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1. ESTAT DE L’ART DE LES NORMATIVES APLICABLES A 

MICROXARXES 

Les diferents normatives trobades en temàtica de smart grids i més concretament en les 

microxarxes a nivell internacional (normes IEEE) i d’aplicació nacional en l’entorn de la 

comunitat europea basada en nomes IEC descriuen com han de ser, les planificacions 

i els sistemes de seguretat de les xarxes distribuïdes, ja siguin aïllades o connectades 

a xarxa convencional. 

Fins fa poc hi havia dues principal normatives internacionals: 

- IEC TS 62257 Sèrie 1- Recomanacions per energia renovable i sistemes 

híbrids per electrificació rural. 
 

- IEEE 1547.4 [2] Guia pel disseny, operació i integració de sistemes aïllats de 

recursos distribuïts amb sistemes de potència elèctrica. 

La Comissió Electrotècnica Internacional darrerament ha publicat les seves normatives 

específiques en temàtica de microxarxes. La IEC 61850 tracta de la automatització de 

subestacions,  

L’organització IEEE en el mercat americà porta uns anys d’avançament respecte a les 

europees i es pot dir que està més desenvolupat pel fet que disposa de normatives molt 

actualitzades. 

Concretament hi ha les normes IEEE 2030 en les seves parts 7 de 2017 (controladors 

per microxarxes), 8 de 2018 (Test dels controladors de microxarxes) i 9 de 2019 

(Recomanacions pràctiques per la seva planificació i disseny) que tracten diversos 

apartats. 

El desenvolupament dels documents analitzat s’ha centrat en normatives d’aplicació a 

Espanya que estan emmarcades en les normes europees IEC. 

Es fa un estudi acurat de la norma IEC TS 62898 de microxarxes en els seus apartats 

1, 2 i 3.1. 

Per altra part també es fan servir moltes vegades normes referents a fonts d’energia 

distribuïda com la IEC 62257 sobre recomanacions per a energies renovables i sistemes 

híbrids per a electrificació rural, com a norma que molts cops es fa servir de referència 

en aplicacions de microxarxes i la norma IEC/TC8 PT62786: Interface d’usuari per a 

xarxa intel·ligent Part 2: Domini de font d’energia interconnectada amb la xarxa. 

També cal parlar de normes referent a gestió i control d’energia com les  IEC 60364-8-

2 i la IEC/TR 61850-90-7. 

A Espanya l’única normativa pròpia és la UNE 206007-1:2013 i la UNE 206007.2:2014   

que parlen de forma molt genèrica dels requisits de connexió a la xarxa elèctrica. Part 

1; Inversors per connexió a xarxa de distribució. I la Part 2 fa referència a la seguretat 

del sistemes per instal·lacions constituïdes per inversors. [9] 
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A part de les normatives explicades en aquest document, també cal fer menció a les 
que es fan servir complementàriament a la unió europea com son: 
 

 la CLC/TC 50549-1 201 Requirements for generating plants to be connected in 
parallel with distribution networks—Part 1: Connection to a LV Distribution 
network—Generating plants up to and including Type B que fa referència a la 
generació de plantes elèctriques incloent el tipus de de xarxes de BT. 
 

 EN 50438 2013 Requirements for micro-generating plants to be connected 
in parallel with public low-voltage distribution networks que fa referència a plantes de 

mircro-generació de 16 A per fase de xarxes públiques de distribució de BT 230/400 V. 
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2. NORMA IEC 62898 SOBRE MICROXARXES 

Les microxarxes poden tenir diferents propòsits segons els objectius principals de les 

seves aplicacions. Solen veure’s com mitjans per gestionar la fiabilitat del 

subministrament en una contingència de xarxa i l'optimització local del subministrament 

d'energia mitjançant el control dels recursos d'energia distribuïda (DER). Les 

microxarxes també presenten una forma de proporcionar subministrament d'electricitat 

en àrees remotes i utilitzar energia neta i renovable com un enfocament sistèmic per a 

l'electrificació rural. 

Norma IEC TS 62898 Microxarxes 

- IEC TS 62898-1 2017. Microxarxes Part 1: Directrius per a la planificació i 

especificació de projectes de microxarxes 

- IEC TS 62898-2 2018. Microxarxes Part 2: Pautes per a l'operació 

- IEC TS 62898-3-2020 Microxarxes Part 3-1: Requisits tècnics - Protecció i 

control dinàmic  

Les especificacions tècniques descrites en la IEC TS 62898-1, IEC TS 62898-2 i en la 

IEC TS 62898-3 son consistents amb: 

- Requisits del sistema del Comitè del Sistema IEC SmartEnergy. 

- Requisits tècnics de IEC 62786 per a la connexió de generadors destinats a 

funcionar en paral·lel amb la microxarxa. 

- Regles bàsiques de IEC TC 64 i TC 99 per seguretat i qualitat de distribució 

d'energia  en instal·lacions. 

- Regles bàsiques d'IEC TC 77 / SC 77a per problemes de compatibilitat 

electromagnètica (EMC). 

- IEC TS 62257  pel que fa a l'electrificació rural, comentada en el següent apartat. 

- IEC TS 62749 pel que fa a la qualitat de l'energia. 
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2.1 Norma IEC TS 62898-1 2017 

Part 1: Directrius per a la planificació i especificació de projectes de microxarxes 

El propòsit d'aquesta part de l'especificació tècnica IEC 62898, és proporcionar directrius 

per a la planificació i especificació de projectes de microxarxes. Les microxarxes 

considerades en aquest document són sistemes elèctrics de corrent altern (CA) amb 

càrregues i recursos d'energia distribuïda (DER) de baixa o mitja tensió. Aquest 

document no cobreix les microxarxes de corrent continu (CC). 

Aquest document abasta les següents àrees: 

1. Determinació del propòsit i aplicació de la microxarxa. Aplicació de microxarxes, 

anàlisi de recursos, previsió de generació i previsió de càrrega. 

2. Planificació DER i planificació del sistema d'energia de la microxarxa. Estudi 

preliminar utilitzat per a la planificació de microxarxes, inclòs l'anàlisi de recursos, 

el pronòstic de càrrega, la planificació de DER i la planificació del sistema elèctric 

de microxarxa. 

3. Requisits tècnics d'alt nivell, per DER en microxarxes, que s’haurien d'especificar 

durant l'etapa de planificació, per a connexió de microxarxes al sistema de 

distribució i per a sistemes de control, protecció i comunicació. 

4. Avaluació de microxarxa per a seleccionar un esquema de planificació òptim per 

a un projecte de microxarxa. 

La norma proporciona un procediment per planificar i dissenyar una microxarxa, 

especificant els requisits per al disseny intern i la connexió externa de la microxarxa. 

Abans de planificar una microxarxa, es recomana dur a terme un estudi preliminar per 

comprendre les necessitats locals i realitzar una avaluació tècnica, que inclou el 

següent: 

a) Anàlisi de recursos energètics. 

b) Perfil de càrrega. 

c) Estudi d'emplaçament. 

d) Paràmetres del sistema de distribució local. 

e) Disposicions per a l'expansió de la xarxa i desenvolupament futur. 

