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1. INTRODUCCIÓ 

El present document fixa el marc lògic conceptual per al desplegament de l’actuació  

Microxarxa Intel·ligent: Recerca i Desenvolupament del PECT LITORAL BESÒS 

TERRITORI SOSTENIBLE, dins de l’operació 4.-Talent Energètic (codi SIFECAT 

GO03-003364) cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

 
 
 

2. RESULTATS ESPERATS DE L’ACTUACIÓ MICROXARXA 

INTEL·LIGENT: RECERCA I DESENVOLUPAMENT 

D’acord amb la memòria descriptiva del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible de 18 

de setembre de 2017, els productes/resultats esperats són els següents: 
 

 Disposar del disseny d’un sistema escalable i modelitzat de  microxarxa 

intel·ligent (smart microgrid), per a la generació, distribució, gestió i optimització 

del subministrament de l’energia elèctrica. 

 Mapificació de la situació de gestió distribuïda de les xarxes locals petites a St. 

Adrià i Badalona 

 
 
 

3. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

D’acord amb els objectius recollits a la memòria descriptiva del PECT Litoral Besòs 

Territori Sostenible, es proposa desenvolupar aquest projecte d’acord amb l’estructura 

recollida en els següents paquets de treball: 

 

1. Marc per al desplegament de l’actuació i definició d'objectius 

1.1. Disseny d'un sistema escalable de microxarxa intel·ligent 

1.2. Potenciar l'aplicabilitat de les microxarxes intel·ligents 

 

2. Estat de l'art de les microxarxes urbanes 

2.1. Principals vectors energètics associats a les microxarxes 

2.2. Principals tecnologies, tipologies i solucions 

2.2.1. Sistemes de generació distribuïda 

2.2.2. Sistemes d'emmagatzematge 

2.2.3. Principals arquitectures aplicades 
 

2.3. Escenaris i exemples d'aplicació actuals i/o futures. Principals aplicacions 

(domèstiques, industrials, EV, etc.) i necessitats 
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3. Anàlisi de les principals necessitats associades a l'entorn urbà del projecte  

Anàlisi de les zones urbanes associades al projecte i determinació de les 

principals característiques dels actius energètics associats a la zona 

estudiada (exemples memòria del projecte) 

 

4. Anàlisi Estat del marc tècnic normatiu 

4.1. Estàndards nacionals i europeus (UNE i IEC) associats a les microxarxes 

4.2. Estàndards IEEE associats a les microxarxes 

4.3. Ordres ministerials i RDs associats a la implantació i legalització de les 

microxarxes 
 

4.4. Anàlisi del impacte del marc tècnic normatiu en el desenvolupament de 

les microxarxes en les principals necessitats estudiades associades a les 

zones urbanes 

 

5. Anàlisi del marc regulador associat a les microxarxes 

5.1. Anàlisi del marc regulador espanyol aplicable a les microxarxes i a les 

comunitats energètiques (LSE i RD 900/2015, possiblement nou marc dels 

agregadors) 
 

5.2. Anàlisi del impacte del marc regulador en el desenvolupament de les 

microxarxes en les principals necessitats estudiades associades a les zones 

urbanes 

 

6. Proposta de sistemes de microxarxa intel·ligent. Casos d’estudi aplicats a 

les necessitats associades a l’entorn urbà del projecte 

6.1 Propostes de TFGs i/o TFMs vinculats amb el disseny i dimensionament 

de microxarxes aplicables a les necessitats del territori identificades a 

l’activitat 3 del projecte. 

 

7. Propostes per la potenciació de l'aplicabilitat de les microxarxes 

intel·ligents en les zones urbanes estudiades 

7.1 Dirigides a estudiants de l’EEBE 

7.2 Dirigides a altres actors presents al territori 

7.2.1. Institucions i empreses 

7.2.2. Particulars 

 

8. Conclusions i consideracions finals 
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4. ELS VECTORS LÒGICS DEL MARC CONCEPTUAL DE 

L’ACTUACIÓ MICROXARXA INTEL·LIGENT 

En són 6, agrupats contemplant tres intervals temporals: Antiguitat, Present i Futur. 
 

