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5.1.  Justificació del problema, objectius del treball i metodologia. 

La importància del marc regulador en la gestió eficient de les 

microxarxes. 

5.1.1 Estat de l’art, definició i justificació del problema  

La política energètica de la Unió Europea (UE) l’ha convertit en un líder mundial en la 

promoció de les energies renovables [1]. Els drets i la protecció dels consumidors són 

una part crucial d'aquesta política. En aquest sentit, la UE treballa actualment per 

garantir que els consumidors europeus puguin tenir el dret de produir, emmagatzemar, 

consumir i revendre l’electricitat autogenerada a la xarxa. De fet, l’autoconsum és avui 

una realitat en una part significativa dels països de la UE i d’arreu del món [1]. Es 

preveu que sigui una eina prometedora per promoure les energies renovables als 

sectors terciaris i domèstics, essent les microxarxes part intrínseca de les instal·lacions 

d’autoconsum. 

La investigació relacionada amb microxarxes ha merescut una atenció especial en 

aquestes darreres dècades, i alguns estudis recents s’han centrat en revisar la seva 

evolució. Algunes d’aquestes ressenyes ofereixen una visió holística del concepte 

microxarxa i permeten veure les seves complexitats [2], mentre que d’altres centren la 

seva atenció en parts o processos específics, com els sistemes de gestió d’energia 

(SGE) de les microxarxes [3, 4]. En aquest sentit, a partir d’aquests estudis, s'ha dut a 

terme una actualització de l'estat de l’art dels SGE en microxarxes. Aquesta 

actualització inclou tant articles nous com alguns anteriors no inclosos en les 

ressenyes esmentades anteriorment. L'estat de l'art actualitzat es mostra a les Taula 

5.1.1a i 5.1.1b. 

Les files de les taules fan referència al tipus de funció d’optimització, si l’optimització 

és d’un objectiu únic (SOO) o bé si és una optimització de múltiples objectius (MOO) 

(Taula 5.1.1a i Taula 5.1.1b, respectivament). A partir d’aquí, les files es divideixen en 

noves subseccions que contenen les funcions objectius més rellevants identificades a 

[3].  

Així mateix, les columnes de les Taules 5.1.1a i 5.1.1b s’agrupen en dues seccions. 

Les columnes del costat esquerre inclouen referències considerant un únic vector 

energètic (electricitat), mentre que les columnes del costat dret reuneixen aquelles que 

utilitzen múltiples vectors energètics (electricitat, calefacció / refrigeració i / o aigua). Al 

seu torn, un segon nivell de classificació s’estableix a cadascuna de les seccions de 

vectors d’energia, tenint en compte si el sistema de gestió energètica incorpora, o no, 

un sistema de resposta a la demanda. El tercer, i final, element de classificació de les 

columnes contempla si els models han tingut en compte funcions addicionals com ara 

la incertesa, el model de xarxa, la validació experimental, el marc regulador, etc. 
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Taula 5.1.1a. Estat de l’art sobre microxarxes. Font: elaboració pròpia basada en [3, 4]. 
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Taula 5.1.1b. Estat de l’art sobre microxarxes. Font: elaboració pròpia basada en [3, 4]. 

 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 

 
 
 

7 
 

De l’anàlisi de les Taules 5.1.1a i 5.1.1b s’observa que l’enfocament SOO preval sobre 

el MOO. Pel que fa al tipus de funció objectiu, la minimització del cost operatiu del 

sistema és la més difosa, seguida de la minimització del cost de compra d’energia i la 

maximització dels ingressos de la venda d’energia. En tots els casos, les 

consideracions econòmiques en la funció objectiu predominen sobre les qüestions 

mediambientals. D'altra banda, per més del 65% de les referències és l'electricitat 

l'únic vector energètic considerat i només el 22% dels estudis contemplen l'ús d'un 

sistema de resposta de la demanda en gestionar el sistema energètic. No obstant això, 

el 58% de les referències inclouen algunes de les funcions addicionals enumerades en 

els seus models. En aquest sentit, el grup més nombrós (el 38% dels estudis) va optar 

per incorporar la incertesa en el seu anàlisi. 

Tot i això, i fins on arriba l’anàlisi dut a terme, el 97% de la investigació realitzada no 

incorpora en els seus models algebraics les restriccions dels marcs reguladors. Això 

és almenys sorprenent tenint en compte l’impacte profund dels marcs reguladors en el 

rendiment econòmic dels actius energètics [98, 99]. Tot i que el sector energètic està 

altament regulat, només alguns articles [88, 91, 97] van contemplar l’ús de restriccions 

regulatòries en els seus models, però no van analitzar ni el seu impacte ni la seva 

importància. Com a resultat, la manca d'estudis que evidencien la influència d’aquest 

tipus de restriccions en els resultats de la gestió de l'energia pot induir a pensar que no 

cal incorporar-les en els models. Per superar aquesta manca d’estudis al respecte, es 

va dur a terme un estudi [118] en el marc d’aquest projecte amb l’objectiu donar 

evidències clares respecte als efectes de les restriccions dels marcs reguladors en la 

gestió òptima de l’energia d’una microxarxa. Per fer-ho, es va partir d’un model utilitzat 

en treballs anteriors [59,60] per tal de considerar el marc regulatori aplicat a un 

consumidor que posseeixi una microxarxa. A més, la caracterització del marc 

regulador es va realitzar amb precisió, i no només de manera conceptual. Per això, el 

marc regulatori espanyol vigent en el moment de dur a terme l’estudi va ser 

seleccionat i caracteritzat. 

Amb aquesta finalitat, els punts 5.1.2 i 5.1.3 proporcionen una descripció dels 

contractes energètics i del règim de regulació de l'autoconsum aplicat als consumidors 

a Espanya, respectivament. En el punt 5.1.4 es descriu i formula el nou model dirigit a 

dur a terme la gestió energètica de l’actiu energètic incorporant totes les restriccions 

regulatòries existents. Per determinar els efectes del marc regulador en la gestió de les 

microxarxes i la seva importància es va dur a terme un cas d’estudi (Punt 5.1.5). El cas 

analitzat fou el d’una instal·lació de baixa tensió amb una potència nominal inferior a 

10kW1 que fou gestionada òptimament a partir dels dos models existents. Es van 

comparar els resultats dels dos models per determinar els efectes del marc regulador 

d’autoconsum en la gestió d’energia de la microxarxa. Essent els resultats obtinguts 

validats experimentalment en el Laboratori de Recerca en Microxarxes de la 

Universitat d'Aalborg [100]. Finalment, es sistematitzaren degudament tots els factors 

                                                
1  Segons la primera disposició transitòria del RD 900/2015, les instal·lacions en règim d’autoconsum de 
tipus I amb PR no superior a 10kW estan exemptes de pagar els càrrecs variables. Malgrat aquest fet, 
com a pitjor dels casos, la majoria de les empreses que promouen i instal·len instal·lacions en règim 
d’autoconsum no consideren aquesta exempció quan analitzen els resultats econòmics de l’actiu 
energètic (per les característiques “transitòries” d’aquesta disposició). De la mateixa manera, l’estudi 
realitzat aquí no contempla aquesta exempció en la nova formulació del model. 
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que varen ser considerats rellevants i es van extreure un conjunt de conclusions sobre 

els efectes dels marcs reguladors en la gestió òptima de les microxarxes (Punt 5.1.6). 

 

Figura 5.1.1. Metodologia emprada. Font: elaboració pròpia. [118] 

 

5.1.2. Estructura tarifària associada als consumidors d’energia elèctrica  

Els consumidors de baixa tensió que no superin els 10kW poden triar entre dos tipus 

de contractes energètics, ja sigui el del Reial decret (RD) 216/2014 [101] (una mena de 

contracte energètic amb preus regulats) o l’associat al mercat energètic liberalitzat. La 

resta de consumidors de baixa i tots els consumidors d’alta tensió es veuen obligats a 

contractar energia al mercat energètic liberalitzat. En tots els casos, el cost resultant 

per a un consumidor depèn del cost energètic i del cost de la tarifa d’accés. En aquest 

apartat, l’atenció es centrarà en els contractes energètics del mercat energètic 

liberalitzat, ja que és el cas més generalitzat i pot ser aplicable a tot tipus de 

consumidors d’energia. 

A Espanya, el cost energètic és el resultat de tres processos, és a dir, el cost de 

producció d’energia al mercat ibèric d’electricitat (IEM) (sotmès al RD 2019/1997 [102] 

i a les regles de funcionament del mercat elèctric diari i intradiari de maig de 2018 
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[103]), les pèrdues de transport i distribució d’energia i el marge econòmic del 

minorista. 

Pel que fa al cost de producció d’energia a l’IEM, les ofertes de compravenda es fan 

un dia abans, considerant entre 1 i 25 blocs d’energia amb les seves respectives 

ofertes de preus d’energia i preus per a cada hora del dia. Per a les ofertes de compra, 

es prefereix aquelles ofertes que tinguin els preus energètics més alts. Per a les 

ofertes de venda, és tot el contrari. Com a resultat, es determina un preu marginal per 

a cada hora del dia següent, anomenat preu de mercat diari (Pmh). Tot i això, aquest 

preu s’incrementa a causa del cost de tots els serveis requerits destinats a garantir el 

subministrament d’energia (limitacions tècniques, serveis auxiliars, pagaments de 

capacitat, etc.), i es tradueix en un preu final anomenat preu final horari mitjà. 

A causa de les pèrdues d’energia de la xarxa, s’aplica un coeficient de pèrdua que 

augmenta el preu de l’energia al consum d’energia segons el nivell de tensió i la 

potència nominal dels consumidors. A més, es cobra als consumidors el marge 

comercial del minorista, donant com a resultat, el preu final d’energia adquirida 

(fepph)2. En aquest sentit, la demanda horària del consumidor (DHh) es calcula segons 

aquest preu final d’energia adquirida, donant com a resultat el cost energètic (vegeu la 

figura 5.1.2). 