La Figura 1 és la il·lustració dels principals temes que s'han d'investigar en el procés de 

planificació i disseny de microxarxes. 
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Figura 1.- Procés general de planificació i disseny de microxarxes. Font Estàndard IEC TS 
62898-1 2017 

2.1.1. Determinació del propòsit i aplicació de la microxarxa. Aplicació de 
microxarxes, anàlisi de recursos, pronòstic de generació i de càrrega 

Aplicació de microxarxes 

S’estableix una classificació de les microxarxes en funció de l'aplicació: 

a) Microxarxes que apunten a millorar la fiabilitat i assegurar el subministrament 
d'energia per a totes o part de les seves càrregues mitjançant la col·locació d'illes: 

1. Microxarxa de distribució. 

2. Fàbrica de microxarxes. 

b) Microxarxes que busquen proporcionar energia a àrees remotes amb menor cost. 

c) Microxarxes que tenen com a objectiu reduir els costos d'energia per als seus 
usuaris en amb connexió a la xarxa mitjançant l'optimització dels actius. 

d) Microxarxes que cerquen proporcionar preparació per a desastres mitjançant 
l'optimització d'actius. 

En l'etapa de planificació, les microxarxes es classificaran en "microxarxes no 
aïllades" o "microxarxes aïllades", tenint en compte la disponibilitat d'un sistema 
d'energia elèctrica més ampli, les característiques del DER local i el patró de càrrega. 

• Aplicació de microxarxes no aïllades 

La microxarxa no aïllada està connectada al sistema de distribució a través del punt 
de connexió (POC) i pot funcionar en mode connectat a la xarxa o en mode illa. 
Aquesta microxarxa ha d'estar equipada amb instal·lacions necessàries 
d'emmagatzematge d'energia i / o unitats generadores despachables. La microxarxa 
no aïllada emfatitza l'ús de recursos locals, inclosos els recursos d'energia renovable, 
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amb suficient capacitat d'emmagatzematge d'energia que pot suportar la càrrega 
crítica durant un predeterminat de temps en mode illa. 

• Aplicació de microxarxes aïllades 

La microxarxa aïllada no està connectada al sistema de distribució i, per tant, funciona 
permanentment en mode illa. Aquesta microxarxa s'utilitza principalment en àrees 
allunyades d'un sistema d'energia elèctrica. La microxarxa aïllada té com a objectiu 
un subministrament d'energia continu i fiable amb o sense suficient energia 
renovable. 

Anàlisi de recursos 

Aquí es descriu com s'ha de dur a terme l'anàlisi de recursos, considerant primer 
terme els recursos no despachables i en segon els recursos despachables. La 
identificació  adequada del potencial de generació i altres característiques dels 
recursos energètics locals és el primer pas en la planificació de microxarxes. 

Anàlisi de recursos no despachables 

• Anàlisi de recursos d'energia solar. Com s'ha d'avaluar els recursos d'energia solar 
tant per a la generació fotovoltaica com per a la tèrmica. L'anàlisi i disseny dels 
recursos d'energia solar i les unitats de generació fotovoltaica han de complir amb 
els requisits d'IEC 60.904. 

• Anàlisi de recursos eòlics. Es descriu com s'ha d'avaluar els recursos d'energia 
eòlica. 

• Anàlisi d'altres recursos no despachables. Forma com s'ha d'avaluar altres els 
recursos, com ara, l'energia de les marees i l'energia de les onades 

Manera com s'ha d'avaluar els recursos d'energia renovable despachable. 

Previsió de generació 

El document defineix pautes bàsiques per al pronòstic de la generació DER. 

El pronòstic de la generació DER és la base de la planificació i operació de 
microxarxes. 

S’indica la informació que cal considerar per a l'elaboració d'un pronòstic, els requisits 
tècnics i sistemes de processament de dades. 

Previsió de càrrega 

S’estableixen pautes bàsiques per l'anàlisi i pronòstic de càrrega, que inclou el 
pronòstic de demanda d'energia. El pronòstic de càrrega es basa en l'avaluació de 
les dades de càrrega local, l'historial de construcció d'infraestructura i 
desenvolupament de la indústria, etc. El creixement de càrrega esperat s'ha de 
considerar i avaluar anualment en la planificació del sistema. Descriu la informació 
que s'ha de considerar per a l'elaboració d'un pronòstic, els requisits tècnics i 
sistemes de processament de dades. 
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2.1.2. Planificació DER i planificació del sistema d'energia de microxarxa. 
Estudi preliminar utilitzat per a la planificació de microxarxes, inclòs 
l'anàlisi de recursos, el pronòstic de càrrega, la planificació de DER i la 
planificació del sistema elèctric de microxarxa 

Planificació de recursos energètics distribuïts 

La proporció d'energia renovable a una microxarxa està determinada pel propòsit de 
la microxarxa, la disponibilitat de recursos renovables locals, l'avaluació de la inversió 
i la consideració de l'economia, així com les condicions de construcció. 

El document descriu aspectes bàsics per a la planificació de recursos energètics 
distribuïts: 

• Ràtio d'energia renovable 

• Configuració de generació renovable 

• Emmagatzematge d'energia 

• Energia elèctrica i balanç energètic 

• Configuració de generació distribuïble 

Planificació del sistema elèctric de microxarxa 

Aspectes bàsics per a la del sistema elèctric de microxarxa: 

• Nivell de voltatge 

• Càlculs de paràmetres elèctrics 

• Topologies de microxarxa no aïllada. Estructures de bus únic, bus múltiple i 
multinivell (figures 2, 3 i 4) 

 

 

Figura 2.- Estructura de microxarxa de bus únic. Font Estàndard IEC TS 62898-1 2017 
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Figura 3.– Estructura de microxarxa de bus múltiple. Font Estàndard IEC TS 62898-1 2017 

 

Figura 4.- Microxarxa d'estructura multinivell. Font Estàndard IEC TS 62898-1 2017 

 Topologies típiques per a una microxarxa aïllada (figura 5) 

 

Figura 5.- Topologia típica per a una microxarxa aïllada. Font Estàndard IEC TS 62898-1 2017 
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2.1.3. Requisits tècnics d'alt nivell, per DER en microxarxes, que haurien 
d'especificar durant l'etapa de planificació, per a connexió de 
microxarxes al sistema de distribució i per a sistemes de control, 
protecció i comunicació 

Requisits tècnics per DER en microxarxes 

Requisits tècnics de referència per DER a les microxarxes. Els principis i requisits 
tècnics per DER connectats al sistema de distribució s'han especificat en IEC TS 
62786, i el contingut dins d'aquest s'aplica a DER en microxarxes en mode connectat 
a la xarxa. Els requisits específics d'DER des d'una perspectiva de gestió general de 
microxarxes en diferents modes d'operació de microxarxa es donen en IEC TS 
62898-2. 

Requisits tècnics per a línies de distribució en microxarxes 

La selecció i muntatge de línies de distribució en una microxarxa han de complir amb 
les normes IEC 60.364, IEC 61.936  o locals per als sistemes de distribució públics. 

Requisits tècnics per a la connexió de microxarxa a xarxes de distribució 

La clàusula 12 s'aplica a les microxarxes no aïllades. La connexió de la microxarxa a 
la xarxa de distribució no ha de arriscar l'operació segura i fiable de la xarxa de 
distribució. Després de connectar la microxarxa, la qualitat de l'energia en el POC ha 
de complir els requisits específics de les normes IEC. 