1. La generació a gran escala d’energia elèctrica (Antiguitat). 

2. La cadena de generació-consum d’energia elèctrica (Antiguitat-Present) 

3. Creixement en l’ús de l’electricitat com a principal font d’energia (Present). 

4. La solució als problemes: Generació distribuïda i Microxarxes (Present-Futur). 

5. Les transicions H2040 de la Unió Europea i les Microxarxes urbanes (Futur). 

6. Microxarxes incrustades i Microxarxes col·laboratives (Futur). 

 

Les fites a assolir dins de l’actuació  Microxarxa Intel·ligent: Recerca i Desenvolupa-

ment s’inscriuen en els vectors 4 i 5. 

 
 
 

5. LA GENERACIÓ A GRAN ESCALA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

La xarxa global de generació i transport massiu d’energia és el sistema més gran 

desenvolupat per la humanitat (escala planetària). 

 

El sistema presenta seriosos inconvenients: 
 

 Problemes de manteniment d'aparells i sistemes. 

 Poca robustesa i pèrdua d'estabilitat. 

 Rendiment generalment més baix que el tecnològicament possible. 

 Impacte i sensibilitat mediambiental. 

 Costos de renovació molt elevats. 

 Polítiques d’empreses acostumades al monopoli. 

 

 
Figura 1.- Representació en projecció Dymaxion del sistema elèctric mundial. (GIS 2010). 
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6. LA CADENA DE GENERACIÓ-CONSUM D’ENERGIA 

ELÈCTRICA 

Des de la font d’energia primària fins el consumidor final, els rendiments en la generació, 

transport i distribució són baixos. La figura 2 ho esquematitza. 
 

 
Figura 2.- La cadena d’Energia Elèctrica. (World Energy Council/Infineon). 

 

 

En aquesta figura s’observa una línia blanca que esquematitza l’energia aprofitable en 

cada salt de la cadena. La línia verda indica la millora percentual del rendiment en cada 

salt de transformació energètica, observant-se que la millora potencial més elevada es 

dóna a nivell d’usuari final. 

 

Aquest increment del rendiment s’assoleix emprant tècniques de l’electrònica de 

potència i nous materials. A més, els costos per a l’optimització energètica són molt 

menors en el nivell d’usuari final que en la resta de nivells de la cadena. 

 
 
 
 

7. CREIXEMENT EN L’ÚS DE L’ELECTRICITAT COM A 

PRINCIPAL FONT D’ENERGIA 

Tots els indicadors disponibles actualment responen a diagrames Sankey com els 

recollits seguidament.  
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Figura 3.- Utilització de l’energia als EUA. Figura superior: any 2013. Figura inferior: 

projecció a H2040. (Boroyevich et al. Intergrid… IEEE JESTPE v1 N3 Sep 2013). 

 
S’observa, doncs (figura 3) que en un futur proper (a nivell de territori) l’ús de l’energia 

elèctrica serà massiva a nivell d’usuari final (100% d’energia elèctrica emprada en 

aplicacions residencials, comercials i industrials) i amb una producció total de la mateixa 

a partir de renovables (nuclear inclosa).  

 
 
 
 

8. LA SOLUCIÓ ALS PROBLEMES: GENERACIÓ DISTRIBUÏDA 

I MICROXARXES 

 

L’assoliment dels anteriors objectius en l’ús de l’energia elèctrica en un context 

sostenible i òptim està basat en la utilització de microxarxes (micro-grid, smart micro-

grid) entenent aquest sistema energètic com un sistema de generació d’energia elèctrica 

a prop dels punt de consum i basada en la utilització d’energies renovables, sigui de 

forma aïllada o amb possibilitat de connexió a la xarxa general de distribució. 
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De forma similar a la substitució dels grans centres de càlcul amb ordinadors 

potentíssims que servien a multitud d’usuaris per la plataforma d’Internet, on la 

interconnexió d’un nombre ingent de petits ordinadors “personals” s’ha demostrat 

excepcionalment efectiva, l’ús de l’energia elèctrica s’ha de basar en “petits” sistemes 

energètics (microxarxes) distribuïts per tot un territori. 