L’altre terme significatiu de la factura d’energia és el cost d’accés a la xarxa. En aquest 

sentit, (article 16 de la Llei 24/2013 [104] del Sector elèctric espanyol (LSES)), les 

tarifes d’accés s’apliquen als consumidors d’energia per garantir els ingressos del 

sector elèctric espanyol (SES) i la retribució del activitats regulades (principalment, 

transport i distribució i la retribució específica d’energies renovables). Segons el RD 

1164/2001 [105] i les seves modificacions posteriors, tots els consumidors del SES es 

classifiquen segons el seu nivell de tensió i potència nominal. Cada grup té el seu tipus 

corresponent de tarifa d’accés, que, alhora, està compost per dos termes, és a dir, el 

terme energètic i el terme de potència. El consumidor cobrarà pel consum d'energia i 

la potència nominal segons el terme d’energia (AE_Grid) i el terme de potència 

(AP_Grid), respectivament (vegeu la figura 5.1.2). 

                                                
2 Segons el tipus de contracte, aquest preu de l’energia podria cobrar al consumidor ja sigui en forma de tarifa fixa (és a dir, el 

preu de l’energia es manté estable al llarg de totes les hores del dia i del mes) o de tarifa variable (el preu de l’energia pot canviar 
depenent del període del dia, o de mes en mes, etc.) o indexat al IEM (pass-through). En aquest estudi, es va suposar que la 
instal·lació del consumidor tenia un contracte indexat, ja que és el tipus de contracte on es pot traduir fàcilment la variació dels 
preus de l’energia al IEM en decisions econòmiques per al consumidor. 
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Figura 5.1.2. Definició conceptual del cost energètic total del consumidor. Font: elaboració 

pròpia. [118] 

 

5.1.3. Estructura tarifària associada al marc regulador d’autoconsum definit 

pel RD 900/2015 

L’article 9 de la LSES ha permès als consumidors produir i consumir la seva pròpia 

electricitat generada. Tot i això, no va ser fins al 2015 quan l’esquema econòmic 

aplicat a l’autoconsum es va convertir en una realitat en virtut del RD 900/2015 [106]. 

El RD 900/2015 definia dos tipus d’esquemes econòmics d’autoconsum, és a dir, els 

de Tipus I i de Tipus II. Si bé el règim de Tipus II permetia al consumidor vendre 

l'energia produïda al mercat, en el cas del Tipus I l'energia generada en excés podia 

ser injectada a la xarxa però no era recompensada en cap cas. 

Només les instal·lacions dels consumidors amb una potència contractada (PR) igual o 

inferior a 100kW estaven autoritzades a optar al règim de Tipus I. Per contra, tots els 

consumidors (independentment de la seva PR) podien optar per l’esquema de Tipus II. 

No obstant això, en ambdós esquemes la potència nominal de la instal·lació de 

generació (PVGN) no podia superar el PR  de la instal·lació del consumidor: 

𝑃𝑉𝐺𝑁 ≤ 𝑃𝑅       (5.1.1) 

Quan la PR  del consumidor era inferior a 100 kW, l’esquema elèctric era el mateix per 

als esquemes econòmics de Tipus I o de Tipus II (vegeu la figura 5.1.2). Com es pot 

veure, l’únic comptador intel·ligent, que apareix a la figura 5.1.2 després del punt 

d’acoblament comú, continuava existint en la figura 5.1.3. A més, segons el RD 

900/2015 (article 11 i disposició transitòria desena), el sistema d’emmagatzematge 

d’energia (ESS), si s’escau, es veia obligat a compartir els comptadors i les 

proteccions de la instal·lació de generació. Com a resultat, hi havia dues línies 
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elèctriques diferenciades en una instal·lació d’autoconsum, una relacionada amb el 

consum i l’altra relacionada amb la generació d’energia. 

Si es compara la figura 5.1.2 i la figura 5.1.3, és fàcil adonar-se que el marc regulador 

d’autoconsum introduïa una modificació en la facturació del consumidor a causa de 

l’existència dels anomenats càrrecs d’autoconsum. Aquests càrrecs van ser creats a 

partir de l’article 16 de la LSES per mitigar l’impacte econòmic sobre la reducció 

d’ingressos del SES que podria produir l’autoconsum. En particular, l’autoconsum a 

Espanya es gravava mitjançant dos tipus de càrrecs, a saber, els càrrecs relacionats 

amb el cost del SES (càrrecs fixos i càrregues variables) i els càrrecs relacionats amb 

altres serveis del sistema. Com es pot veure en la figura 5.1.3, tots els càrrecs estan 

relacionats d’alguna manera amb les mesures dels comptadors 1 i 2, ja sigui pel que fa 

a l’energia o a la potència demandada/generada. 

 

 

Figura 5.1.3. Esquema elèctric i definició conceptual del cost de l’energia per a un 

consumidor de baixa tensió generalitzada amb un Instal·lació d’autoconsum tipus I. Font: 

Elaboració pròpia [118] basada en [106]. 
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5.1.4. Nou model de gestió energètica amb restriccions regulatòries 

incorporades 

El nou model es basa en un treball d’autors anteriors [60] i es defineix en valors 

discrets de temps, sent h la unitat elemental de temps en el rang de vint-i-quatre hores 

h=1, 2,..., 24 i 24∙Δh el seu horitzó temporal. A la figura 5.1.4 es descriuen les principals 

variables del model i es detallen les relacions intrínseques centrals a continuació. 

 

Figura 5.1.4. Esquema elèctric segons el RD 900/2015 per a un consumidor de baixa 

tensió amb una potència nominal igual o inferior a 100kW. Font: Elaboració pròpia 

[118]basada en [106]. 

 

a) Balanç energètic 

La formulació del balanç energètic és coherent amb les definicions i l’esquema elèctric 

del RD 900/2015. Com es pot veure a la figura 5.1.4, es poden formular dos balanços 

d’energia complementaris als nodes després dels comptadors 1 i 2: 

𝐸𝑋_𝐶ℎ + 𝐸𝐺𝐸ℎ = 𝐶_𝐸𝐻𝐶ℎ + 𝐸𝐻𝐶ℎ + 𝐸𝑋_𝐸ℎ , 𝐸𝑋_𝐶ℎ , 𝐸𝐺𝐸ℎ , 𝐶_𝐸𝐻𝐶ℎ, 𝐸𝐻𝐶ℎ, 𝐸𝑋_𝐸ℎ ≥ 0,

∀ ℎ  (5.1.2) 

 

𝐸𝐻𝐶ℎ + 𝐸𝑆_𝐸ℎ + 𝐸𝐺𝑇ℎ = 𝐸𝐺𝐸ℎ + 𝐸𝑆_𝐶ℎ + 𝐶𝑆𝐴ℎ,   𝐸𝑆_𝐸ℎ , 𝐸𝐺𝑇ℎ , 𝐸𝑆_𝐶ℎ, 𝐶𝑆𝐴ℎ ≥ 0, ∀ ℎ 

  (5.1.3) 

Essent EX_Ch  el consum horari agregat de la instal·lació general, EX_Eh  l’energia 

injectada per hora agregada a la xarxa, C_EHCh  el consum horari agregat del 

consumidor, EHCh i EGEh  el consum horari agregat i la generació horària neta 

agregada relacionada amb la línia de potència de la instal·lació, EGTh  la generació 

horària neta agregada relacionada amb el conjunt d’energies renovables (CER) 

presents a la microxarxa, ES_Ch  i ES_Eh  l’energia agregada horària agregada i 

descarregada en tot el conjunt de l’ESS, respectivament, i CSAh el consum horari 

agregat auxiliar relacionat amb el CER i l’ESS. 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 

 
 
 

13 
 

 

b) Generació 

EGTh  a l’equació (5.1.4) es calcula com: 

𝐸𝐺𝑇ℎ = ∑ 𝐸𝐺𝑇𝑡,ℎ𝑡 , 𝐸𝐺𝑇ℎ ≥ 0, ∀ ℎ         (5.1.4) 

Com s’ha comentat, el nou model contempla un CER presents a la microxarxa, amb 

l’índex t. L'energia subministrada pel CER t a una hora particular h (EGTt,h) es defineix 

segons les següents equacions: 

𝐸𝐺𝑇𝑡,ℎ = 𝑃𝐺𝑇𝑡,ℎ ∙ ∆ℎ,   𝐸𝐺𝑇𝑡,ℎ, 𝑃𝐺𝑇𝑡,ℎ ≥ 0,   ∀ 𝑡, ℎ   (5.1.5) 

 𝑃𝐺𝑇_𝑀𝑎𝑥𝑡 ≥ 𝑃𝐺𝑇𝑡,ℎ , ∀ 𝑡, ℎ       (5.1.6) 

𝑃𝐺𝑇_𝑐𝑢𝑟𝑡𝑡,ℎ = 𝑃𝐺𝑇_𝑀𝑎𝑥𝑡 − 𝑃𝐺𝑇𝑡,ℎ , 𝑃𝐺𝑇𝑐𝑢𝑟𝑡𝑡,ℎ
≥ 0, ∀ 𝑡, ℎ         (5.1.7) 

On PGTt,h  és la potència proporcionada pel CER t dins de l’hora h, PGT_Maxt,h és el 

valor màxim de PGTt,h i PGT_curtt,h  és la potència “retallada” a PGT_Maxt,h pel CER t dins 

de l’hora h. 