Aquesta disposició preveu aspectes fonamentals referents a: 

• La protecció d'interfície. L'interruptor principal en el POC s'ha d'operar fàcilment 
de forma manual o automàtica i ha de poder enganxar-se. 

• Requisits tècnics per a la posada a terra de microxarxes. Es defineixen pautes 
bàsiques per al disseny de la disposició de posada a terra en microxarxes no 
aïllades. La disposició de posada a terra per a la microxarxa aïllada pot dissenyar 
d'acord amb els requisits locals (si n'hi ha) i la IEC TS 62257-5. 

A les microxarxes de baixa tensió, el sistema de posada a terra de la microxarxa 
també ha de complir el requisit de IEC 60.364. 

A les microxarxes de mitjana tensió, el sistema de posada a terra de la microxarxa 
també ha de complir els requisits de la norma IEC 61.936. 

• Qualitat d'energia en POC. Es defineixen aspecte pel que fa a la qualitat d'energia 
per a una microxarxa no aïllada, en el punt d'acoblament a la planta (IPC). Els 
nivells de qualitat d'energia s'especificaran d'acord amb el cas d'ús comercial 
especificat a la clàusula 5, d'aquesta especificació tècnica. 

Requisits tècnics per als sistemes de control, protecció i comunicació 

Aquesta disposició preveu aspectes fonamentals referents a: 

• L'esquema de control. Es defineixen pautes bàsiques per al disseny de l'esquema 
de centralitzat o descentralitzat d'una microxarxa. També preveu la possibilitat de 
control jeràrquic que combini el control centralitzat i descentralitzat d'acord amb la 
mida de la microxarxa. 
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• Relés de protecció i dispositius de protecció automàtica. Es defineixen pautes 
bàsiques per al disseny dels sistemes de protecció en microxarxes, com ara: 
protecció del component DER, protecció de components per a tots els usuaris en 
una microxarxa, despreniment de càrrega en una microxarxa. 

• Comunicació de microxarxa. Es defineixen pautes bàsiques per al disseny de 
sistemes de comunicació ràpides i fiables perquè DER intercanviï informació amb 
EMS de microxarxa. El protocol de comunicació de microxarxes ha de complir amb 
IEC 61850 (totes les parts). La comunicació entre el microsistema EMS i el sistema 
de distribució ha de complir amb els requisits d'IEC 61.968  i la IEC 61.970. 

 

2.1.4. Avaluació de microxarxa per a seleccionar un esquema de planificació 
òptim per a un projecte de microxarxa 

Es suggereixen aspectes que han de ser avaluats per prendre la decisió final sobre 
la planificació i projecte de la microxarxa. 

L'esquema òptim de planificació i disseny de microxarxes es tria en funció de 
l'aplicació esperada de la microxarxa. 

Aspectes a avaluar de la microxarxa: 

• Fiabilitat de la font d'alimentació. 

• Beneficis econòmics 

• Beneficis ambientals 

• Escalabilitat 

• Integració a un sistema d'energia elèctrica més ampli  
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2.2. Norma IEC TS 62898-2 2018 

Microxarxes Part 2: Pautes per l'operació 

Es proporcionen directrius pel funcionament de microxarxes. Les microxarxes 
considerades en aquest document són sistemes elèctrics de corrent altern (CA) amb 
càrregues i recursos d'energia distribuïda (DER) de baixa o mitja tensió. Aquest 
document no cobreix les microxarxes de corrent continu (CC). 

IEC TS 62898-2 s'aplica a l'operació i control de microxarxes, que inclouen: 

1) Mode d'operació i transferència de mode. 

2) Sistema de gestió d'energia (EMS) i control de microxarxes. 

3) Procediments de comunicació i monitorització. 

4) Emmagatzematge d'energia elèctrica. 

5) Principi de protecció que abasta: principi per microxarxes no aïllades, microxarxes 
aïllades, anti-illa, sincronització i reconnexió, qualitat de l'energia. 

6) Qualitat d'energia i EMC de microxarxes 

7) Posada en marxa, manteniment i prova. 

IEC TS 62898-2 cobreix principalment els següents problemes: 

a) Requisits característics de resposta de microxarxes en diferents modes 
d'operació. 

b) Les estratègies i mètodes bàsics de control sota diferents maneres d'operació. 

c) Els requisits d'emmagatzematge d'energia elèctrica (EES), comunicació i 
monitoratge sota diferents maneres d'operació. 

d) El principi de protecció de relé sota diferents maneres d'operació. 

e) Requisits bàsics de sincronització i reconnexió durant la transferència de 
manera. 

f) Principi de qualitat d'energia, EMC, manteniment i prova de microxarxes. 

Les microxarxes poden ser independents o ser el subsistema de la xarxa intel·ligent. Els 
requisits tècnics en aquest document estan destinats a ser consistents i en línia amb: 

• Requisits del sistema del Comitè del Sistema IEC d'Energia Intel·ligent. 

• Requisits d'IEC 62786 per a la connexió de generadors destinats a funcionar en 
paral·lel amb la xarxa. 

• Regles bàsiques de IEC TC 64 i TC 99 per a la seguretat i la qualitat de la 
distribució d'energia dins de les instal·lacions (essencialment a través de la 
coordinació de dispositius de protecció en els diferents modes d'operació). 

• IEC TS 62257 sèries (IEC TC 82) pel que fa a l'electrificació rural. 

• IEC TS 62749 pel que fa a la qualitat de l'energia. 
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2.2.1. Mode d'operació i transferència de mode 

Els requisits d'operació es desenvolupen d'acord IEC TS 62898-1. 

El document descriu els modes d'operació per a una microxarxa no aïllada en mode 
connectat a la xarxa, manera illa i per a la transferència de manera connectat a la xarxa 
a manera illa i manera illa a manera connectat a la xarxa. 

2.2.2. Sistema de gestió d'energia (EMS) i control de microxarxes 

El document descriu les característiques i especificacions de les estructures de control 
en microxarxes aïllades i en la manera d'illa de microxarxes no aïllades. La funció 
principal del sistema de gestió d'energia (EMS) és equilibrar les càrregues i la generació 
i gestionar les capacitats d'emmagatzematge d'energia elèctrica. 

La Figura 6 i la Figura 7 donen exemples de l'estructura de la micro-xarxa no aïllada i la 
micro-xarxa aïllada, respectivament. 

