
CAP A UN NOU MODEL  
DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

Manresa, 27 de gener de 2017 

Moderador
Notas de la presentación
Notas iniciales:El comité de dirección está formado por el director general, el director técnico, el director TIC, el director comercial y el director administrativo (que soy yo).Tenemos una buena experiencia previa implantando indicadores pero se ciñe a la actividad de distribución.No hay experiencia previa en comercialización masiva El consejo de administración es rehacio a emplear más recursos  humanos en esta actividad, pero no lo es en herramientas y optimización de procesos comerciales.El director comercial no verá con buenos ojos este proyecto. El departamento de atención al cliente no cuelga del director comercial, sino del director administrativo.



 
 

Presentació 

LES “PETITES ELÈCTRIQUES”  
 

 
Gairebé 100 anys de presència al 
sector i al territori. 
 

 
Mateixes exigències reglamentaries 
vers els usuaris que les grans 
empreses. 
 
 
Proximitat i agilitat ver les actuacions 
a la xarxa i tracte al client. 



1.880 inici activitat tèxtil 
Industrial + Capitalista 

Estabanell y Pahisa, S.A. 
 

Roda 
de Ter 

Camprodon Repàs històric 



L’energia elèctrica  
Una revolució industrial 

 

Camprodon 

Repàs històric 

 4 molins  
fariners  

es reconverteixen  
a centrals  

hidroelèctriques 



1.910 Noves fàbriques 
Centelles, Tona,  

Aiguafreda 
1200 treballadors 

Línia 40 kV 
 

Colònia 
Estabanell 

Centelles 

Amb xarxa 
elèctrica, força 
motriu per les 

fàbriques 



1.913 es guanya concurs 
Ajuntament de Granollers  

per l’enllumenat ciutat 

Colònia 
Estabanell 

Centelles 

Amb xarxa 
elèctrica, noves 

oportunitats 
Granollers 



26 municipis s’incorporen formen  
en pocs anys la xarxa de distribució i es  

mantenen avui 
Actualment 1.500 km xarxa i  

56.000 punts subministrament 



Energia i potència no és el mateix 
“Potència -> kW, energia, kWh” 

  

• Exemple símil hidràulic 
 
 
 
 
 

• Mateix volum , diferent “capacitat d’actuació” 

Potència x 1 

Mateixa 
energia 

Potència x 2 

Mateixa 
energia 

Moderador
Notas de la presentación
Con la ley del sector eléctrico y los cambios derivados de su entrada en vigor, implantamos el sistema de control presupuestario.En 2009, ante los nuevos retos que se presentaron con la liberalización total del sector, implantqamos los primeros cuadros de mando en la empresa, que se han revelado indispensables para gestionar el negocio de la distribución.Pero en el otro eje del negocio, la comercialización, nos resultan insuficientes nuestros modelos de control de gestión ante el entorno cambiante y competitivo de la comercialización. Es aquí donde propongo al Comité de Direción realizar un proyecto de implantación de BSC para la unidad de negocio de comercialización, que complemente todos los esfuerzos dedicados a crear una estrutura comercial sólida, dotándonos de una herramienta que alinee los objetivos y acciones a la estrategia.



“Junts per sempre” 
Potència 

subministrada 

El distribuïdor 
ha de controlar 

la tensió 

L’Usuari és qui 
demana a la 

xarxa 



+ “els elèctrics”, portem 100 anys diferents 

+ 100 anys sense acumulació elèctrica a gran 
escala 

PRODUCCIÓ = CONSUM 
El pas del temps 



Disseny de xarxa de distribució singular 

• “just in time” 
• Amb grans centrals de producció 
• Amb grans xarxes sobre territori 
• Amb garantia de subministrament (duplicitat de 

camins) 
• Grans subestacions 



Dissenys de xarxes unidireccionals 
• Fins ara hem fet xarxes pensades per un únic 

sentit energètic 

c.
d.

t %
 

kW  distància 

Uv 

Un +/- % Sentit únic de l’energia 



100 anys creixent amb la DEPENDÈNCIA ELÈCTRICA 

de
pe

nd
èn

ci
a 

Millora qualitat 

SAI 
Ascensors 

Pagaments Visa ... 



El primer canvi ja va arribar fa uns anys 
• Generació distribuïda a la xarxa 



Nou disseny de xarxes, 1a adaptació al canvi 
• Re-enginyeria de les xarxes 

 
 

 
 

Regulació 
fixa 

Regulació 
automàtica 

Escurçar 
distàncies 

Sentit únic de l’energia 

Sentit bidireccional de l’energia 



Perquè ho estem fent ? 
• Per integrar energies renovables  

Nou disseny xarxes bt més curt 

c.
d.

t %
 

kW  distància 

Uv 

Un +/- % sobretensions Oscil·lacions 

Sentit bidireccional de l’energia 



Què volem aconseguir ? 
• Facilitat d’integració de les generacions “sense 

problemes” 

Nou disseny xarxes bt més curts 

c.
d.

t %
 

kW  distància 

Sense 
sobretensions 

Oscil·lacions 
“imperceptibles” 

Un G 

G 



El que ens demana 
Europa 

 
paper del distribuïdor 

davant els  nous reptes 
tecnològics 

• Impulsor 
• Facilitador  
• Opositor 



 “L’aixeta elèctrica” 
 
 
 
 
 

+ IGBT 
Insulated Gate Bipolar Transistor BATERIA 

Alta densitat energètica 

El segon gran canvi 



Preparats pel canvi ???... 