 

c) Emmagatzematge 

Pel que fa al sistema d’emmagatzematge, hi ha un conjunt de diferents tipus d’ESS 

presents a la microxarxa, amb índex ts. La formulació d'emmagatzematge en el nou 

model, respecte del model anterior de [60], va patir modificacions. L’expressió de 

l’estat de càrrega (SoCts,h) dels SSE ts dins de l’hora h es va modificar afegint dues 

noves variables PS_Cts,h and PS_Ets,h , que són, respectivament, la càrrega de potència i 

descàrrega dels ESS ts dins de l’hora h. Segons això, aquest SoCts,h es defineix com: 

𝑆𝑜𝐶𝑡𝑠,ℎ = 𝑆𝑜𝐶𝑡𝑠,ℎ−1 +
𝑃𝑆_𝐶𝑡𝑠,ℎ−𝑃𝑆_𝐸𝑡𝑠,ℎ

𝑃𝑆𝑇_𝑁𝑡𝑠
,   𝑆𝑜𝐶𝑡𝑠,ℎ , 𝑃𝑆_𝐶𝑡𝑠,ℎ , 𝑃𝑆_𝐸𝑡𝑠,ℎ ≥ 0, ∀𝑡𝑠, ℎ    

 (5.1.8) 

On PST_Nts és la potència nominal dels ESS ts. En aquest sentit, el SoC es veu obligat al 

final de l’horitzó temporal a ser igual o superior al seu valor inicial: 

∑ (𝑆𝑜𝐶𝑡𝑠,ℎ+1 − 𝑆𝑜𝐶𝑡𝑠,ℎ)23
ℎ=1 ≥ 0, ∀𝑡𝑠, ℎ ≤ 23       (5.1.9) 

ES_Ch  i ES_Eh es calculen com: 

𝐸𝑆_𝐶ℎ = ∑ 𝐸𝑆_𝐶𝑡𝑠,ℎ𝑡𝑠 , 𝐸𝑆_𝐶ℎ ≥ 0, ∀ℎ           (5.1.10) 

𝐸𝑆_𝐸ℎ = ∑ 𝐸𝑆_𝐸𝑡𝑠,ℎ , 𝐸𝑆_𝐸ℎ ≥ 0, ∀ℎ𝑡𝑠            (5.1.11) 

amb ES_Cts,h i ES_Ets,h, sent l’energia carregada i descarregada, respectivament, als ESS 

ts dins de l’hora h, que es calculen com: 

𝐸𝑆_𝐶𝑡𝑠,ℎ = 𝑃𝑆_𝐶𝑡𝑠,ℎ ∙ ∆ℎ,   𝐸𝑆_𝐶𝑡𝑠,ℎ ≥ 0, ∀𝑡𝑠, ℎ         (5.1.12) 
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𝐸𝑆_𝐸𝑡𝑠,ℎ = 𝑃𝑆_𝐸𝑡𝑠,ℎ ∙ ∆ℎ,   𝐸𝑆_𝐸𝑡𝑠,ℎ ≥ 0,   ∀𝑡𝑠, ℎ      (5.1.13) 

𝐸𝑆𝑇ℎ = 𝐸𝑆_𝐶ℎ − 𝐸𝑆_𝐸ℎ , 𝐸𝑆𝑇ℎ ≥ 0, ∀ℎ           (5.1.14) 

Una altra restricció del SoC té com a finalitat evitar qualsevol possibilitat de superar el 

seu valor màxim (SoC_Maxts) i el seu valor de mínim (SoC_Mints). En conseqüència, per a 

un millor rendiment de la gestió de l’energia de l’ESS, s’introdueix un llindar en el SoC 

(SoC_thts) per a cada ESS per tal de limitar els valors de PSTts,h. Amb la variable binària 

Statusts,h, el model pot determinar si el SoC està per sobre de SoC_thts. En aquest cas, 

Statusts,h valdrà 1 i limitarà el valor de PS_Cts,h and PS_Ets,h a els límits de descàrrega i 

càrrega més restrictiva (PS_E_thts) i (PS_C_thts). En cas contrari, els límits de càrrega i 

descàrrega s’amplien a PS_C_Maxts i PS_E_Maxts, respectivament. 

𝑆𝑜𝐶𝑡𝑠,ℎ ≤ 𝑆𝑜𝐶_𝑡ℎ𝑡𝑠 + 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠𝑡𝑠,ℎ ∙ ( 𝑆𝑜𝐶_𝑀𝑎𝑥𝑡𝑠 − 𝑆𝑜𝐶_𝑡ℎ𝑡𝑠)       

(5.1.15) 

𝑆𝑜𝐶𝑡𝑠,ℎ ≥ 𝑆𝑜𝐶_𝑀𝑖𝑛𝑡𝑠 + 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠𝑡𝑠,ℎ ∙ ( 𝑆𝑜𝐶_𝑡ℎ𝑡𝑠 − 𝑆𝑜𝐶_𝑀𝑖𝑛𝑡𝑠)       

(5.1.16) 

𝑃𝑆_𝐶𝑡𝑠,ℎ ≤ 𝑃𝑆_𝐶_𝑡ℎ𝑡𝑠 + (1 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠𝑡𝑠,ℎ) ∙ ( 𝑃𝑆_𝐶_𝑀𝑎𝑥𝑡𝑠 − 𝑃𝑆_𝐶_𝑡ℎ𝑡𝑠)      

(5.1.17) 

𝑃𝑆_𝐸𝑡𝑠,ℎ ≤ 𝑃𝑆_𝐸_𝑡ℎ𝑡𝑠 + (1 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠𝑡𝑠,ℎ) ∙ ( 𝑃𝑆_𝐸_𝑀𝑎𝑥𝑡𝑠 − 𝑃𝑆_𝐸_𝑡ℎ𝑡𝑠)      

(5.1.18) 

 

d) Ingressos i costos energètics 

Per simplificar la formulació del model, les equacions relacionades amb el cost 

energètic de la xarxa (amb i sense autoconsum) es descriuen segons el model 

conceptual proposat a [107]: 

a. Cost de l’energia sense autoconsum 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝐴𝐸_𝐺𝑟𝑖𝑑 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑀1 + 𝐴𝑃_𝐺𝑟𝑖𝑑 ∙ 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟_𝑀1 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝐶𝑜𝑠𝑡                                     

(5.1.19) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑀1 =  ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑀1ℎℎ                                      (5.1.20) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝐶𝑜𝑠𝑡 =  ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑀1ℎℎ ∙ 𝑓𝑒𝑝𝑝ℎ                                     (5.1.21) 

essent Energy_M1 , Energy_M1h i Power_M1, l’energia diària, l’energia horària i la 

potència relacionada amb el comptador 1 de la figura 5.1.4. 

b. Cost de l’energia amb autoconsum tipus 1 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝐶𝑜𝑠𝑡_𝑆𝑒𝑙𝑓 = (𝐴𝐸_𝐺𝑟𝑖𝑑 + 𝐸_𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠) ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑀1 + 𝐸_𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 ∙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑀2 + (𝐴𝑃_𝐺𝑟𝑖𝑑 + 𝑃_𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠) ∙ 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟_𝑀1 + 𝑃_𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 ∙ 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟_𝑀2 +

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝐶𝑜𝑠𝑡                                      (5.1.22) 

essent E_Charges iP_Charges  els càrrecs d’energia i potència definits pel RD 900/2015 

segons el nivell de tensió i el tipus d’autoconsum, i Energy_M2 i Power_M2 l’energia i la 

potència diàries relacionades amb el comptador 2 de la Fig. 5.4. 
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c. Ingressos i costos amb l’autoconsum de tipus II 

En cas d’estar dins del règim de tipus II, el propietari de la instal·lació no només seria 

considerat consumidor sinó també productor. Com a productor, el propietari percebria 

un emolument per l’energia injectada a la xarxa (INC_Self) (eq. (5.1.23)), però, al mateix 

temps, patiria els costos derivats dels càrrecs i impostos aplicats als productors pel 

Reial Decret Llei (RDL) 14/2010 [108] i la Llei 15/2012 [109], (IMP_INC, IMP_EGE) 

respectivament (eq. (5.1.24)): 

𝐼𝑁𝐶_𝑆𝑒𝑙𝑓 = ∑ 𝐼𝑁𝐶_𝑆𝑒𝑙𝑓ℎℎ = ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑀1ℎℎ ∙ 𝑃𝑚ℎ     

 (5.1.23) 

𝐼𝑀𝑃_𝐸𝑋_𝐸 = 𝐼𝑀𝑃_𝐼𝑁𝐶 + 𝐼𝑀𝑃_𝐸𝐺𝐸        (5.1.24) 

 

e) Generació i cost d’emmagatzematge 

Els costos totals de generació diària (CT_EGT ) i emmagatzematge (CT_St) són les 

sumes dels seus costos fixos (CF_G, CF_St) i variables (CV_G, CV_St) (eq. (5.1.25) i 

(5.1.26)). En aquest sentit, els costos fixos són el producte de la potència nominal de 

cada CER i ESS de la instal·lació i els valors dels paràmetres de cost fix segons 

tecnologia (CF_Gt  i CF_Stts) (eq. (5.1.27) i  (5.1.28)). De la mateixa manera, els costos 

variables de cada RES i ESS de la instal·lació són funció de l’energia proporcionada o 

consumida (eq. (5.1.29) i (5.1.30)). 

CT_EGT=CF_G+CV_G                              (5.1.25) 

CT_St=𝐶𝐹_𝑆𝑡+CV_St                                                    (5.1.26) 

𝐶𝐹_𝐺 = ∑ CF_Gt∙PGTtt                                         (5.1.27) 

𝐶𝐹_𝑆𝑡= ∑ CF_Stts·𝑃𝑆𝑇_𝑁𝑡𝑠ts                                                (5.1.28) 

CV_G= ∑ ∑ EGTt,h·CV_Gth𝑡                                                     (5.1.29) 

CV_St = ∑ ∑ {(𝐸𝑆_𝐶𝑡𝑠,ℎ +  𝐸𝑆_𝐸𝑡𝑠,ℎ) · 𝐶𝑉_𝑆𝑡𝑡𝑠}ℎts                                   (5.1.30) 

 

f) Funció objectiu 

S’introdueix una nova funció objectiu en el model, basada en els beneficis abans 

interessos, impostos i amortització (EBITDA). Es tracta d’optimitzar l’estalvi del sistema 

minimitzant la diferència entre l’EBITDA de l’antic model i el nou EBITDA (EBITDA_Self) 

que incorpora les restriccions regulatòries del règim d’autoconsum. Aquesta funció es 

defineix de la següent manera: 

O_function=𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴_𝑆𝑒𝑙𝑓        (5.1.31) 

El que per a un règim d’autoconsum de Tipus I equival a: 
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O_function=𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝐶𝑜𝑠𝑡_𝑆𝑒𝑙𝑓 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝐶𝑜𝑠𝑡       

 (5.1.32) 

I per a un règim d’autoconsum Tipus II: 

O_function=T𝑜𝑡𝑎𝑙_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝐶𝑜𝑠𝑡_𝑆𝑒𝑙𝑓 + 𝐼𝑀𝑃_𝐸𝑋_𝐸 − 𝐼𝑁𝐶_𝑆𝑒𝑙𝑓 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝐶𝑜𝑠𝑡  

(5.1.33)  

 

g) Els comptadors i la necessitat d’utilitzar un programa disjuntiu 

Tant el cost energètic com els ingressos presenten un caràcter disjuntiu en el moment 

de la seva formulació. Si mirem el comptador 1, o bé la instal·lació consumeix energia 

de la xarxa (cas en què hi haurà un cost energètic per al sistema i, en conseqüència, 

no podran haver-hi ingressos per la venta d’energia) o bé s’injecta l’excedent d’energia 

a la xarxa (en aquest cas el que hi haurà serà un ingrés per la venta i, per tant, no 

podrà existir el cost associat al consum d’energia). Les mateixes consideracions 

s'apliquen al comptador 2. 