 

Figura 6.- Exemple per a una microxarxa no aïllada. Font Estàndard IEC TS 62898-2 2018 
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Figura 7.- Exemple per a una microxarxa aïllada. Font Estàndard IEC TS 62898-2 2018 

El document descriu el control de la microxarxa no aïllada per les següents maneres: 

Control de la manera connectat a la xarxa 

• Control de potència activa i regulació de freqüència: La freqüència del sistema estarà 
regulada per la xarxa pública mitjançant el control de potència activa. En aquesta 
manera d'operació, el flux d'energia en POC és bidireccional, el que significa que la 
micro-xarxa pot exportar o importar energia activa des de la xarxa pública 

• Control de potència reactiva i regulació de voltatge. El factor de potència en POC pot 
ser ajustat per la xarxa pública i la microxarxa dins d'un cert rang per a la manera 
connectat a la xarxa 

Control de tipus illa 

L'esquema de control d'operació de tipus illa ha de ser consistent amb la configuració 
operativa planificada en format illa. Es proposa quatre esquemes de control: 

• Control centralitzat 

• Control descentralitzat 

• Control jeràrquic 

• Control autònom 

Control de la micro-xarxa aïllada: 

Es descriu les diferències significatives entre el control de la microxarxa aïllada tipus illa 
de la microxarxa no aïllada, pel que fa a la capacitat d'emmagatzematge d'energia 
elèctrica, la qualitat de potència desitjada, a les estratègies de control de voltatge i 
freqüència 

2.2.3. Procediments de comunicació i monitorització 

Pautes bàsiques dels procediments de comunicació i monitorització en una microxarxa. 
El contingut basat en normes IEC 61.850-3, IEC 61.850-4, IEC 6850-5 i IEC 61.968-1. 
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Aspectes que es descriuen en aquest apartat: 

• Comunicacions entre microxarxes no aïllades i la xarxa pública 

• Comunicacions dins de les microxarxes 

• Monitorització del DER 

• Monitorització de dispositius de commutació per microxarxes no aïllades 

2.2.4. Emmagatzematge d'energia elèctrica 

Característiques i especificacions de sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica a 
les microxarxes. La clàusula classifica els sistemes d'emmagatzematge d'energia 
elèctrica en microxarxes en dos tipus: de potència i d'energia, depenent del tipus de EES 
que es faci servir. El tipus de potència s'usa principalment en microxarxes aïllades per 
transitoris o control dinàmic d'estabilitat. El tipus d'energia s'utilitza principalment per a 
l'equilibri de potència. 

Es defineixen els requisits per EES en microxarxes no aïllades en mode connectat a la 
xarxa, de cap manera illa i en transferència de manera, així com la gestió de l'EES. 

2.2.5. Principi de protecció que abasta: principi per microxarxes no aïllades, 
microxarxes aïllades, anti-illa, sincronització i reconnexió, qualitat de 
l'energia 

Les microxarxes no aïllades i aïllades han de tenir les funcions de protecció 
corresponents per evitar danys en l'equip i garantir un funcionament segur. En aquesta 
clàusula s'estableix principis bàsics de protecció i reconnexió amb sincronització de 
microxarxes.  

2.2.6. Qualitat d'energia i EMC de microxarxes 
 

• Qualitat d'energia en microxarxes no aïllades, per no causar pertorbacions en 
connectar Els paràmetres de qualitat d'energia en el POC han de complir amb IEC 
TS 62749. 

• Qualitat d'energia en microxarxes aïllades, amb especificacions iguals a les 
connectades a la xarxa. 

• EMC en microxarxes 

Les microxarxes es dissenyaran tenint en compte les emissions electromagnètiques i la 
immunitat a diversos fenòmens electromagnètics. El disseny i l'operació d'una micro-
xarxa han de ser consistents amb els estàndards EMC rellevants, que inclouen el 
compliment de IEC 61000-1-7, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-30, a més dels estàndards 
específics del producte . 

 

2.2.7. Posada en marxa, manteniment i prova de microxarxes 

El document estableix els requisits bàsics (procediments, seqüències i precaucions de 
seguretat) que hau complir el personal tècnic per a la posada en marxa, manteniment i 
prova de microxarxes. 
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2.3. Norma IEC TS 62898-3 2020 

Part 3: Requisits tècnics - Protecció i control dinàmic 

El propòsit d’aquesta part de la norma IEC 62898 és proporcionar pautes per a 
l’especificació de protecció contra fallades i control dinàmic en microxarxes. 

Aquesta guia defineix els principis de protecció i control dinàmic per microxarxes, 
requisits tècnics generals i específics de protecció contra fallades i control dinàmic en 
microxarxes. Aborda els requisits de protecció de microxarxes, requisits de control de 
pertorbacions transitòries i de control de pertorbacions dinàmiques per microxarxes. La 
guia se centra en les diferències entre la protecció de sistema d’energia convencional i 
les noves possibles solucions per a les funcions de protecció de microxarxes. 

La protecció i el control dinàmic en una microxarxa estan destinats a garantir un 
funcionament segur i estable de la microxarxa en condicions de fallada i pertorbació. 

Aquest document s’aplica a les microxarxes de CA que comprenen xarxes 
monofàsiques o trifàsiques o ambdues. Inclou tant microxarxes aïllades com 
microxarxes no aïllades amb un únic punt de connexió (POC) a la xarxa de distribució,  
aigües amunt. No s’aplica a microxarxes amb dos o més punts de connexió a la xarxa 
de distribució, aigües amunt, tot i que aquests sistemes poden seguir les pautes 
donades en aquest document. 

Aquest document s’aplica a les microxarxes que operen en BT, MT o ambdues. Les 
microxarxes CC i híbrides CA / CC estan excloses de l’abast, a causa de les 
característiques particulars dels sistemes CC (corrents de fallada extremadament grans 
i l’absència de creuament per zero de corrents que succeixen naturalment). 

Aquest document abasta les següents àrees: 

5. Requisits per a la protecció de microxarxes. 

6. Sistemes de protecció per a microxarxes. 

7. Control dinàmic de pertorbacions transitòries i dinàmiques en microxarxes; Les 
microxarxes poden ser independents o un subsistema d’una xarxa 
interconnectada. 

La implementació de recursos energètics distribuïts (DER) pot fer que una microxarxa 
s’enfronti a problemes en la protecció contra fallades i problemes de control dinàmic que 
es produeixen amb menys freqüència que en les xarxes grans (flux bidireccional 
d’energia que provoquen voltatges fora dels límits acceptables, corrent de fallada 
subministrada des de múltiples fonts, pèrdua de sincronisme entre múltiples fonts quan 
s’esdevé una fallada, magnitud de corrent de fallada potencialment limitada, menor 
inèrcia o menys constant de temps primària). Aquests problemes empitjoren quan la 
microxarxa conté diversos generadors basats en convertidors (CBG) i funciona en mode 
illa. Les estratègies convencionals de protecció i control poden no ser adequades per a 
les microxarxes i requereixen una consideració especial. 

Els problemes de pertorbacions en les microxarxes es poden abordar mitjançant un 
control dinàmic de les pertorbacions transitòries (canvis de voltatge i corrent forçats o 
no intencionats, sobtats i severs a causa de la commutació de grans fonts o càrregues, 
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transferència de manera o eliminació de fallades, i es caracteritzen per canvis de gran 
magnitud i fase i amb una durada de mil·lisegons) i control de les pertorbacions 
dinàmiques (pertorbacions en les microxarxes causades per canvis de voltatge i corrent 
forçats o no intencionals causa de la variació del generador i la càrrega, i es caracteritza 
per canvis de magnitud i fase més enllà dels límits d’operació normals i que continuen 
durant mil·lisegons a segons). 

Aquesta part de IEC 62898 especifica els requisits per abordar els problemes de 
protecció i control dinàmic a les microxarxes. 

