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- L’empresa 
 

- El projecte 



- L’empresa 
 

- El projecte 



- 1880 Fundació de l’empresa tèxtil 
 

- 1910 Les fàbriques necessiten més energia. S’envien tècnics a Suïssa per  
               saber què és l’electricitat. Es compren concessions d’aigua a la  
               capçalera del riu Ter (Sant Pau de Segúries) i es genera  
               electricitat per consum propi a les fàbriques de Tona i Centelles 
 
                Posteriorment es comença a vendre l’excedent a poblacions que  
                hi ha al llarg de la xarxa (de Sant Pau a Centelles) 
 
- 1913 Es guanya la concessió pel subministrament de l’enllumenat  
               públic a Granollers 
 
                L’empresa inicia l’activitat com a distribuïdora d’electricitat al  
                Vallès Oriental, Osona i Ripollès. 
 
- 2010 S’inicien les inversions en generació hidroelèctrica a Xile 

 
- 2014 Proposta i lideratge d’un projecte europeu pel desenvolupament  
 de les xarxes intel·ligents en entorn rural 
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Xarxa elèctrica 



- L’empresa 
 

- El projecte 



Els consumidors volen ser autònoms en la presa de decisions energètiques 
 
La generació distribuïda es desenvoluparà per voluntat i necessitat dels  
consumidors, per controlar l’origen i el preu de l’energia 
 
La generació distribuïda tindrà impacte a les zones rurals 
 
A les zones rurals les infraestructures (elèctriques i de telecomunicacions) 
no estan mallades 
 
El 24% de la població europea viu en àrees rurals (menys de 150 habitants 
per km quadrat) 

L’anunci del problema 

La previsió 



La confirmació del problema 

La tecnologia 

Les empreses de transport i de distribució d’electricitat han aprés, al llarg  
de 100 anys, a portar-la des dels punts de gran generació fins el consumidor 
amb un grau molt alt de qualitat de servei, i de forma molt eficient 
 
Quan el consumidor es converteix en productor (prosumer), les empreses  
distribuïdores son capaces de mantenir l’eficiència de la xarxa, sempre i quan 
la proporció d’energia generada sigui petita respecte al total d’electricitat  
distribuïda 
 
Quan la proporció d’electricitat generada de forma distribuïda augmenti, el 
problema del distribuïdor serà garantir la caiguda de tensió des de les seves 
estacions transformadores fins el punt de consum ( garantir 230V per evitar 
mal-funcionament d’electrodomèstics o qualsevol dispositiu que necessiti  
alimentació elèctrica) 
 



La solució del problema 

El projecte 

El projecte aspira a crear la tecnologia necessària per dotar les xarxes elèctriques 
 rurals d’electricitat d’intel·ligència que permeti: 
 
- Augmentar la resiliència de les xarxes existents, sense tenir que fer inversions 
     de cost molt elevat i alt impacte ambiental 
 
- Demostrar que la cooperació entre empreses elèctriques i de telecomunicacions 
     permet estalvis importants en infraestructures desplegades pel territori 
 
- Facilitar i fer gestionable, tant pel consumidor com pel distribuïdor, la creació 
     de punts de generació distribuïda 
 
- Reduir les pèrdues de les xarxes elèctriques en zones rurals 

 
- Evitar la fractura digital entre aquells que estiguin dintre de zones de Smart Grid 
     o fora d’elles i, per tant, fomentar el reequilibri territorial 



Xarxes elèctriques i de telecomunicacions en àrees rurals 

Concepte 

vs. 

URBANA RURAL 

Només amb aportació d’intel·ligència (smartness), una xarxa 
rural pot tenir un comportament equivalent, en termes de 

qualitat de servei I prestacions de valor afegit, a una d’urbana 



Integració de GD (Generació Distribuïda) 

Concepte 

Operació normal 

DSO 

Data flow 

Hi ha un flux de dades constant entre els punts d’operació i el centre de 
dades de la distribuïdora, que informen de l’estat de la xarxa 



Exemple d’automatització: es talla el subministrament d’electricitat i s’encenen els 
                                                 llums d’emergència 
 