En aquest sentit, es va resoldre aquest caràcter disjuntiu del sistema fent servir 

programació disjuntiva. Es pot formular aquesta programació com un tipus especial de 

MINLP on les restriccions associades a aquest caràcter eren definides mitjançant 

l'operador lògic "o exclusiu" [110]. El mètode utilitzat per a formular el problema va ser 

el mètode big-M [111]. 

 

5.1.5. Cas d’estudi 

5.1.5.1. Definició del cas d’estudi associat 

Per analitzar l'impacte del marc regulador espanyol d'autoconsum en la gestió 

energètica d'una microxarxa es va utilitzar una instal·lació de baixa tensió de PR =5kW 

(figura 5.1.5). Aquesta microxarxa estava formada per un sistema fotovoltaic de 2kW i 

un ESS de 8,9 kW. 

Els costos d’explotació del sistema fotovoltaic i de l’ESS varen ser establerts en 36,1 

€/kW any [112] i 6,1 €/kW any i 0,49 €/MWh [113], respectivament. A la taula 5.1.2 es 

poden trobar els altres paràmetres relacionats amb el ESS, incloses les condicions 

inicials dels ESS ts (SoCts,0). 

Taula 5.1.2. Paràmetres relacionats amb el model ESS 

PS_C_Maxts 

[W] 

PS_E_Maxts 

[W] 

PS_C_thts 

[W] 

PS_E_thts 

[W] 

SoC_Maxts SoC_Mints SoC_thts SoCts,0 

1000 1000 100 100 1 0.4 0.96 0.6 
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Els valors del cost de la tarifa d’accés i els càrrecs d’autoconsum van ser 

proporcionats per diverses ordres ministerials espanyoles, com l’ordre IET 107/2014 

[114] i ETU 1976/2016 [115]. A la figura 5.1.5, també es representa el consum del 

sistema, la capacitat màxima de generació i els preus d’energia. 

Figura 5.1.5. Aproximació conceptual a la descripció del problema. Font: Elaboració pròpia. 

[118] 

 

La instal·lació compta amb un SGE que optimitza el cost energètic del consumidor, 

incloent-hi l'equip de comunicació necessari per aplicar les consignes als convertidors 

de CC / CA del sistema energètic. El model utilitzat només establia la planificació 

òptima d’un dia i no contemplava el dimensionament òptim dels components de la 

instal·lació. El SGE tenia com a objectiu determinar la planificació energètica de la 

microxarxa, incloent la producció, l’emmagatzematge i l’intercanvi d’energia amb la 

xarxa. Aquest SGE es va operar tenint en compte l’antic model amb autoconsum i el 

nou model (Secció 5.1.4) tant per als Tipus I i II d’autoconsum. 

Aquesta instal·lació es va emular al Laboratori de Recerca en Microxarxes de la 

Universitat d'Aalborg [100] utilitzant arquitectura “hardware in the loop” (HiL). Com es 

pot veure a la figura 5.1.6, aquesta arquitectura té tres nivells: nivell de programari, 

nivell de simulador en temps real i nivell físic. 

El nivell de programari es va desenvolupar a l'ordinador de la microxarxa. Allà, 

utilitzant els models desenvolupats i l’emmagatzematge de dades, el SGE va 

proporcionar la programació que s’havia d’aplicar al sistema. L’optimització es va 

aconseguir fent servir la llicència acadèmica AIMMS [116] i el seu solver AIMMS Outer 

Approximation. 

El nivell de simulació en temps real es va realitzar a la plataforma dSPACE 1006, que 

incloïa els perfils de generació i consum, així com un model detallat d’un sistema 

d’emmagatzematge d’energia basat en bateries, tal com es proposa a [117]. Aquest 
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darrer model permetia reproduir les principals característiques dinàmiques i estàtiques 

de les variables de la bateria com ara tensió, corrent i SoC. A més, el nivell en temps 

real contenia els controladors dels inversors implementats a nivell físic, que es 

controlaven com a fonts d’energia o càrregues d’acord amb els perfils de generació o 

consum definits per emular el comportament de la fonts renovables i la càrrega, 

respectivament (veure figura 5.1.6). Mentrestant, les referències de potència dels 

inversors que interconnecten els recursos energètics eren definits pels nivells 

superiors de control per garantir el compliment de la planificació energètica 

proporcionada pel SGE. Els detalls del nivell de control es poden llegir a [60]. Tot i que 

la plataforma dSPACE funcionava en temps real, la franja horària dels perfils 

energètics i la programació es van reduir fins als 60 segons. Com a resultat, tota la 

simulació dura 1440 s. A més, la capacitat de l’ESS també es va reduir en la mateixa 

proporció [60]. 

Finalment, el nivell físic va estar format pels tres inversors que emulaven el sistema 

fotovoltaic, el consum i el sistema d’emmagatzematge. Tots ells interconnectats al bus 

CA comú mitjançant filtres LCL, on es connectà una càrrega resistiva i la xarxa 

principal. La configuració experimental es va adaptar a l'esquema elèctric imposat pel 

marc regulador. A la taula 5.1.3 es mostren els paràmetres de la microxarxa. 

  

Figura 5.1.6. Implementació HiL i configuració experimental. [118] 

 

Taula 5.1.3. Paràmetres del microxarxa 

Parameters Symbol Value 

 Power stage  

Nominal Voltage E* 230·√2V 

Nominal Frequency ω* 2·π·50 rad/s 

Inverter inductors L 1.8mH 

Filter Capacitor C 27μF 
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Nominal Load C_EHC_N 1000W 

Maximum (RESs) and (ESSs) Power Rating Pmax 1600W 

Reactive power Reference Q* 0 VAR 

 Battery Array  

Nominal Voltage Vbat 672V 

Regulation Voltage Vr 756V 

Nominal Battery Capacity Cbat 16Ah 

 

5.1.5.2. Resultats obtinguts 

Els resultats dels dos models aplicats a la instal·lació objecte d'estudi es mostren a les 

figures 5.1.7, 5.1.8 i 5.1.9. Aquestes figures es componen de sis gràfics on es mostren 

diferents indicadors de la instal·lació. Els gràfics de la part esquerra de les imatges 

il·lustren els resultats de la programació del SGE, mentre que els del costat dret 

mostren els resultats experimentals de la programació del SGE un cop aplicats a la 

configuració del laboratori. Per a cada imatge, les seccions a, b i c representen, 

respectivament, les relacions entre la línia de consum i de potència amb la xarxa, les 

relacions a la línia elèctrica de potència generació de les magnituds més 

representatives i l’evolució del SoC respecte a la seva potència en l’ESS. 

La figura 5.1.7 mostra els resultats del SGE quan s’aplica l’antic model. Concretament, 

la figura 5.1.7.a representa el consum agregat del consumidor, l’energia subministrada 

o injectada a la xarxa (comptador 1) i l’energia consumida o subministrada per la línia 

elèctrica de generació (comptador 2). Allà es pot veure que durant les primeres hores 

del dia (de 3 a 6 de la matinada) el SGE es concentra a carregar l’ESS. En aquest 

sentit, quan es visualitzen els gràfics 5.1.7.b i 5.1.7.c, es pot veure que el consum 

d’energia mesurat pel comptador 2 (valor positiu) coincideix amb la càrrega de l’ESS. 

A les 7 del matí, un cop s’ha carregat l’ESS en un valor proper a fixat pel SoC_thts, 

l’energia proporcionada per la xarxa a la instal·lació passa a ser zero (vegeu el 

comptador 1) i tota l’energia requerida pel consumidor és proporcionada ja sigui pel 

CER o per l’ESS. Pel que fa al CER, de 7 a 9 del matí contribueix juntament amb l’ESS 

a proporcionar l’energia necessària per garantir les necessitats del consumidor. De 10 

a 18 hores, el CER exerceix un paper fonamental en el sistema, ja que és el 

responsable de carregar l’ESS a prop dels seus límits i proporcionar l’energia 

necessària al consumidor. Després d’això, és l’ESS el màxim contribuïdor d’energia, 

descarregant-se al final del dia al seu estat inicial. Com a resultat, l'ús de l'antic model 

per part del SGE va permetre reduir fins a un 56% el consum d'energia de la xarxa. 

A continuació, les figures 5.1.8 i 5.1.9 proporcionen els resultats del SGE quan 

s’utilitza el nou model sotmès al règim regulador espanyol d’autoconsum. En aquest 

sentit, les restriccions regulatòries i la nova funció objectiu introdueixen una diferència 

notable a l’hora de gestionar l’energia consumida o injectada a la xarxa. Com a 

resultat, tant dels tipus I com II d’autoconsum (vegeu la figura 5.1.8.a i la 5.1.9.a), 
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només el 5% del consum d’energia de la instal·lació és proporcionada per la xarxa. 

Aquest és un efecte no menyspreable que posa de manifest la importància de definir 

amb precisió les restriccions regulatòries en els models centrats en la gestió d’aquest 

tipus d’instal·lacions. 

L’única diferència entre ambdós tipus d’autoconsum rau en el fet que, per a 

l’autoconsum de tipus II, la quantitat total d’energia injectada a la xarxa durant el dia 

(2,2 kWh) fou superior a l’energia injectada sota l’esquema tipus I (1,6kWh). Com que 

la injecció d’energia a la xarxa era recompensat en l’esquema tipus II, aquesta 

diferència sembla perfectament raonable. En aquest sentit, quan es comparen les 

figures 5.8.a i 5.9.a, és fàcil veure que aquest incentiu obliga el SGE a augmentar la 

injecció d’energia quan el preu del mercat de l’energia és més elevat per augmentar el 

valor dels ingressos. 

Figura 5.1.7. Solució SGE aplicada a les instal·lacions estudiades segons el model 

anterior i els seus resultats experimentals. Font: Elaboració pròpia. [118] 

 

Pel que fa a la resposta de la gestió energètica de la microxarxa en el règim 

d’autoconsum, una conseqüència lògica de l’ús del nou model és l’augment en la 

participació del subministrament d’energia que els elements que pertanyen a la línia 
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elèctrica de potència (vegeu les figures 5.1.8.b i 5.1.9.b ) si es compara amb els 

resultats del model anterior (vegeu la figura 5.1.7.b). Pel que fa referència a l’ESS sota 

els esquemes tipus I i II existeix un augment de l’energia subministrada per aquest si 

es compara amb l’antic model, entre un 8,3% i un 20,9%, respectivament. Ergo, sota 

els dos tipus d’esquemes d’autoconsum, l’ESS es va veure obligat a assolir els seus 

límits de SoC (mínim i màxim) (vegeu la figura 5.1.8.c i 5.1.9.c). Pel que fa al CER, 

aquest augment va ser encara més gran. En ambdós tipus d’esquemes reguladors, el 

CER es va veure obligat a subministrar la seva màxima producció d’energia. 