Els requisits tècnics d’aquesta especificació tècnica estan destinats a ser coherents 
amb: 1) IEC 60.364-7 (totes les parts i esmenes relacionades amb instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió); 2) IEC TS 62786, requisits per a la connexió de generadors 
destinats a funcionar en paral·lel amb la xarxa; 3) IEC TS 62257 (totes les parts) pel que 
fa a l’electrificació rural; 4) IEC TS 62749 pel que fa a la qualitat de l’energia; 5) IEC TS 
62898-1; 6) IEC TS 62898-2; 7) IEC TS 63.268; 

2.3.1. Requisits de protecció de microxarxes 

L’estratègia de protecció de microxarxes depèn de diversos factors, sent els principals 
els següents: 

 Els sistemes de protecció s’adaptaran a el nivell de tensió de la microxarxa 

 Els sistemes de protecció depenen de l’arquitectura de la microxarxa  

 Els sistemes de protecció estan dissenyats per complir amb els requisits 
específics de fiabilitat i disponibilitat de sistema d’energia. 

 Els equips de protecció disponibles comercialment al mercat no són els mateixos 
per a aplicacions de MT i BT. 

 Els sistemes de protecció de microxarxes es veuen particularment afectats pels 
nivells de corrent de curtcircuit. 

2.3.1.1. Principals requisits específics de les microxarxes 

Les microxarxes poden tenir una sèrie de requisits específics en comparació amb les 
xarxes convencionals a causa d’una major proporció de generadors basats en 
convertidors. Requisits específics que s’han de tenir en consideració: 

 Protecció contra fallades de fase 

 Protecció de fallada a terra 

 Fiabilitat de la protecció 

2.3.1.2. Principals requisits generals de protecció 

A la guia es detallen els requisits generals aplicables a tots els sistemes de protecció, 
tant les xarxes convencionals com les microxarxes: 

 Fiabilitat de la protecció. 

 Seguretat de la protecció 

 Disponibilitat i selectivitat de la protecció 
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 Temps de funcionament (velocitat) de protecció 

 

2.3.1.5. Principals requisits particulars de protecció 

A la guia es detallen els requisits particulars aplicables a microxarxes aïllades i no 
aïllades. 

2.3.2. Sistemes de protecció per microxarxes 

El document descriu les característiques bàsiques en què s’ha de basar-se dels 
sistemes de protecció per a microxarxes:  

• Protecció descentralitzada autònoma basada en mesures locals amb selectivitat 
basada en diferents principis (selectivitat de temps, selectivitat lògica, selectivitat 
de zona de la protecció de la unitat). 

• Protecció centralitzada basada en dispositius de mesura associats a interruptors 
específics en la microxarxa. 

En el document s’estableixen els requisits de fiabilitat i selectivitat dels sistemes de 
protecció i recomanacions generals de disseny per a sistemes de protecció de 
microxarxes 

En el document es descriuen els tipus de proteccions: 

• Protecció contra curtcircuit i sobrecàrregues 

• Protecció contra sobrecorrent (protecció de sobreintensitat de fase, protecció de 
fallada a terra, protecció contra sobrecorrent controlada per voltatge, fusible) 

• Protecció de sobreintensitat direccional (protecció de sobreintensitat de fase 
direccional, protecció de fallada a terra direccional) 

• Protecció de distància 

• Protecció de potència direccional 

• Protecció diferencial 

• Protecció de sistema 

• Protecció contra sobretensió / subtensió 

• Protecció de sobretensió residual 

• Protecció de freqüència 

En el document es descriuen els elements, parts i característiques que han de configurar 
els sistemes de protecció centralitzats. 

Es detallen les parts en què ha de constar un sistema de protecció centralitzat d’una 
microxarxa: 

• Unitats de mesura 

• Xarxa de comunicacions 
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• Unitat central de protecció 

La protecció centralitzada pot basar-se en protecció contra sobrecorrent, protecció 
diferencial, altres tipus de protecció o la seva combinació.  

2.3.3. Control i estabilitat dinàmics 

El document descriu la naturalesa de l’estabilitat i el rendiment dinàmic d’una 
microxarxa. Així mateix, es detallen les seves diferències respecte a xarxes 
convencionals. 

En el document es descriuen diferents tipus de pertorbacions transitòries i dinàmiques 
en microxarxes. Així com, els problemes d’estabilitat en les microxarxes que puguin 
deure a l’estabilitat de sistema de control o l’estabilitat de l’equilibri de potència. 

La guia descriu les causes possibles dels problemes d’estabilitat de voltatge i de 
freqüència. El document descriu una sèrie de consideracions per garantir l’estabilitat de 
la tensió i de la freqüència a les microxarxes. 

La guia estableix requisits generals que ha de complir el control dinàmic de les 
microxarxes per aconseguir l’estabilitat, pel que fa a: 

• Selectivitat: acció de control que es prendrà en resposta a una pertorbació ha de 
seleccionar per minimitzar l’impacte en les condicions normals de sistema 

• Velocitat: accions de control s’han de prendre prou ràpid perquè la microxarxa 
pugui recuperar el seu estat operatiu estable després d’una pertorbació 

• Fiabilitat: el control d’estabilitat de la microxarxa hauria de funcionar sense 
fallades, quan sigui necessari, i no hauria de funcionar quan no es requereixi cap 
acció 

• Adaptabilitat: els criteris de decisió i les accions de control han de ser ajustables 
en funció de la manera d’operació de la microxarxa (connectada a la xarxa o illa) 
i l’estat de l’DER i les càrregues en la microxarxa 

• Coordinació: Per a un sistema de control central hi ha d’haver una adequada 
coordinació entre el controlador central i els controladors locals de l’DER i la 
gestió de càrrega, de manera que s’evitin accions de control indesitjables  

La guia estableix les funcions de control dinàmic per garantir l’estabilitat de microxarxes:  

• Mantenir el sistema en condicions estables que satisfacin les limitacions 
operacionals, com ara rangs acceptables de voltatge i freqüència 

• Evitar la interacció entre CBG i evitar oscil·lacions no esmorteïdes en el sistema 
després de petites pertorbacions 

Així mateix, la guia descriu els diferents elements que poden estar involucrats en el 
control dinàmic de les microxarxes: 

• Unitats RES intermitents. Elements molt comuns en les microxarxes i, en alguns 
casos, són les fonts dominants de subministrament d’energia (turbines eòliques i 
petites unitats d’energia hidroelèctrica, sistemes fotovoltaics). La controlabilitat 
d’aquestes unitats està limitada per la naturalesa física de el recurs d’energia 
primària. 
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• DER gestionables. Unitats gestionables o quasi- gestionables que generen 
energia en proporció al seu consum de combustible. Aquesta dependència de 

el combustible proporciona capacitat de control de la unitat i permet la flexibilitat 
de la sortida (sortides de potència activa i reactiva). les fonts gestionables són la 
principal font de controlabilitat en les microxarxes. 

• Sistemes d’emmagatzematge d’energia. Poden servir com a fonts de voltatge de 
CA controlables per garantir l’estabilitat del voltatge i la freqüència en les 
microxarxes. 

• Càrregues gestionables. Les càrregues controlables i interrompuda en 
microxarxes poden servir com a components controlables que poden contribuir a 
l’estabilització de freqüència i voltatge. 