 

 
 

Figura 4.- Contextualització en blocs d’una microxarxa convencional amb possibilitat de 
connexió a la xarxa general de distribució. Admet implementació amb equipaments 

comercials o amb equipaments dissenyats específicament 

 
 

D’acord amb l’investigador Robert Lasseter, els problemes dels grans sistemes de 

generació d’energia elèctrica se solventen atenent a tres conceptes que permeten el 

canvi de paradigma: 
 

 Generació distribuïda (DG, Distributed Generation) amb ús de renovables. 

 Control dels fluxos de potència (PFC, Power Flow Control). 

 Sistemes d’emmagatzematge (ESS, Energy Storage Systems). 

 

Per tal de realitzar un control efectiu d’una microxarxa cal aportar un component “smart” 

emprant: 
 

 Una aproximació de control per supervisió tipus SCADA  (Supervisory Control 

and Data Acquisition System), basada en busos de potència, comunicacions i 

control, amb capacitats de detecció de fallades, diagnosi de les mateixes i la 

seva absorció mitjançant redundàncies estructurals. 

 Un disseny físic i lògic basat en capes (layers) o nivells d’acord amb les piràmides 

de jerarquia CIM (Computer-Integrated Manufacturing). 

 

Aquests dos darrers components de la microxarxa són els que permeten realitzar el 

sistema de gestió de la microxarxa (MGMS, Micro-Grid Management System) i del 

control dels fluxos d’energia (EMS, Energy Management System). 
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Així doncs, rep el com de microxarxa (micro-grid) tot sistema energètic que respongui 

a una generació distribuïda d’energia, control de fluxos de potència i sistemes 

d’emmagatzematge d’energia. 

 

Conforme la microxarxa està dotada de components SCADA i CIM, la mateixa va 

adquirint característiques smart (smart micro-grid). 

  

A més a més, cal considerar que la microxarxa és un sistema escalable, i donada la 

seva capacitat d’estar connectada (si convé) a la xarxa general de distribució, la 

microxarxa pot ser considerada una part més de la cadena d’energia elèctrica dins el 

nivell d’usuari final. 

 

 
Figura 5.- La microxarxa i la cadena d’energia elèctrica. 

 

 

 

9. LES TRANSICIONS H2040 DE LA UNIÓ EUROPEA I LES 

MICROXARXES URBANES 

El 2014 la Unió Europea implanta el programa Horitzó 2020 (ara ja extrapolat a l’Horitzó 

2040) que definia per al període 2014-2020 el programa marc de recerca i innovació de 

la UE. Seguint aquesta idea, les directives de la UE es van orientar cap a sistemes més 

sostenibles per reduir un 20% les emissions, estalviar un 20% d'energia i promoure i 

implementar les energies renovables fins un 20%. En aquells primers anys es va iniciar 

el règim de comerç dels drets d'emissió, també el "Pla per al Desenvolupament de 

Tecnologies Estratègiques en el Camp de l'Energia" i les denominades "Energy 

Industrial Initiatives" dins de l'Aliança Europea per a la Investigació Energètica (EERA). 

 

PPC (Point of Common Coupling) que permet la 

connexió o desconnexió de la microxarxa a la xarxa 

de distribució 
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En aquest sentit, i atenent a un entorn urbà amb projecció al context de la "Smart City", 

i sense excloure la seva aplicació a entorns rurals, en l’actualitat es tracen diversos 

vectors d'actuació recollits en les denominades "transicions" que permeten la 

modelització (a nivell físic i funcional) d’infraestructures d'aquests entorns habitables, 

des d'un habitatge únic, un edifici, un campus, una ciutat o un territori; a saber: 
 

 Transició Energètica. Orientada a l’ús eficient i òptim de l’energia desplegant la 

denominada smart grid, i actuacions en  transport i mobilitat. 