Quant als resultats experimentals, el conjunt de xifres també demostrà l'excel·lent 

rendiment dels controladors locals de la configuració, al ser capaços de seguir la 

programació proporcionada pel SGE. 

 

 

  

Figura 5.1.8. Solució SGE aplicada a les instal·lacions estudiades segons la documentació 

Esquema d’autoconsum tipus I i els seus resultats experimentals. Font: Elaboració pròpia. 

[118] 
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Figura 5.1.9. Solució SGE aplicada a les instal·lacions estudiades segons el document 

Esquema d’autoconsum tipus II i els seus resultats experimentals. Font: Elaboració pròpia. 

[118] 

 

5.1.6. Conclusions 

Es va desenvolupar un nou model dirigit a optimitzar la gestió energètica d'una 

microxarxa de baixa tensió. Si bé la majoria de models existents no consideren les 

restriccions regulatòries aplicades a les instal·lacions a l’hora d’optimitzar la gestió 

d’energia, el nou model proposat contemplava en detall aquest tipus de restriccions. 

Es va seleccionar com a estudi de cas un microxarxa de baixa tensió sota el règim 

d’autoconsum espanyol i es va emular al Laboratori de Recerca en Microxarxes de la 

Universitat d’Aalborg. Es van analitzar els resultats obtinguts per determinar si la 
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modelització de l’esquema regulador era rellevant o no per a la gestió d’aquest tipus 

d’instal·lacions. 

Els resultats han corroborat la importància de tenir en compte les restriccions 

regulatòries a l’hora de gestionar la instal·lació, especialment quan es treballa amb 

marcs normatius altament complexos. En aquest sentit, els resultats mostren les 

diferències significatives respecte a l’intercanvi d’energia entre la instal·lació i la xarxa 

amb i sense tenir en compte el marc regulador. Diferències com ara una reducció 

dràstica del consum d’energia que proporciona la xarxa i un augment de l’ús de l’ESS i 

del CER del sistema. Aquestes diferències pel cas analitzat demostren el pes que 

poden tenir les restriccions regulatòries en els resultats del procés d’optimització. 

Les microxarxes poden ser eines útils per al desplegament dels sistemes d’energia 

renovable, especialment en edificis i indústria. En aquest sentit, els resultats també 

corroboren que aquells fabricants de microxarxes interessats a diferenciar-se dels 

competidors podrien veure augmentat el rendiment energètic i econòmic dels seus 

productes en incorporar aquestes restriccions regulatòries en el seu sistema de gestió 

energètica. En aquest sentit, la integració de les restriccions regulatòries en el sistema 

de gestió d’energia esdevé una eina útil per millorar i optimitzar l’ús de les 

microxarxes. 

5.1.7. Metodologia i objectius del Punt 5 

Un cop justificada la necessitat d’introduir la modelització dels marcs legals dins de les 

restriccions que configuraran la gestió i disseny òptim de les microxarxes es definiran 

els objectius del treball a dur a terme. 

La modelització dels marcs legals vindrà marcada per la nova Directiva (EU) 2019/944, 

de 5 juny de 2019, sobre les normes comuns del mercat interior de l’electricitat que 

corregeix la Directiva 2012/27/EU. Aquesta nova directiva introdueix modificacions 

rellevants que poden afectar a la concepció, disseny i gestió de les microxarxes, 

sobretot pel que fa referència a la definició i protecció legal dels consumidors actius i 

de les comunitats ciutadanes d’energia. 

Malgrat que en alguns dels marcs legals dels diferents països es contemplés el 

concepte de l’autoconsum, la nova Directiva incorpora al marc regulador dels mercats 

interiors de l’electricitat dues realitats tècniques fins ara no contemplades, l’energia 

autoproduïda i l’emmagatzematge. Aquestes dues realitats són posades a disposició 

de dues noves figures de gran rellevància pel disseny i gestió de les microxarxes, els 

consumidors actius (en endavant, prosumidors) i les comunitats ciutadanes d’energia 

(en endavant, comunitats energètiques). 

La Directiva, d’obligada transposició per a tots els països de la Unió, reconeix als 

prosumidors el dret de generar i vendre l’energia autoproduïda i participar en els 

diferents esquemes de gestió del sistema elèctric. A més a més, mitjançant la figura de 

la comunitat energètica permet als consumidors (ja siguin prosumidors o no) 

beneficiar-se de l’economia d’escala ja sigui per gestionar els seus consums i generar 

la seva pròpia energia. 

En aquest sentit, són objectius a desenvolupar pel treball: 
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A. La síntesi dels mecanismes reguladors més representatius aplicables a 

les microxarxes i prosumidors per tal de poder: 

a. Obtenir i proporcionar un model d'optimització capaç de 

representar una comunitat energètica i integrar-hi la estructures 

econòmiques i reguladores relacionades amb els règims de 

remuneració més representatius. 

b. Comparar les diferències entre els principals mecanismes de 

remuneració aplicables a les comunitats energètiques, tant en 

l’aspecte econòmic com en la gestió energètica, i determinar els 

seus efectes. 

c. Proporcionar proves que considerin els pros i contres d’aquests 

marcs retributius per les comunitats energètiques 

 

B. Aportar i analitzar els resultats que permetin comparar una comunitat 

energètica enfront d’una instal·lació privada d’un prosumidor, determinant: 

a. Els pros i els contres des d’un punt de vista energètic i econòmic 

en funció dels marcs reguladors 

b. Els efectes dels marcs reguladors i dels perfils de consum dels 

prosumidors en els resultats 

 

C.  Desenvolupar un model destinant al disseny òptim d’una microxarxa per 

una comunitat energètica: 

a. Que faci servir una programació estocàstica en dues etapes (SP) 

per tenir en compte l'atzar de les fonts d'incertesa 

b. Que permeti la reproductibilitat, modificació i expansió 

c. Els efectes dels marcs reguladors i dels perfils de consum dels 

prosumidors en els resultats 

 

D. Sintetitzar aquells elements més importants relatius a les microxarxes en 

entorns regulats per prosumidors i comunitats energètiques. 

 

La metodologia a aplicar per desenvolupar el treball i assolir els objectius definits està 

descrita gràficament en la Figura 5.1.10. El desenvolupament dels objectius A, B, C i D 

vindran desenvolupats en els punts 5.2, 5.3, 5.5 i 5.5, respectivament d’aquest 

document. 
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Figura 5.1.10. Metodologia emprada durant el desenvolupament del treball. Font: 

Elaboració pròpia. 
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5.2.  Microxarxes i comunitats energètiques. Nou paradigma i 

oportunitats. 

5.2.1. Introducció, contribucions i metodologia 

La Unió Europea (UE) està experimentant un canvi en els mitjans de producció, 

distribució i venda d’energia elèctrica per al seu ús en diferents aparells. Aquest canvi 

afecta a les diferents estructures i tecnologies per a produir energia, però també a la 

pròpia concepció del funcionament del mercat intern de l’electricitat i als objectius de la 

UE en termes de promoció de sistemes de generació distribuïda [1].  

 

En oposició a la clàssica producció massiva d'electricitat, on les grans plantes 

d'energia generen la necessària energia per proveir a centenars de milers de llars i 

indústries, l’actual Directiva (EU) 2019/944 – a partir del seu article 17, Comunitats 

Energètiques Ciutadanes – permet que els consumidors siguin capaços d’agrupar-se 

per consumir, produir i gestionar l’energia que necessiten per satisfer les seves pròpies 

necessitats. Aquest terme de "comunitat energètica", que s'ha fet servir per definir 

aquest tipus d'agregació [2], no és nou i pot trobar-se la seva data d'origen a finals dels 

1970’s on comença tímidament la promoció de l’energia renovable [3] i on grups de 

ciutadans europeus, pel seu compte, varen establir un primer exemple de comunitat 

energètica forçant al seu govern a legislar a favor d’aquestes solucions, establint així 

un exemple de com la regulació pot influir en el sector de les energies renovables [4]. 

 

Existeixen en la literatura actual un seguit d’articles dedicats a l'estudi de les 

comunitats energètiques. En primer lloc, val la pena destacar els articles informatius, 

que introdueixen el concepte i expliquen les seves tendències. Koirala et al. [2] van 

elaborar una anàlisi exhaustiu del concepte de sistemes integrats en les comunitats 

d'energia, presentant les seves diferents varietats i tecnologies, i comparant-les, 

centrant-se en les aplicacions relacionades en la recerca pràctica, i la viabilitat 

d’aplicació en els països en desenvolupament. Mancarella [5] desenvolupà una anàlisi 

similar, centrada en la coexistència de diferents elements de generació dins de la 

comunitat i els avantatges i desavantatges de considerar-los per separat. Gui i MacGill 

[6] exploren les diferents formes que les comunitats d'energia neta poden adoptar i 

analitzen les vies que condueixen a la seva adopció. Els autors esmenten la 

rellevància dels factors reguladors per millorar l'eficiència de les comunitats 

energètiques. Hossain et al. [7] elabora un estudi sobre microxarxes i els diferents 

projectes en què s’han inclòs. A nivell nacional, val la pena esmentar l’estudi de Rubio 

i Díaz [8], que comparen comunitats d'energia d'Espanya i Alemanya. 

 

La gestió dels recursos energètics també ha estat objecte d’anàlisi. Alarcon-Rodriguez 

et al. [9] esbossen la importància dels algoritmes d'optimització en la integració de la 

generació distribuïda. A més, comparen les formulacions més rellevants, des de la 

programació lineal fins als algorismes meta heurístics. Orehounig et al. [10] analitzen 

quantitativament i qualitativament la implementació d’un sistema descentralitzat en un 

poble rural. Xu et al. [11], i Wang et al. [12] proposen un sistema que coordini les 

diferents fonts d'energia a les comunitats d'energia. Altres autors, com Verschae et al. 