Exemple d’intel·ligència:    amb la previsió del vent i núvols de demà, el sistema  
                                                estima que el veí A tindrà un excedent d’electricitat 
                                                produïda pel seu aerogenerador, entre les 12 i les 14h,  
                                                que és hora punta, i el sistema envia un whatsapp al veí B, 
                                                que té una granja, preguntant-li si en aquell horari  
                                                prefereix comprar una part de l’electricitat que necessita 
                                                al veí A, al sistema, o engegar el seu generador, dons  
                                                probablement les seves plaques fotovoltaiques produiran 
                                                per sota de la mitjana, i el seu patró de consum de la               
                                                última setmana sembla indicar que ha de prendre una  
                                                decisió si vol optimitzar el cost i les emissions de CO2 del  
                                                mix de generació. El sistema queda pendent de la seva   
                                                resposta 

automatització intel·ligència 



Per manca de subministrament o per acord dels prosumers 

Concepte 

DSO 

Operació en illa 

Data flow 
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Potència 

Temps 

230V 

Fallada o defecte 
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servei 

Amb la tecnologia actual 
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Amb IDPR a la xarxa 

Aportació 
 
Acumulació 
 
GD 



Objectius 
tecnològics 

Desenvolupar el Intelligent Distribution Power Router 
(IDPR) que ha d’incloure acumulació d’energia, i que 
permeti l’operació en illa I l’enrutament de 
l’electricitat 



Desenvolupar una nova tecnologia per transmetre dades a través de 
la xarxa elèctrica (PLC), que permeti  passar dels actuals centenars 
de Kb/s a distàncies de 500 m, a un rati de transmisió de dades de 
600 Kb/s a distàncies de 10 a 15 km, útils per zones rurals 

Objectius 
tecnològics 



Desenvolupar una capa de comunicacions, en àrees 
rurals, que connecti els IDPR entre si, els IDPR amb 
els consumidors i amb els prosumers, i el IDPR amb  
el centre de control 

Objectius 
tecnològics 



Desenvolupar un sistema de gestió de Dades i  

d’Energia, que coordini els IDPR’s i la Generació 

Distribuïda, tant en operació normal  com en illa 

Objectius 
tecnològics 



Integrar totes les solucions en un sistema 

Objectius 
tecnològics 



Demostrar I validar el sistema a dos distribuïdors  

europeus, amb la finalitat de garantir la viabilitat 

tècnica I econòmica de la nova solució 

Objectius 
tecnològics 



Impactes 

50% de reducció de pèrdues en la distribució per causa del desequilibri de fases 

L’IDPR permetrà tenir les fases permanentment en equilibri 

Reduciió del gap entre energia produida i energia consumida 

L’energia que es produeix i es consumeix a nivell local, estalvia les 
pèrdues de transport I distribució, estimades en un 3% 

Increment de Generació Distribuïda 

Si el distribuïdor es converteix en facilitador, els consumidors 
podran decidir sense restriccions tècniques 



Pressupost 

Inversió TOTAL:                                   4.944.690€ 

Subvenció EU:                                     3.239.539€ 



El Consorci 



El Consorci 

Líder i coordinador del consorci. Granollers 

UPC. Disseny dels prototips d’IDPR. Barcelona 

ZIV. Telecomunicacions PLC. Viladecans 

XOC. Telecomunicacions sobre Fibra Òptica. Barcelona 

KISTERS. Gestió de dades per aportar intel·ligència al sistema. Aachen (DE) 

SWR. Empresa distribuïdora de Rosenheim, per duplicitat de tests (DE) 

CGA. Integrador dels sistemes. Dublin (IE) 

SmartIO. Centre de recerca, per la difusió i explotació. Østfold (NO) 



El Grup 
d’assessorament 

tècnic 

GEODE. Associació europea de distribuïdors locals (BE) 

Digital Grid Consotium. Universitat de Tokio. 
Acció post Fukushima pel desenvolupament de 
la generació distribuïda (JP) 

Mälar Energi. Distribuïdora del Nord de Suècia (SE) 

SW.BB. Distribuïdora Bietingheim-Bissingen (DE) 

ESADE BAN. Xarxa de Business Angels, interessats pels nous 
models de negoci. Barcelona 

FREE. Iniciativa europea, lobby a favor de les zones rurals 

DIBA. La majoria dels 311 municipis de la Diputació són en 
zones rurals 



www.SmartRuralGrid.eu 



smartinez@estabanell.cat 

www.estabanell.cat 

Gener 2014 
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