 Transició Mediambiental. Orientada cap a les energies netes, i contemplant 

transport, mobilitat, risc hidrològic i el canvi climàtic. 

 Transició Numèrica. Basada en la utilització del big data per a la ciutat 

intel·ligent (smart city) i la modelització d'informació en l'edificació. 

 Transició Urbana. Modelització urbana, planificació i metropolització. 
 

 
Figura 6.- El paper de les microxarxes contemplant territori i transicions de la Unió 

Europea. (Model francès), [5]. En verd clar els objectius; en verd fosc els instruments. Les 
microxarxes incideixen en les transicions energètica i mediambiental. 

 

En la figura 6, que recull el model d’implementació de les transicions H2040 a França, 

s’aprecia el paper fonamental de les microxarxes en els entorns urbans que, també, es 

pot extrapolar als entorns rurals. 

 

A més a més, i d’acord amb les propietats d’escalabilitat de les microxarxes, es marca 

la tendència de les mateixes (requadre de línia discontínua), en el sentit d’aplicació de 

les microxarxes, tant a escala menor a la d’un edifici (habitatge) com a escala territorial 

creixent, amb una forta incidència sobre el transport i la mobilitat (essencialment 

elèctrics). Un exemple poden ser els micro-punts de recàrrega de vehicles elèctrics d’ús 

personal. 
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10. MICROXARXES INCRUSTADES I MICROXARXES 

COL·LABORATIVES 

Es parla de microxarxa incrustada (Building-integrated micro-grid, embedded micro-

grid) quan la microxarxa està associada directament a una “unitat urbana”, entenent 

aquesta un habitatge, un edifici o una zona urbana. 

 

Si fins ara l’opció inicial era afegir una microxarxa de corrent altern (CA) a una unitat 

urbana ja construïda (figura 2), en l’actualitat el planteig és dissenyar la unitat urbana 

comptant amb que aquesta inclourà la seva microxarxa “incrustada” en la pròpia 

infraestructura per a un control òptim del sistema energètic; és a dir, que les diverses 

necessitats de consum requerits per la unitat urbana, seran proveïdes per una 

microxarxa dedicada que, en principi, serà una microxarxa de CC (corrent continu) per 

poder realitzar un control a baix nivell dels seus elements constitutius. 

 
Figura 7.- Exemple de microxarxa integrada en un edifici d’habitatges, [5]. 

 

NOTA. Si la microxarxa no és incrustada sinó que respon a un esquema com el de la figura 2 (microxarxa de CA 
realitzada amb equipaments comercials), els indicadors d’optimització són molt pitjors que en el cas de les microxarxes 
incrustades. 

 

Amb aquesta configuració de micro-xarxa incrustada, es pot aconseguir un control total 

de la mateixa i una interacció de l’usuari final amb el sistema edifici-micro-xarxa. 

 

Suposi’s ara un conjunt d’unitats urbanes (per exemple habitatges unifamiliars d’una 

urbanització) en un nombre d’unitats que, si més no per un determinat temps, anirà 

creixent fins el seu nombre màxim. En principi es pot considerar, d’acord amb el punt 

anterior, que cadascuna d’aquestes unitats té una microxarxa incrustada que, 

inicialment, funciona com una unitat aïllada de la resta de microxarxes.  
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És evident que aquest conglomerat de microxarxes incrustades a cada unitat, pot 

optimitzar el sistema energètic de cadascuna de les unitats (habitatges en aquest cas), 

però si es pensa en optimitzar tot el conjunt d’unitats (la urbanització en el cas 

considerat) aquesta filosofia no és òptima. 