[13], proposen un algorisme per minimitzar el desequilibri en el consum d'energia. 

Awad i Gül [14] posen de relleu la importància d'integrar l’energia renovable a nivell 
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comunitari, com a mitjà d'augmentar l'autoconsum. A més, dissenyen un marc que 

maximitza l’autoconsum mitjançant l’optimització de la gestió energètica. 

 

Un dels principals objectius per dur a terme la gestió eficaç de l'energia és reduir al 

mínim els costos d'operació en el costat del consumidor, que es defineix en el 

programa d'optimització de la funció objectiu. Arghandeh et al. [15] crearen un 

algoritme per optimitzar la càrrega i descàrrega de les bateries basant-se en aquest 

criteri. Parra et al. [16 ] es centraren en el seu article en la tecnologia de la bateria. El 

mateix autor, juntament amb Barbour et al. [17], mostra els avantatges de 

l’emmagatzematge d’energia comunitària i determina el seu dimensionament òptim en 

funció d’un criteri econòmic. Gaiser i Stroeve [18] opten per la reducció de costos 

utilitzant la gestió de la demanda. Bracco et al. [19] utilitzen un model matemàtic per 

optimitzar la gestió energètica d'una microxarxa dins d'una universitat. Erdinc [20] 

també determina l'impacte dels vehicles elèctrics connectats a la xarxa. Craparo et al. 

[21] proposen una caracterització de la incertesa en fonts renovables en funció de les 

previsions meteorològiques. Charitopoulos i Dua [22] creen un programa d'optimització 

multi-objectiu que té en compte la incertesa inherent en la disponibilitat i demanda de 

combustible. Finalment, Marzband et al. [23] presenten un programa no lineal (MINLP) 

per dissenyar una microxarxa. 

 

Tots aquests models tenen un grau de complexitat que els fa adequats per afrontar 

diversos problemes que sorgeixen en el camp de la planificació energètica, com la 

caracterització de la incertesa, o l’ avaluació de certes mesures de flexibilitat com 

l’emmagatzematge d’energia i la resposta a la demanda. Tanmateix, si bé la seva 

funció objectiu és purament econòmica, no incorporen les complexitats del 

procediment de facturació, ni les restriccions regulatòries en la gestió òptima de 

l'energia. 

 

Alguns articles dins d’aquest camp si que contemplen aspectes del marc regulador de 

les comunitats energètiques, però ho fan de manera qualitativa. En aquest sentit, 

Rogers et al. [24] malgrat que afirmen que l'opinió pública sobre les comunitats 

energètiques és favorable expressen la seva preocupació en relació a que aquestes 

no es podran desenvolupar fins que no s'apliqui un marc regulador de suport efectiu. 

Nolden [25] investiga el paper que tenen les tarifes elèctriques en el desenvolupament 

de comunitats d'energia, però només qualitativament. Parajuli [26] reflecteix les 

decisions correctes de la política danesa d’energies renovables en comparació amb 

altres països. Doci i Gotchev [27] són capaços d'aïllar la política relativa a la promoció 

de les energies renovables a la qual dóna suport específicament l'energia distribuïda, i 

duen a terme l’anàlisi per al cas alemany i holandès. Mey et al. [28] es preguntan si els 

governs estan fent prou en matèria de promoció i desenvolupament de les comunitats 

energètiques. En recents treballs d’investigació, Roby i Dibb [29] defensen la 

necessitat d’habilitar marcs reguladors que puguin ser capaços de donar suport al 

desplegament de comunitats energètiques. A més, Campos et al. [30], analitzen els 

marcs reguladors de nou països de la UE, proporcionant un punt de partida per 

avaluar com diferents països donen suport a aquesta nova realitat energètica. 
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Tot i això, hi han molt pocs articles que tractin quantitativament les restriccions 

regulatòries en l’anàlisi d’aquests actius. Hussein i Chung [31], duen a terme un anàlisi 

similar a l’esmentat anteriorment [19], però considerant els incentius i beneficis fiscals 

en el seu model. Nguyen et al. [32] tenen en compte diferents valors de les tarifes 

d’accés a la xarxa i comparen la seva viabilitat econòmica amb un mercat d’igual a 

igual. Per últim, Ramos-Teodoro et al. [33] tenen en compte les complexitats de l’antic 

esquema espanyol d’autoconsum i l’apliquen a un Hub energètic 

 

L’anàlisi de l’estat de l’art en relació a les comunitats energètiques i al seu tractament 

en la literatura científica permet destacar que la investigació actual d’aquesta realitat 

energètica es poden classificar en a dues categories. A la primera categoria hi haurien 

els diversos autors que exploren el camp de la planificació energètica mitjançant una 

complexa optimització matemàtica. Malgrat que alguns d’aquests autors expressen la 

seva preocupació per l’escàs desenvolupament de les comunitats energètiques i el 

relacionen, en gran part, a l’existència de segons quins marcs reguladors, aquests 

marcs són ignorats en la formulació del seu problema. Degut a això, molt dels resultats 

obtinguts en l’anàlisi de microxarxes aplicades en comunitats energètiques resulten, si 

més no, poc fiables o en alguns casos inclús enganyosos. A la segona categoria, 

diversos autors parlen àmpliament des marcs reguladors, però només qualitativament. 

Com a resultat, la manca de formulació d’aquestes estructures dificulta la previsió de 

l’impacte que tenen els marcs reguladors en la promoció i la gestió energètica de les 

comunitats energètiques. 

 

En conseqüència, es pot afirmar que hi ha un buit sobre com els marcs reguladors 

dirigits a promoure el desenvolupament de les comunitats energètiques poden afectar 

el sistema de gestió energètica. En aquest sentit, les principals contribucions d’aquest 

punt de l’estudi són les següents: 

1. Proporcionar un model d'optimització capaç de representar una comunitat 

energètica, integrant en aquet model les restriccions econòmiques i les 

degudes als marcs reguladors més representatius. Aquest model es basa en el 

definit pels autors de la Hoz et al. [34] i Campos et al. [30] 

2. Comparar les diferències entre els diferents marcs i esquemes de remuneració, 

tant des del punt de vista de rendiment econòmic com de gestió de l'energia. 

3. Proporcionar proves que avalin els efectes de les restriccions regulatòries 

sobre els resultats econòmics i energètics de les microxarxes dins de les 

comunitats energètiques. 

 

Segons el millor coneixement dels autors, aquest és el primer model que integra les 

restriccions reguladores en un model dirigit a optimitzar la gestió energètica d’una 

comunitat energètica i compara les diferències entre diferents esquemes. 

 

La metodologia emprada per dur a terme aquest apartat de l’estudi ha estat el següent. 

En primer lloc, es va identificar el problema després d’una exhaustiu anàlisi de l’estat 

de l’art en microxarxes i comunitats energètiques. Un cop que el problema va ser 

identificat i limitat, es va definir el principal objectiu de l’estudi, demostrar la necessitat 

d'incorporar l'estructura dels marcs reguladors en el model matemàtic de gestió de 

l'energia de les comunitat energètiques. 
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A continuació, es van du a terme dues línies d’actuació. La primera abordà la 

formulació del model físic. Es formulà un model de comunitat energètica agregada, 

que inclogué tots els equilibris d’energia entre fonts d’energia renovables, consums i 

sistemes d’emmagatzematge. A tal efecte, les dades de generació i demanda d’un lloc 

específic es recopilaren i es processaren segons la concepció del model agregat. La 

segona línia abordà la formulació dels marcs reguladors. A partir del treball prèviament 

publicat en [30], s'analitzaren diverses regulacions existents als països europeus i es 

sintetitzaren les més representatives, intentant representar la seva essència tot evitant 

les particularitats dels diferents països. A partir d’aquí, l’estructura de la factura 

energètica de la comunitat energètica s’assumí i es formulà com la suma dels preus 

del mercat elèctric, les tarifes d’accés, els impostos i els càrrecs. Variant la facturació i 

la retribució de l’energia en funció del marc regulador aplicat. 

 

Les dues línies d’acció s’uniren en un únic programa d’optimització que prengué la 

forma d’un programa lineal mixt sencer (MILP). La funció objectiu es definí en termes 

econòmics, i es dugueren a terme diverses simulacions. Els resultats es van obtenir 

per als diferents marcs reguladors aplicats a les comunitats energètiques fent servir el 

mateix model físic. Finalment, a partir de l’anàlisi dels resultats es varen deduir un 

seguit de conclusions. La metodologia es pot veure resumida en la Figura 5.2.1. 

 

 
Figura 5.2.1. Metodologia emprada en aquesta part del treball. Font: elaboració pròpia. 
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5.2.2. Formulació i descripció del model 

5.2.2.1. Definició del model físic 

El model físic utilitzat es basa en el treball realitzat per de la Hoz et al. [34], però 

incloent-hi les especificitats derivades d'una comunitat energètica. 

Cadascun dels prosumidors que pertanyen a la comunitat de l'energia està connectat a 

la xarxa i posseeix la seva font distribuïda d’energia renovable (DER), que en aquest 

cas és un sistema d'energia fotovoltaica, i un sistema d'emmagatzematge d'energia 

elèctrica (ESS). En aquest sentit, cada prosumidor (p) pot satisfer la seva demanda 

energètica mitjançant la xarxa, mitjançant l'energia horària (h) subministrada per la 

xarxa en un dia (d) (EGp,d,h). Així mateix, el prosumidor té a la seva disposició l'energia 

horària produïda pels seus recursos d'energia renovables en un dia (ERp,d,h), 

restringida aquesta pel màxim potencial de la font (ER_Maxp,d,h), i l'energia horària de 

descàrrega dins d’un dia (ESDp,d,h). La demanda d’energia d’un prosumidor es pot 

deure a tres tipus de consum, a saber, el consum d’energia horari dins d’un dia 

(EHCp,d,h), el consum horari de serveis auxiliars dins d’un dia (CHSAp,d,h) i l’energia 

horària de càrrega dins d'un dia (ESCp,d,h). L’EHCp,d,h pot ser proporcionat per la xarxa 

(EG_EHCp,d,h), les fonts d'energia renovables (RES) (ER_EHCp,d,h) o l'ESS (ESD_EHCp,d,h). 

La mateixa relació s'aplica al consum de l'ESS i al dels serveis auxiliars (ASS). 

