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MONTSE MUSSONS OLIVELLA 

Directora, Innovació i Mercats a KM0 Energy 

Formació Acadèmica: 
 Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona 
 Màster en Polítiques Públiques Energètiques, Universitat de 

Columbia NY 

Economista amb un Màster en Polítiques Públiques. 6 anys d’experiència en el sector energètic i utilities 
treballant en la intersecció entre la regulació, la innovació i les noves tecnologies. M’interessa entendre 
i aplicar noves tecnologies i models de negoci que puguin accelerar la transició energètica.  

A Km0, treballo especialment a la línia d’Innova, gestionant múltiples projectes en l’àmbit de la 
flexibilitat, els mercats elèctrics i nous models de negoci. Entre els projectes desenvolupats a KM0 Energy 
destaquen: 

o projecte Assessoria tècnica del projecte IREMEL sobre el desenvolupament de mercats locals 
d’electricitat a Espanya, impulsat per IDAE i OMIE 

o Anàlisis de l’estat de l’art de plataformes de flexibilitat i agregació a nivell Europeu i cerca de 
partners tecnològics per a KM0 

o Desenvolupament i avaluació de la proposta de valor de KM0 Energy entorn a la flexibilitat de la 
demanda. Anàlisis d’oportunitats en mercats i serveis de flexibilitat energètics 

o Consultoria estratègica per a projectes en l’àmbit de les plataformes i solucions tecnològiques 
enfocades a la gestió de recursos energètics distribuïts 

Experiència: 

 Anàlisis del cas de negoci i proposta de valor de projectes smart grid per a utilities d’Estats Units i 
Llatinoamèrica (smart meters, demand response, automatització de xarxa i enllumenat públic 
intel·ligent) (Silver Spring Networks, 2014-2016)  

 Anàlisis de les necessitats de digitalització d’operacions i clients per al grup Suez a Espanya i 
generació de propostes per a nous projectes d’innovació (Suez, 2016-2017) 

 Gestió i execució de projectes d’innovació de negoci digitals, en l’àmbit de smart home i smart cities 
(Suez, 2017-2018)  

 Consultora en projectes d’anàlisis de mercat i de model de negoci en el sector IoT i energia per a 
múltiples clients en el sector tecnològic(Freelance, 2019-2020) 