Canvis reals però imperceptibles 

25 anys 

Anys 80 
0,16 MB 

0,36 MB 

1,4 MB 

8.000 MB 
50.000 vegades més capacitat, moltes noves possibilitats 



LA DEPENDÈNCIA ELÈCTRICA, pot ser diferent 

de
pe

nd
èn

ci
a 

Millora qualitat 

 
 
 
 
ACUMULACIÓ 

http://1.bp.blogspot.com/_v4FG2KuXMjs/TUsqKm_Y57I/AAAAAAAAACM/q0q1DmLUnHk/s1600/Cotxe+electric.jpg


La nostra realitat, pot canviar 

30 kWh 

500 kWh/mes aprox 
 
15 – 20 kWh diaris 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.adn.es/clipping/ADNIMA20070905_0447/4.jpg&imgrefurl=http://www.adn.es/impresa/economia/20070905/IMA-0447-4822666jpg&usg=__xsmjSpeOZCGKSgUAQuf48x6zX90=&h=480&w=354&sz=52&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=Y2xiBObKdA6SrM:&tbnh=129&tbnw=95&ei=xEe1Tuu5N5Tn8QP34oT_BA&prev=/search?q=red+electrica&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4GPEA_esES305ES308&tbm=isch&um=1&itbs=1


Situació propera...      Smart grid!!! 

AC        
DC 

L’acumulació d’energia pot donar un salt qualitatiu en aspectes  
comercials i tècnics 
 
Compra i venda de l’energia acumulada al vehicle o bateries pot ser una nova  
forma de gestió de la demanda 

30 kWh 

500 kWh/mes aprox 
 
15 – 20 kWh diaris 

Exportació - importació 

 23 kWh 
   ARA  

venda 

http://1.bp.blogspot.com/_v4FG2KuXMjs/TUsqKm_Y57I/AAAAAAAAACM/q0q1DmLUnHk/s1600/Cotxe+electric.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.adn.es/clipping/ADNIMA20070905_0447/4.jpg&imgrefurl=http://www.adn.es/impresa/economia/20070905/IMA-0447-4822666jpg&usg=__xsmjSpeOZCGKSgUAQuf48x6zX90=&h=480&w=354&sz=52&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=Y2xiBObKdA6SrM:&tbnh=129&tbnw=95&ei=xEe1Tuu5N5Tn8QP34oT_BA&prev=/search?q=red+electrica&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4GPEA_esES305ES308&tbm=isch&um=1&itbs=1


Situació propera, a casa... 

AC        
DC 

L’acumulació d’energia pot donar “la perfecció” a la xarxa elèctrica 
 
 
L’administració ha de legislar per fer-ho possible.  

30 kWh 

500 kWh/mes aprox 
15 – 20 kWh diaris 

Autoconsum suficient per 1 
dia d’autonomia en consum 
normal 

Problema a la xarxa 
 23 kWh 
   ARA  

http://1.bp.blogspot.com/_v4FG2KuXMjs/TUsqKm_Y57I/AAAAAAAAACM/q0q1DmLUnHk/s1600/Cotxe+electric.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.adn.es/clipping/ADNIMA20070905_0447/4.jpg&imgrefurl=http://www.adn.es/impresa/economia/20070905/IMA-0447-4822666jpg&usg=__xsmjSpeOZCGKSgUAQuf48x6zX90=&h=480&w=354&sz=52&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=Y2xiBObKdA6SrM:&tbnh=129&tbnw=95&ei=xEe1Tuu5N5Tn8QP34oT_BA&prev=/search?q=red+electrica&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4GPEA_esES305ES308&tbm=isch&um=1&itbs=1


Amb acumulació deixem  
de ser diferents 

• Canvia el sistema de generació 
• Canvia el sistema de cobrir el consum 
• Menys infraestructura al territori 
• Podem créixer amb les xarxes existents 

 
• Canvia la gestió de l’energia per l’usuari i per 

l’empresa distribuïdora 



Canvis per l’empresa elèctrica 



Aplicacions de las bateries en zona rural 

Xarxa rural 

Millora de la qualitat de Servei 
 

• Elimina microtalls 
• Desequilibris de tensions 
• Funcionament en illa si hi ha fallada 

de la xarxa 
• Estalvia inversió en xarxa rural 



Xarxa rural 

Inversió 
tradicional 

Dificultats ambientals 
 
Alt cost d’inversió 

Aplicacions de las bateries en zona rural 



Inversión con 
acumulació + energia 
renovable gestionada 

pel distribuïdor 

Control tensió fase a fase 
 

Control energia reactiva 
 

“Autonomia” temporal  a la xarxa 
 

Inversions menors comparades amb les 
tradicionals 

 
Menys infraestructures en el medi rural. 