A més, cada prosumidor pot ajudar o ser ajudat pel comunitat. Addicionalment, també 

poden injectar el seu excés d'energia a la xarxa (ja sigui via RES (ER_EGp,d,h) o des de 

l’ESS (ESD_EGp,d,h)). Totes aquestes relacions es representen i es resumeixen a la 

Figura 5.2.2 . 

Per obtenir el model físic de la comunitat energètica, s’agreguen cada un dels 

prosumidors mitjançant les relacions físiques expressades en el seu model individual. 

En aquest sentit, tal com s’il·lustra a la Figura 5.2.3, l’agregació de totes les RES i 

l’ESS dóna lloc a l’energia horària agregada produïda pel conjunt de RES dins d’un dia 

(AERd,h), a l’energia horària agregada descarregada pel conjunt del ESS dins d’un dia 

(AESDd,h), i a l’energia horària agregada carregada pel conjunt del ESS dins d’un dia 

(AESCd,h). De la mateixa manera, l’agregació del consum condueix al consum energètic 

horari agregat dins d’un dia (AEHCd,h) i al consum agregat horari dels ASS d’un dia 

(ACHSAd,h). 
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Figura 5.2.2. Representació del model físic d'un prosumidor que pertany a la comunitat 

energètica. Font: elaboració pròpia. 

 

 

Figura 5.2.3. Representació del model físic de la comunitat energètica. Font: elaboració 

pròpia. 
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5.2.2.2. Costos d’operació 

Els costos d’operació i manteniment, O&M, són els costos necessaris perquè una 

instal·lació funcioni durant tota la seva vida útil. Aquests costos poden ser fixos i/o 

variables. Els costos fixos ignoren si la instal·lació funciona o no al 100% de la seva 

capacitat. Un exemple d’aquest cost podria ser, per a una empresa, el lloguer de la 

propietat. Els costos variables, en canvi, són els que depenen directament de la 

producció de la instal·lació. En el mateix exemple empresarial, aquests costos podrien 

incloure la il·luminació o la calefacció. 

En la generació fotovoltaica (FV), els costos d’O&M corresponen principalment al 

manteniment dels elements de generació. Aquests costos són eminentment fixes, és a 

dir, depenen de la potència nominal de la instal·lació i no de la quantitat d'energia 

produïda. 

Al sistema d’emmagatzematge d’energia, els costos d’O&M també corresponen al 

manteniment de les bateries, però a diferència de la generació FV, les bateries 

presenten un cost pel seu ús. Per tant, es tenen en compte els costos fixos i variables 

d’O&M. 

 

5.2.2.3. Estructura de la factura elèctrica dels consumidors 

La formulació de la factura dels consumidors d'electricitat, sense cap tipus d'incentiu 

econòmic, es basa en els següents conceptes (veure Figura 5.2.4). En primer lloc, hi 

ha el cost de l’energia; aquest cost cobreix totes les despeses de producció d’energia 

(inclòs el preu de mercat dia anterior (Pmd,h), els costos del servei d’ajust al sistema i 

dels pagaments de capacitat) més un percentatge per cobrir la pèrdua d’energia (CEL) 

durant el seu transport. D'altra banda, el consumidor també ha de fer front al marge de 

beneficis del comercialitzador. Com a resultat, el preu energètic equivalent al qual 

s’enfronta el consumidor (EPd,h) és una mica superior al preu de mercat. 

El cost d'accés és el segon gran terme pel que fa referència al cost de la facturació de 

l'electricitat. Normalment negligit quan es modelitza el cost del subministrament, el cost 

d’accés inclou dos termes; el terme de potència (Tp) i el terme d’energia activa (Te). 

Segons la potència nominal de la instal·lació, aquests termes poden tenir el mateix 

valor durant el dia o tenir diversos valors en funció del període definit. Durant l’estudi 

es consideraran dos tipus de termes d’accés, un de únic període de facturació (SP) i 

un altre de tres termes períodes de facturació o període múltiple (MP). El cost d’accés 

cobreix, entre altres, les despeses de les xarxes de transport, distribució i la promoció 

d’energies renovables. Finalment, el tercer terme està relacionat amb els impostos i 

altres taxes, com ara el lloguer del comptador. Els impostos que es tenen en compte 

són l'impost sobre l'electricitat i l'IVA. 
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Figura 5.2.4. Representació de l'estructura de facturació del consumidor. Font: elaboració 

pròpia. 

 

5.2.2.4. Estructura de la factura elèctrica en funció del marc regulador aplicat a la 

comunitat energètica 

Segons Campos et al. [30], s'han implementat diferents tipus d'esquemes reguladors 

per promoure el desenvolupament de les energies renovables i les comunitats 

energètiques a la Unió Europea (UE). Entre ells, els esquemes més representatius són 

la Feed in Tariff (FiT) , el de Balanç Net i el marc d’autoconsum. Degut a això, es va 

realitzar una síntesi d’aquests marcs reguladors aplicats als diferents països per 

determinar quines eren les seves característiques més representatives i poder obtenir 

la base dels seus mecanismes de remuneració. En aquest sentit, es va pretendre 

mitjançant aquesta síntesi dels marcs reguladors dels principals països europeus 

intentar representar l'essència de cadascun d'aquests esquemes reguladors, però 

evitant particularitats. 

a) Feed in Tariff 

El marc més ampli de la Unió Europea és el de FiT. Originalment, aquest sistema 

estava dissenyat per fomentar l'energia d’origen renovable injectada a la xarxa. 

Sota un sistema de remuneració FiT, els productors d’energia renovable perceben una 

quantitat econòmica per l’electricitat que aboquen a la xarxa. En funció del valor de la 

tarifa el temps de recuperació pot ser més o menys reduït. Hi ha tres elements clau 

que defineixen les FiT. En primer lloc, l'autoritat determina una tarifa mínima per a la 

venda d'electricitat renovable. Aquesta tarifa canvia en funció de la font d’energia 

renovable, la mida i la ubicació de la planta. Les FiTs normalment disminueixen amb el 

temps per tal de promoure el canvi tecnològic. El fet favorable de les FiT recau en el 

principi de predictibilitat dels ingressos per part dels inversors durant tota la vida útil de 
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el projecte. En segon lloc, aquest mecanisme ve normalment acompanyat amb l'accés 

garantit per llei a la xarxa dels productors d’energies renovables, i en tercer lloc , el 

sistema es veu obligat a comprar la totalitat de la electricitat tat que s'introdueix a la 

xarxa [35] . 

L’estructura del marc regulador de la FiT ve conceptualment representat en la Figura 

5.2.5. En aquesta es pot veure que tota l'energia injectada a la xarxa és un ingrés per 

als prosumidors. 

 

 

Figura 5.2.5. Representació de l'estructura de facturació d’una comunitat energètica sota 

un esquema FiT. Font: elaboració pròpia. 

 

 

b) Balanç Net 

El marc regulador del Balanç Net, com per les FIT, és un sistema en el qual el  

prosumidor és recompensat per l’energia produïda. El Balanç Net és una estructura 

dissenyada específicament per aquells consumidors que pensen només en 

autoabastir-se. En un sistema amb Balanç Net de xarxa, la companyia elèctrica 

introdueix un comptador bidireccional, és a dir, que permet mesurar si l’electricitat 

generada és superior a l’electricitat consumida. Al final del període de facturació, que 

pot ser horari, diari, mensual o fins i tot anual, el consumidor només paga el seu 

consum net, és a dir, el consum total d’ energia agregat (AEGd,h) menys la generació 

d’energia agregada lliurada a la xarxa (AEtGd,h). En l'estudi, l'estructura del Balanç Net 

horari i diari es sintetitzen en la Figura 5.2.6 . 
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Figura 5.2.6. Representació de l'estructura de facturació d’una comunitat energètica sota 

un esquema de Balanç Net. Font: elaboració pròpia. 

 

 

c) Autoconsum 

En aquesta secció s’expliquen i defineixen les principals característiques del marc 

regulador en autoconsum utilitzada en aquest estudi (vegeu la Figura 5.2.7). 

Hi ha dues modalitats en l’estructura d’autoconsum. En la primera modalitat, definida 

en l’estudi com a Tipus-A, el prosumidor no és recompensat per l'energia abocada a la 

xarxa. En l’altra modalitat, la Tipus-B, succeeix tot el contrari. En qualsevol cas, la 

potència nominal del RES no superarà la potència nominal del subministrament. 

No obstant això, l'energia autoconsumida es veu gravada per dos termes, el càrrec de 

potència (Pc) i el d'energia (Ec). 
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Figura 5.2.7. Representació de l'estructura de facturació d’una comunitat energètica sota 

un esquema d’autoconsum. Font: elaboració pròpia. 

 

5.2.2.5. Funció objectiu 

L’objectiu principal d’un sistema de gestió d’energia (SGA) és garantir el funcionament 

òptim econòmicament parlat per als usuaris finals. Els habitants de la comunitat 

energètica haurien de veure reduït el seu cost energètic gràcies a l’ús de la 

microxarxa. La instal·lació de microxarxes amb sistemes de generació distribuïda i 

emmagatzematge no tindria sentit si no suposessin un abaratiment del cost de  

subministrament de l’energia. 

Així doncs, la instal·lació de microxarxes i RES en comunitats energètiques sota 

qualsevol tipus de marc regulador hauria de reduir, en teoria, la factura elèctrica. Per 

calcular la magnitud de l’estalvi s’utilitza l’indicador de Guanys abans d’Interessos, 

Taxes, Amortitzacions i Depreciacions (EBITDA). 