 

3. IEC 62257: RECOMANACIONS PER A ENERGIES 
RENOVABLES I SISTEMES HÍBRIDS PER A 
ELECTRIFICACIÓ RURAL 

La sèrie IEC 62257 té com a objecte proporcionar als diferents actors involucrats en 
projectes d'electrificació rural directrius per a la implementació de sistemes d'energia 
renovable i híbrids en alterna (AC), amb tensió nominal inferior a 1.000 V i en DC, amb 
tensió nominal inferior a 1.500 V. 

El contingut del document són recomanacions per a l'elecció del sistema, en funció de 
la seva ubicació, per al disseny, el funcionament i manteniment. Aquestes 
recomanacions es centren únicament en l'electrificació rural, i intenten promoure l'ús 
d'energies renovables en l'electrificació rural descentralitzada en països en 
desenvolupament. 

Els sistemes d'electrificació rural descentralitzada (DRES) estan dissenyats per 
subministrar energia elèctrica a llocs que no estan connectats a un gran sistema 
interconnectat, o una xarxa nacional, per satisfer les necessitats bàsiques. 

3.1. Part 9-2: Sistemes integrats – Microxarxes 

El propòsit d'aquesta part, de l'especificació tècnica IEC 62257, és proporcionar 
directrius generals pel disseny i la implementació de microxarxes, utilitzades en 
l'electrificació rural descentralitzada, monofàsiques o trifàsiques de baixa tensió, de 
capacitat nominal inferior o igual a 100 kVA, alimentades per una sola planta de 
microenergia i que no inclouen la transformació de tensions. 

 
Aquesta part de IEC 62257 es descriuen microxarxes amb arquitectura radial i amb 
electrificació amb línies aèries, per raons tècniques i econòmiques, en el context de 
l'electrificació rural descentralitzada. En casos particulars, pot fer-se extensible a 
instal·lacions soterrades. 

 
Normativa de referència  

 IEC 61439 (totes les parts), conjunts d'aparellatge de baixa tensió i de control 

 IEC 62257 (totes les parts), Recomanacions per a energies renovables i 
sistemes híbrids per a electrificació rural 
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 IEC TS 62257-5, Recomanacions per a energies renovables i sistemes híbrids 
per a electrificació rural - Part 5: Protecció contra riscos elèctrics 

 

3.2. Part 9-3: Sistemes integrats - Interfície d'usuari 

El propòsit d'aquesta part, de l'especificació tècnica IEC 62257, és proporcionar 
directrius generals per al disseny i la implementació dels equips d’interfície dins de la 
instal·lació de l’usuari que es connecta a una microgrid o a la part generadora d’un 
sistema autònom, figura 8. 

 

Figura 8.- Configuració general d’un sistema d’electrificació.   

Aquesta part de l’IEC 62257 s’aplica a les interfícies d’usuari simplificades en 
instal·lacions elèctriques amb una potència màxima de 500 VA, en sistemes 
d’electrificació rural descentralitzats (DRES). Per a instal·lacions superiors a 500 VA, en 
sistemes d’electrificació descentralitzada, s’aplica IEC TS 62257-5. 

Aquesta part de l’IEC 62257 s’aplica a un equip d’interfície dins de la instal·lació de 
l’usuari i que connecta la instal·lació de l’usuari a una microxarxa de 240 V, 230 V, 220 
V o 120 V AC. 

Normativa de referència: 

 IEC 61439 (totes les parts), conjunts d'aparellatge de baixa tensió i de control 

 IEC 62257 (totes les parts), Recomanacions per a energies renovables i 
sistemes híbrids per a electrificació rural 

 IEC TS 62257-5, Recomanacions per a energies renovables i sistemes híbrids 
per a electrificació rural - Part 5: Protecció contra riscos elèctrics 

 IEC TS 62257-9-2, Recomanacions sobre energies renovables i sistemes 
híbrids per a electrificació rural - Part 9-2: Sistemes integrats – Microxarxes 

 IEC TS 62257-9-4, Recomanacions sobre sistemes d’energies renovables i 
sistemes híbrids per a electrificació rural - Part 9-4: Sistemes integrats - 
Instal·lació d’usuaris 
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4. ALTRES NORMATIVES INTERNACIONALS APLICABLES 

FORA DE LA UNIÓ EUROPEA (IEEE) 

 

A part de les normatives IEC  també hi ha els estàndards IEEE que aborden i regulen 

les microxarxes i els recursos distribuïts (DR) sobretot pel que respecte a l’àmbit dels 

EEUU a l’entorn de l’organització Institute of Electrical and Electronics Engineers i la 

seva visió normativa sobre aquests sistemes de producció, distribució i control de 

l’energia. Es presenten les diferents normatives de referència i de que tracten. 

 

4.1. IEEE 1547-2018: Estàndard per a la interconnexió i interoperabilitat de 
recursos energètics distribuïts amb interficies de sistemes d'energia elèctrica 
asociades. 

Aquesta normativa proporciona criteris i requisits per a la interconnexió de recursos 
energètics distribuïts (DER) amb interficies de sistemes d'energia elèctrica (EPS) 
associades. Aquesta guia proporciona els requeriments aplicables al rendiment, a 
l'operació, proves, consideracions de seguretat i manteniment de la interconnexió. Inclou 
requisits generals, resposta a condicions anormals, qualitat de l'energia, conformació 
d'illes i les especificacions de les proves i els requisits per al disseny, la producció, 
l'avaluació de la instal·lació, posada en marxa i proves periòdiques. 

Els requisits establerts són universalment necessaris per a la interconnexió dels 
recursos distribuïts (DR), incloent màquines síncrones, màquines d'inducció, o fonts 
d'inversors/convertidors, i serà suficient per a la majoria de les instal·lacions. 

Els criteris i requisits són aplicables a totes les tecnologies DR, amb capacitat agregada 
de 10 MVA o menys en el punt d'acoblament comú, interconnectada als sistemes 
d'energia elèctrica de voltatges de distribució primària i/o secundària. 

IEEE 1547 és l'estàndard fonamental de la sèrie IEEE 1547. Actualment, hi ha set 
estàndards complementaris: 

• IEEE 1547.1-2020, Procediments de prova de conformitat estàndard IEEE per 
equips que interconnecten recursos distribuïts amb sistemes d'energia elèctrica. 
La guia descriu la comprovació de la interconnexió amb vista a determinar si es 
conforme o no els estàndards. 

• IEEE 1547.2-2008, Guia d'aplicació IEEE per a l'estàndard IEEE 1547, estàndard 
IEEE per interconnectar recursos distribuïts amb sistemes d'energia elèctrica. 

• IEEE 1547.3-2007, Guia IEEE per monitoratge, intercanvi d'informació i control 
de recursos distribuïts interconnectats amb sistemes d'energia elèctrica. 

• IEEE 1547.4-2011, Guia per al disseny, funcionament i integració de sistemes 
d'illa de recursos distribuïts amb sistemes d'energia elèctrica. 

• IEEE 1547.6-2011, Guia per a la pràctica recomanada per interconnectar 
recursos distribuïts amb xarxes secundàries de distribució de sistemes d'energia 
elèctrica. 
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• IEEE P1547.7-2013, Guia per a realitzar estudis d'impacte de distribució per 
interconnexió de recursos distribuïts. 