 

L’optimització del sistema energètic complet (urbanització) implica, forçosament, un nou 

paradigma relatiu a les microxarxes col·laboratives, de forma que l’intercanvi 

d’informació entre totes les microxarxes individuals permeti optimitzar els costos 

d’instal·lació i de despesa energètica de tot el conjunt amb una millora dels indicadors 

en relació als obtinguts emprant microxarxes individuals. L’intercanvi energètic entre les 

diferents microxarxes en col·laboració es realitza amb la xarxa de distribució intel·ligent 

(smart grid). 

 

 
Figura 8.- Esquema d’una configuració col·laborativa de microxarxes incrustades, [5]. 

 

 

NOTA. El cas descrit de col·laborativitat en microxarxes respon a l’agregació de microxarxes individuals. Una altra 
aproximació (que hauria de donar millors resultats) és preveure que el conjunt final de les unitats urbanes estarà format 
per microxarxes col·laboratives, amb la qual cosa el dimensionament de les microxarxes incrustades en cada unitat 
pot ser més eficient. 

 

La col·laborativitat de microxarxes ha de permetre una millor optimització del sistema 

complet i, a més a més, ha de permetre la màxima capacitat d’actuació dels usuaris com 

a consumidors proactius (prosumers). 

 

L’àmbit de col·laborativitat de microxarxes no estava contemplat en els inicis d’aquest 

projecte, encara que s’han desenvolupat diversos projectes concrets en aquest àmbit, 

degut a la tendència creixent d’agregacions de prossumidors domèstics. 
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12. RECOPILACIÓ DE RESULTATS I DOCUMENTACIÓ 

GENERADA 

Les sortides documentals d’aquest projecte s’han descrit en l’apartat 3 d’aquest 
document. 

 

Les propostes concretes de microxarxes intel·ligents aplicables al territori proper del 
PECT Litoral Besòs Territori Sostenible es recullen en el document  

 

PUNT 6. Sistemes de microxarxes intel·ligents. Casos d’estudi aplicats a les 
necessitats associades a l’entorn urbà del projecte 

 

on es detallen diversos projectes concrets d’aplicabilitat de microxarxes, com ara els 
següents (relació incompleta) 

 

 Estudi de l’Eficiència Energètica d’una Casa Ecològica. Aplicació: Disseny 
de la casa per al Solar Decathlon Europe 2019, situada al Campus Diagonal-
Besòs. 

 Impacte de la Rehabilitació Energètica d’un Habitatge Familiar. Aplicació: 
Habitatge unifamiliar genèric. 

 Anàlisi de la Viabilitat d’una Instal·lació Fotovoltaica Residencial d’Acord 
amb el Marc del RD 244/2019 Regulador de l’Autoconsum d’Energia 
Elèctrica. Aplicació: Llar unifamiliar. 

 Implementació de Criteris d’Optimització Energètica en Habitatge 
Unifamiliar Contemplant l’Ús d’Energia Solar Fotovoltaica. Aplicació: 
Habitatge unifamiliar genèric. 

 Disseny d’una Microxarxa per a la Recàrrega de Vehicles Elèctrics. 
Aplicació: Sant Adrià de Besòs. 

 Estació de Recàrrega de Vehicles Elèctrics d’Ús Personal. Aplicació: 
Campus Diagonal-Besòs de la UPC, Sant Adrià de Besòs. 

 Posada en Funcionament i Bateria de Tests per a un Equipament del 
Laboratori E3PACS. Aplicació: Laboratori de l’EEBE on s’han desplegat 
diverses activitats formatives. 

 Estudi de la Potenciabilitat de les Microxarxes Col·laboratives. Aplicació: 
Comunitat genèrica de prossumidors domèstics. 

 Gestió Col·laborativa de Microxarxes. Aplicació: Comunitat genèrica de 
prossumidors domèstics. 

 Optimització en la Planificació i Operació dels Agregadors de Recursos 
Energètics Distribuïts amb Participació en el Mercat Elèctric. Aplicació: 
Comunitat genèrica de prossumidors domèstics. 
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