Xarxa rural 

Aplicacions de las bateries en zona rural 



Canvis pels usuaris 



Els usuaris 

Aplicacions de las bateries en els 
subministraments 

• Estalvi econòmic ?? 
• Millora de la qualitat xarxa ?? 
• Sensació d’autonomia energètica ?? 

                 per iniciativa de l’usuari 



Els usuaris 

Aplicacions de les bateries en els subministraments 

• 7 kWh cicle diari 
• 2 kW potència continuada 
• 3,3 kW pic 
• 100 kg pes Carrega de la 

bateria en 
hores vall 

Consum 
en hores 
punta 

Estalvi econòmic per desplaçament horari 
                 per iniciativa de l’usuari 



Corbes de carga de usuaris 
Corba de baix consum 

Corba consum “familiar” 

Dia 1 Dia 2 



Equips connectats 

Corba de consum amb 
reactiva important (0,86) 

Dia 1 Dia 2 



Corbes de carrega dels 
usuaris 

Corba de baix consum 

Dia 1 Dia 2 

3 kWh bateria 

Carrega de la 
bateria en hores 
vall 

Bateria en 
hores punta 

                 per iniciativa de l’usuari 



Dia 1 Dia 2 
0,5 kW solar 
2 kWh bateria 
Gran independència de la 
xarxa 

Corbes de carrega dels 
usuaris 

Corba de baix consum 

                 per iniciativa de l’usuari 



Comentaris al RD 900/2015 de 
autoconsum 

• Art 5.5 es permet l’acumulació en els subministraments 
 

• Art. 4.3 No es pot compartir  
     generació amb altres usuaris 

 
• Art. 6 No responsabilitat del distribuïdor respecte a qualitat 

de servei per problemes del generador 
 
• Art 20 Notificar a la administració els subministraments que 

s’aïllin de la xarxa 
Nova legislació 

Europa ya te definida la 
figura de “L’AGREGADOR” 



Els propers reptes legislatius davant els 
avenços tecnològics 

Autoconsum ¿AGREGACIÓ? 
¿REFORMA 
ESTRUCTURA 
TARFARIA 
PEATJES ? 

Règim especial 



Corbes de càrrega 

L’agrupació de 
subministraments 

d’un edifici 

21 kW de bateries 
equivalent a 1 vehicle 

elèctric 

Potència y 
energia 0 en 

consums punta 

Opció fora de la legalitat actual però en un futur haurà de legislar-se sobre aquest tema 



Usuari final 

10 kW d’energia 
solar fotovoltaica 

Edifici de 
habitatges 

L’acumulació en l’àmbit domèstic 



Corbes de carrega 

Generació dissenyada fa uns anys 
per exportar 100% 



Bateries+generació 

Aportació 
generació 

solar existent 

Nova 
Acumulació 
amb bateria 

Excedent 

Agrupació de 
subministraments 

Dia 1 Dia 2 

Dades: 
10 kW de generació solar fotovoltaica 
1 bateria 23 kWh 

Us de la xarxa 

Opció fora de la legalitat actual però en un futur haurà de legislar-se sobre aquest tema 



Autonomia de la xarxa 

Datos: 
12 kW de generació solar fotovoltaica 
2 bateries 23 kWh 
bateries 

Aportació 
generació solar 

Acumulació 
batería 

Excedente 

Ús de la xarxa 

Dia 1 Dia 2 

Opció fora de la legalitat actual però en un futur haurà de legislar-se sobre aquest tema 

Agrupació de 
subministraments 



Conclusions pel distribuïdor 
• El distribuïdor també ha de poder instal·lar i gestionar 

l’acumulació a la xarxa per la optimització d’aquesta 
 
• Els distribuïdors hem de convertir les “amenaces” en 

oportunitats 
 

• L’acumulació: 
– És el canvi a la xarxa de distribució 
– Allarga la vida de la xarxa existent 
– Evitarà construir menys infraestructura tradicional 

 
 



Conclusions per l’Administració 

Conclusions 

• Les noves tecnologies avancen en prestacions i baixant preus 
 
• La legislació no pot ignorar la realitat i els avanços tècnics 

imparables. Ha de facilitar la seva incorporació y reconèixer 
les inversions. 
 

• L’acumulació d’energia serà el gran canvi en l’estructura actual 
de distribució d'energia elèctrica i pot trencar el sistema 
actual de costos 
 

• No podem anar en contra de la societat i de la sensibilizació 
social  



Conclusions pel consumidor 

Conclusions 

• No hem de confondre l’usuari amb falses 
expectatives  
 

• Hi ha un trasllat de costos cap a l’usuari final  
gens menyspreable 
 

• Energia i potència, abans i ara, amb xarxa o 
sense xarxa, canvi d’hàbits. 
 



 
 

Gràcies per la seva atenció 
 
 

Albert Estapé 
aestape@Estabanell.cat 
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