• IEEE P1547.8 (en desenvolupament), Guia per a l'ús de l'estàndard IEEE 1547 
per a la interconnexió de recursos energètics distribuïts d'emmagatzematge 
d'energia amb sistemes d'energia elèctrica. 

L'estàndard 1547 proveeix especificacions i requeriments tècnics per a la interconnexió 
dels equips de generació distribuïda (DR) amb els Sistemes Elèctrics de Potències 
(EPS). 

L'objectiu fonamental d'aquesta norma és dotar de criteris referents a l'acompliment, 
operació, assajos, consideracions de seguretat i manteniment de la interconnexió. 

Aquesta norma s'aplica en la majoria d'instal·lacions per connectar DR a la xarxa de 
distribució, amb una capacitat agregada de menys de 10 MVA en el Lloc de Connexió 
Comú (PCC). 

S'aclareix i es té en compte una sèrie d'aspectes que no es contemplen i que són de 
vital importància per a efectes de disseny i compliment de requeriments, els quals es 
detallen a continuació: 

• L'estàndard no defineix la capacitat màxima d'un DR que pot ser connectat en 
un PCC. 

• L'estàndard no prescriu sobre els requeriments de protecció i operació de les 
unitats de generació. 

• El document no és explicatiu pel que fa a aspectes de planificació, disseny, 
operació i manteniment d'un EPS de distribució. 
 

• Estàndard IEEE 1547.1-2020 

Aquest estàndard proporciona procediments de prova per verificar la conformitat i els 
recursos energètics distribuïts (DER) amb l'estàndard IEEE 1547-2020. Quan 
s'apliquen, els procediments de prova de l'estàndard IEEE 1547.1 proporcionen un 
mitjà perquè els fabricants, les empreses de serveis públics o les agències de prova 
independents confirmin la idoneïtat de qualsevol sistema d'interconnexió o 
component donat per al seu ús en la interconnexió de recursos distribuïts (DR) amb 
el sistema d'energia elèctrica (EPS). La conformitat pot establir-se mitjançant una 
combinació de proves de tipus, producció i posada en servei, així com avaluacions 
de disseny de DER i avaluacions d'instal·lació de DER. 

Els assajos que s'estableixen es diferencien en tres categories: 

 Assaigs tipus o de disseny: són els assaigs realitzats a una mostra 
representativa de la producció de determinat equip per demostrar que compleix 
amb algun requeriment. 

 Assaig de producció: són els assajos que se li fan a tots els equips produïts, 
previs a ser lliurats a client. 

 Assaig de posada en servei. Després que l'equip està instal·lat al lloc 
d'operació, es realitza una bateria d'assajos per verificar el seu correcte 
funcionament. 
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• Estàndard IEEE 1547.2-2008 

Aquest estàndard proporciona un marc tècnic sobre els diferents tipus i tecnologies 
de DR per a la comprensió de l'estàndard IEEE 1547. El document facilita l'ús de 
l'estàndard IEEE 1547 a caracteritzar diverses formes de tecnologies DR i els seus 
problemes d'interconnexió associats. Proporciona antecedents i fonaments dels 
requisits tècnics de l'estàndard IEEE 1547. També proporciona consells, tècniques i 
regles generals, i aborda temes relacionats amb la implementació de projectes de DR 
per millorar la comprensió de l'usuari de com l'estàndard IEEE 1547 pot relacionar-
se amb aquests temes (Sistemes d'interconnexió, Recursos distribuïts, Sistemes 
Elèctrics de Potències (EPS), Potencials efectes sobre els EPS).  

• Estàndard IEEE 1547.3-2007 

Aquest estàndard facilita la interoperabilitat de DR interconnectada amb un EPS 
d'àrea. L'estàndard ajuda a les parts interessades en les instal·lacions de DR a 
implementar enfocaments opcionals per al monitoratge, l'intercanvi d'informació i el 
control per recolzar el funcionament de la seva DR i les transaccions entre les parts 
interessades associades amb els recursos distribuïts. L'estàndard IEEE 1547.3 
descriu la funcionalitat, els paràmetres i les metodologies per a la monitorització, 
l'intercanvi d'informació i el control relacionats amb els recursos distribuïts 
interconnectats amb una EPS d'àrea. El interés se centra en el seguiment, l'intercanvi 
d'informació i els intercanvis de dades de control entre els controladors de DR i les 
entitats interessades amb interaccions de comunicació directa. 

• Estàndard IEEE 1547.4-2011 

Aquest estàndard aborda els problemes associats amb els sistemes d'illa DR en EPS 
tant locals com d'àrea. També proporciona enfocaments alternatius i bones 
pràctiques per al disseny, l'operació i la integració dels sistemes d'illes DR amb EPS. 
Això inclou la capacitat de separar-se i tornar a connectar-se a una part de l'EPS de 
l'àrea mentre es proporciona energia als EPS de l'illa. Aquesta guia proveeix 
pràctiques de disseny, operació i integració de sistemes en illa amb DR als EPS. Això 
inclou la connexió i desconnexió d'aquests sistemes a l'EPS a el qual estan 
connectats mentre proveeixen energia a les càrregues que conformen l'illa. 

• Estàndard IEEE 1547.6-2011 

Aquest estàndard es basa en l'estàndard IEEE 1547 per a la interconnexió de DR a 
sistemes de xarxa secundaris de distribució. Estableix criteris, requisits i proves 
recomanats, i proporciona orientació per a la interconnexió dels tipus de sistemes de 
xarxes secundàries de distribució d'EPS d'àrea amb DR que proporciona generació 
d'energia elèctrica en EPS locals. L'estàndard IEEE 1547.6 se centra en els 
problemes tècnics associats amb la interconnexió de xarxes secundàries de 
distribució d'EPS d'àrea amb una EPS local que té generació de recursos distribuïts. 
A més, aquesta norma identifica recomanacions de comunicació i control i 
proporciona orientació sobre les consideracions que s'hauran d'abordar per a tals 
interconnexions DR. Aquestes recomanacions es basen en la necessitat que el 
subsistema que compta amb DR sigui capaç d'alimentar les seves pròpies càrregues 
així com també les de la resta de la xarxa secundària. 
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• Estàndard IEEE P1547.7-2013 

Aquest estàndard descriu una metodologia per a realitzar estudis d'enginyeria de 
l'impacte potencial del DR interconnectada a un sistema de distribució d'energia 
elèctrica de l'àrea. L'abast i extensió de l'estudi d'impactes es descriuen com a 
funcions de característiques identificables de DR, l'àrea EPS i la interconnexió. Es 
descriuen els criteris per a determinar la necessitat de mitigar l'impacte. L'estàndard 
IEEE P1547.7 permet als propietaris de recursos distribuïts, contractistes 
d'interconnexió, propietaris i operadors de sistemes de distribució elèctrica d'àrea i 
organismes reguladors tenir una metodologia descrita per determinar quan són 
apropiats els estudis d'impacte del sistema de distribució, quina dades es 
requereixen, com es realitzen i com s'avaluen els resultats de l'estudi. 

Un estudi d'impacte identifica els problemes potencials i permet a l'operador de l'EPS 
determinar les modificacions necessàries a realitzar en la porció de sistema afectada. 

Els impactes causats per la interconnexió de DR en un lloc en particular depenen de 
les característiques del DR, de la forma de connexió, de el punt de connexió i de les 
característiques de l'EPS en aquest lloc. Com més gran sigui la capacitat de 
generació majors seran els efectes causats a la xarxa. 

