius GT CLUSTER
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Solució a  la infraestructura de recarrega que dóna resposta al ciutadà i optimitza la corba de 

demanada elèctrica atès que permet realitzar la recarrega a les hores nocturnes on la 

demanada és més baixa. Aquesta càrrega cal considerar-la com la càrrega vinculada al vehicle.

Treball en dos àmbits:

•Aparcaments públics amb places rotacionals i/o a pu pil·latge: 

Promoció del projecte conjunt de 49 punts de recarrega en aparcaments públics de 

Badalona, L’Hospitalet, Sta. Coloma i St. Adrià.

•Aparcaments públics d’ús privat en edificis  d’habi tatge

Contactes amb el Col·legi d’Administradors de Finques i redacció de l’informe tècnic lliurat a 

l’Observatori de Dret Civil Català bàsic per a la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal

Elaboració de l’estudi de solucions i viabilitat  de recarrega  per a les diferents opcions 

d’aparcament en un habitatges individuals i plurifamiliars. 