Potencials impactes dels DR: 

 Illa no intencional 

 Sobre càrrega dels equips de l'EPS afectat 

 Canvis en disseny de proteccions, coordinacions i canvis en corrents de falta 

 Modificació de la tensió en el PCC 

 

4.2. IEEE 2030-2011: Estàndard per a la interoperabilitat de xarxes intel·ligents 
de tecnologia energètica i operació de tecnologia de la informació amb el 
sistema d'energia elèctrica (EPS) i aplicacions i càrregues d'ús final 

És el primer estàndard IEEE integral sobre interoperabilitat de xarxes intel·ligents que 
proporciona un full de ruta dirigida a establir el marc en el desenvolupament d'un cos 
d'estàndards IEEE nacional i internacional basat en disciplines tècniques transversals 
en aplicacions d'energia i intercanvi i control d'informació a través de comunicacions). 

Actualment, hi ha tres estàndards complementaris addicionals dissenyats per expandir 
l'estàndard base 2030: 

• IEEE P2030.1-2015, Guia per a infraestructura de transport amb 
subministrament elèctric 

• IEEE P2030.2-2019, Guia per a la interoperabilitat de Sistemes 
d'emmagatzematge d'energia integrats amb la infraestructura d'energia 
elèctrica 

• IEEE P2030.3-2016, Norma per a procediments de prova per equips i sistemes 
d'emmagatzematge d'energia elèctrica per a aplicacions de sistemes d'energia 
elèctrica. 

La normativa IEEE 2030 proporciona enfocaments alternatius i pautes per aconseguir la 
interoperabilitat de la xarxa intel·ligent. La integració de la tecnologia energètica i la 
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tecnologia de la informació i les comunicacions és necessària per aconseguir un 
funcionament perfecte. 

Aquesta normativa estableix el model de referència d'interoperabilitat de xarxes 
intel·ligents (SGIRM) i proporciona una base de coneixements que aborda la 
terminologia, les característiques, el rendiment funcional i els criteris d'avaluació, i 
l'aplicació de principis d'enginyeria per a la interoperabilitat de xarxes intel·ligents de 
l'EPS amb aplicacions i càrregues d'ús final. Un enfocament de sistema de sistemes per 
a la interoperabilitat de la xarxa intel·ligent va proporcionar la base per al SGIRM com 
una eina de disseny que inherentment permet l'extensibilitat, escalabilitat i capacitat 
d'actualització. El SGIRM 2030 defineix tres perspectives arquitectòniques integrades: 
sistemes d'energia, tecnologia de comunicacions i tecnologia de la informació. 
Addicionalment, defineix les taules de disseny i la classificació de les característiques 
del flux de dades necessàries per a la interoperabilitat. Les pautes per a la 
interoperabilitat de xarxes intel·ligents, els criteris de disseny i s'aborden amb èmfasi les 
aplicacions de models de referència en la identificació d'interfícies funcionals, 
connexions lògiques i fluxos de dades, comunicacions i vincles, gestió d'informació 
digital i ús de generació d'energia. 

• Estàndard IEEE P2030.1-2015 

Aquest estàndard aborda les aplicacions per a vehicles elèctrics i la infraestructura 
de suport relacionada que s'utilitza en el transport públic i massiu per carretera. 
Proporciona una base de coneixements que aborda la terminologia, els mètodes, 
l'equip i els requisits de planificació per a aquest transport i els seus impactes en els 
sistemes comercials i industrials. En aquesta guia s'assenyalen els estàndards que 
existeixen i la investigació que s'està realitzant. Quan es necessiten nous estàndards, 
s'assenyalen en aquest document. Permet als fabricants comprendre els requisits 
normatius i fer que els productes fructifiquin a mesura que es desenvolupen i 
s’estandaritzen els sistemes i mètodes de suport, i permet als usuaris finals 
comprendre les tecnologies que es poden implementar per a les seves necessitats 
d'energia de transport. En aquest document es suggereix una implementació per 
fases i es basa en consideracions econòmiques per a les tecnologies que estan 
disponibles en l'actualitat i en desenvolupament. Si bé les qüestions polítiques i 
normatives regionals poden alterar aquests mètodes, aquest document no considera 
l'àmplia gamma de diferències regionals disponibles. Incumbeix a l'usuari de la guia 
comprendre les diferències financeres que aquests factors poden tenir en els seus 
requisits de planificació específics. Aquest document no considera formes de 
transport no vials. 

• Estàndard IEEE P2030.2-2019 

Aquest estàndard proporciona pautes per als sistemes d'emmagatzematge d'energia 
discrets i híbrids que estan integrats amb la infraestructura d'energia elèctrica, 
incloses les aplicacions i càrregues d'ús final. El propòsit d’aquesta normativa és 
oferir orientació per a comprendre i definir les característiques tècniques dels 
sistemes d'emmagatzematge d'energia i com els sistemes discrets o híbrids poden 
integrar-se i utilitzar-se de manera compatible com a part de la infraestructura 
d'energia elèctrica. Addicionalment, l’estàndard P2030.2 satisfà la necessitat 
d'orientació rellevant per a una base de coneixements que abordi la terminologia, 
l'acompliment funcional, els criteris d'avaluació, les operacions, les proves i l'aplicació 
de principis d'enginyeria per als sistemes d'emmagatzematge d'energia integrats amb 
la infraestructura d'energia elèctrica. 
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• Estàndard IEEE P2030.3-2016 

Aquest estàndard estableix procediments de prova per equips i sistemes 
d'emmagatzematge d'energia elèctrica per a aplicacions d'EPS. Els equips o 
sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica poden ser un sol dispositiu que 
proporcioni totes les funcions requerides o un conjunt de components, cadascun amb 
funcions limitades. A més, s'inclouen en aquesta norma els requisits d'avaluació de 
la instal·lació i proves periòdiques. Els equips i sistemes d'emmagatzematge que es 
connecten a un EPS han de complir amb els requisits especificats en els estàndards 
IEEE relacionats. Els procediments de prova estandarditzats són necessaris per a 
establir i verificar el compliment d'aquests requisits. Aquests procediments de prova 
han de proporcionar resultats repetibles en ubicacions de prova independents i tenir 
flexibilitat per adaptar-se a la varietat de tecnologies i aplicacions 
d'emmagatzematge. La conformitat amb l'estàndard IEEE 2030.3 pot establir-se 
mitjançant una combinació de proves de tipus, producció i posada en servei. 

4.3. Altres normatives no especifiques 

 

Altres normatives de referència no específiques per microxarxes: 

 UNE-EN IEC 62909-2:2019 Convertidores de potencia conectados a la red 
bidireccionales. Parte 2: Interfaz de GCPC y recursos energéticos 
distribuidos y requisitos adicionales a la Parte 1 (Ratificada por AENOR en 
junio de 2019.) 

 IEC 60038:2020, IEC standard voltages 

 IEC 60364 (totes les parts), Low voltage electrical installations 

 IEC 61936 (totes les parts), Power installations exceeding 1 kV AC 

 IEC TS 62749:2020, Assessment of power quality - Characteristics of 
electricity supplied by públic networks 
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