Aquests estalvis es determinen comparant el valor de l’EBITDA de la comunitat 

energètica amb RES i sense. Per tant, la funció objectiva contrastarà l’EBITDA sota el 

marc regulador (EBITDARS) amb l’EBITDA del sistema convencional (EBITDACS), per a 

l’horitzó de planificació considerat al programa matemàtic. En aquest cas, la funció 

objectiu es va formular com la minimització de la diferència entre EBITDACS  i EBITDARS, 
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que equival a maximitzar l’estalvi de la comunitat energètica. La seva expressió és la 

següent: 

Obj.f ≔ min (EBITDACS − EBITDARS) (5.2.1) 

 

5.2.2.6. Restriccions 

a) Balanç energètic i límits 

Les restriccions són expressions que es restringeixen els valors que les variables 

poden tenir per tal de permetre que el programa que té una solució definitiva. Diversos 

d'ells asseguren que es compleixen els saldos energètics agregats: 

AEHCd,h = AEG_AEHCd,h + AER_AEHCd,h + AESD_EHCd,h (5.2.2) 

ACHSAd,h = AEG_ACHSAd,h + AER_ACHSAd,h + AESD_ACHSAd,h (5.2.3) 

AESCd,h = AEG_AESCd,h + AER_AESCd,h (5.2.4) 

AEtGd,h = AER_AEGd,h + AESD_AEGd,h (5.2.5) 

AESDd,h = AESD_AHCSAd,h + AESD_AEHCd,h + AESD_AEGd,h (5.2.6) 

AERd,h = AER_AHCSAd,h + AER_AEHCd,h + AER_AEGd,h + AER_AESCd,h (5.2.7) 

AEGd,h = AEG_AHCSAd,h + AEG_AEHCd,h + AEG_AESCd,h (5.2.8) 

 

L’intercanvi d’energia amb la xarxa es caracteritza de la següent manera: 

Ex_Gridd,h = AEGd,h − AEtGd,h (5.2.9) 

 

L'intercanvi de (o cap) el conjunt compost per la RES i l’ESS també es defineix de la 

següent manera: 

Ex_ RES_ESSd,h = AEG_CHSAd,h + AEG_AESCd,h − AER_AEHCd,h − AER_AEGd,h − 

AESD_AEHCd,h − AESD_AEGd,h 
(5.2.10) 

 

Cal imposar límits de capacitat de generació i emmagatzematge. A més, s’introdueix 

un paràmetre que defineix l’existència o no de sistemes de bateria: 

AERp,d,h ≤ AER_maxp,d,h (5.2.11) 

Sp,d,h ≤ Smaxp (5.2.12) 

AESD_ACHSAp,d,h + AESD_AEHCp,d,h+AESD_AEGp,d,h ≤ M×Binary_Stp; M→ ∞  (5.2.13) 
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b) Emmagatzematge d’energia 

El model matemàtic per representar la bateria es basa en l'article de Luna et al. [36]. 

L'article observa que el sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria s'ha de 

carregar en dues fases per evitar sobrecàrregues i mantenir la seva vida útil. En la 

primera fase, la bateria ESS interactua normalment amb la xarxa fins que la tensió de 

la cèl·lula arriba a l’anomenada tensió de regulació. Després d’això, té lloc la segona 

fase, en què la tensió s’estableix al seu valor de regulació, però el corrent es redueix 

asimptòticament fins a 0. En aquesta segona fase, la bateria ESS deixa d’interactuar 

amb la xarxa i limita la potència de càrrega a un cert valor per mantenir constant la 

tensió. 

La transició entre fases s’introdueix al programa amb la variable binària Status. Quan 

Status té un valor de 0, la bateria funciona i interactua normalment amb la xarxa. A un 

estat de valor 1, voldria dir que la bateria ja ha arribat a la tensió de regulació, gairebé 

carregada, i per tant la interacció amb la xarxa i la potència de càrrega estaran 

limitades. 

SoCd,h ≤ SoC_th + (SoCmax-SoC_th)×Statusd,h (5.2.14) 

SoCd,h ≥ SoCmin + (SoC_th-SoCmin)×Statusd,h (5.2.15) 

PSCd,h ≤ PSC_Th + (PSCmax-PSC_Th)×(1-Statusd,h) (5.2.16) 

PSDd,h ≤ PSD_Th + (PSDmax-PSD_Th)×(1-Statusd,h) (5.2.17) 

EG_ESCd,h ≤ M×(1-Statusd,h) ;  M→ ∞ (5.2.18) 

 

A més, s’imposen altres restriccions a la bateria per augmentar la seva vida útil. 

Donada la profunditat de descàrrega (DoD) com a diferència entre l'estat de càrrega 

màxim i mínim de la bateria, les especificacions de la majoria de fabricants recomanen 

que el valor de DoD sigui inferior o igual al 80% per a un funcionament correcte de la 

bateria. Tot i això, DoD no ha de ser molt petit, ja que limita la capacitat 

d'emmagatzematge de la bateria i, per tant, el nombre de cicles necessaris per al 

funcionament normal augmenta. Al seu torn, això pot reduir la vida útil de la bateria. En 

conseqüència, el valor de DoD s'estableix en un 80%. 

L'estat de càrrega de la bateria es defineix i s'actualitza de la manera següent. A més, 

s’imposa una restricció, com ara que l’estat de càrrega no es redueixi al final del 

període de simulació. 

SoCp,d,h = Sp,d,h/Smaxp, (5.2.19) 

Sp,d,1 = S0 (5.2.20) 

Sd,h = Sd,h-1 + ESCd,h×Nbat-ESDd,h/Nbat× (5.2.21) 
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∑ SoCd,h+1-SoCd,h≥0

23

h = 1

 (5.2.22) 

 

c) Cost energètic i facturació 

El procediment de facturació es sintetitza mitjançant les restriccions següents: 

Energy_Costp,d,h = Tpp×PConp + ∑ (AEGp,d,h·Tep,h)d,h  + AEGp,d,h×EPd,h (5.2.23) 

 

I les variables relacionades amb els costos d’operació i manteniment de la instal·lació 

es defineixen com: 

CFG_AUp = CFG× maxd,h(AERp,d,h) (5.2.24) 

CVG_AUp = ∑ AERp,d,h·CVGd,h  (5.2.25) 

CF_STp = maxd,h(PSDp,d,h+PSCp,d,h)×CFS (5.2.26) 

CV_STp = ∑ (ESDp,d,h + ESCp,d,h)×CVS)d,h  (5.2.27) 

C_GAUp = CFG_AUp + CVG_AUp + CF_Stp + CV_Stp + IMP_GEp (5.2.28) 

 

Finalment, els impostos relacionats amb la venda d’energia són els següents: 

IMP_ENGp = ENG· ∑ AEtGd,hd,h  (5.2.29) 

 

5.2.3. Cas d’estudi 

5.2.3.1. Valors físics dels sistemes 

Les dades relatives al consum elèctric s’han recollit en una llar ubicada a les 

coordenades geogràfiques 41,65N, 2,16E. Aquest habitatge pertany a una zona 

residencial formada per 166 habitatges de característiques similars. La comunitat 

energètica considerada en aquest estudi correspon a aquesta àrea. En els punts 

següents, es mostren les dades d’entrada física requerides pel model descrit a la 

secció 5.2.2. 

a) Màxima energia horària agregada produïda per la comunitat energètica 

Els passos següents es van dur a terme per determinar l’AER_maxd,h, és a dir, la 

màxima energia horària agregada produïda pel conjunt de RES en un dia. En primer 

lloc, es va dur a terme l’estudi del requisit de superfície per a totes les llars.  

La superfície fotovoltaica resultant es va restringir a l'àrea disponible de cada llar. Es 

va considerar una inclinació òptima de 37° per a cada llar, independentment del seu 
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azimut. L'aplicació PVGIS es va utilitzar [37] per estimar la radiació solar. Per adaptar 

el sistema de temps PVGIS (hora solar) a UTC, 0 . Es restaren 14 h . Posteriorment, 

es van afegir una o dues hores en funció del mes per tenir en compte la zona horària 

corresponent (UTC + 1 a l’hivern i UTC + 2 a l’ estiu).  

La màxima energia produïda per al dia més representatiu de cada mes i de cada llar 

es va determinar mitjançant models genèrics de la base de dades PVSyst [38] de 

mòduls i inversors fotovoltaics. A continuació, es va determinar  l'energia màxima 

agregada produïda per la comunitat energètica per al dia més típic de cada mes. La 

selecció del dia típic a estudiar es basa en aquesta energia. El dia de la simulació es 

va establir en un dia típic de setembre. Aquest va ser triat com un compromís entre el 

cas més i menys favorable en termes de producció d'energia. La figura 8 mostra 

l’energia agregada màxima produïda per la comunitat energètica durant el dia típic del 

mes de setembre. 

 

Figura 5.2.8. Representació de la màxima energia agregada produïda per la comunitat 

energètica per al dia més típic de setembre. Font: elaboració pròpia. 

 

b) Consum energètic horari agregat de la comunitat energètica 

Les dades disponibles sobre el consum d’energia consisteixen en el consum horari 

d’un dels 166 habitatges de la comunitat. En aquest sentit, no és útil fer una mitjana de 

les dades de tots els dies i multiplicar -les pel nombre de llars per generar el consum 

global , ja que el resultat no mostra un perfil de consum representatiu. El consum mitjà 

tendeix a ser més constant en el temps que el consum típic d’un sol habitatge, que 

presenta alts i baixos. 

El mètode descrit per Ortiz et al. [39] es va utilitzar per obtenir el perfil de demanda de 

la comunitat a partir de les dades d’un sol habitatge. A partir d’aquest mètode, es 

crearen perfils de consum per a diferents llars en funció de la probabilitat d’ús dels 

aparells elèctrics més habituals. Aquestes probabilitats es calculen a [40] . En primer 

lloc, es troba una combinació d'aparells segons les dades disponibles sobre el consum 

domèstic. 

min (∑ p
e,d,h

e,d

NePe − ∑ EHCdata,d,h

d

) (5.2.30) 
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Després, en funció de les probabilitats d’ús esmentades, se suposa que cada llar de la 

comunitat té els mateixos aparells Ne, però hàbits de consum diferents. Els hàbits de 

consum diferent estan representats per un nombre aleatori Re,d,h sota les següents 

condicions: 

 Si Re,d,h>Pe,d,h l'aparell està en espera i consumeix una energia mínima. 

 En cas contrari, si el dispositiu està engegat i consumeix una energia igual a 

Pe·Δt, essent Δt el pas de temps  

 Re,d,h es genera amb una distribució uniforme estàndard entre 0 i 1 i només 

s’avalua per a la combinació dels  Ne aparells trobats anteriorment . 

Per a cada 1 dels 166 habitatges , segons l' Equació (5.2.30), es genera un conjunt de 

nombres aleatoris i els seus perfils individuals s'obtenen sumant tota la potència 

consumida pels seus aparells. Això fa que cada habitatge tingui diferents hores de 

consum i, per tant, sigui més realista la suma global. 

El consum energètic horari agregat per al dia típic del mes de setembre es mostra a la 

figura 5.2.9. 

 

Figura 5.2.9. Consum energètic agregat per hora de la comunitat energètica per al dia típic 

de setembre. Font: elaboració pròpia. 

 

c) Dades associades al model de les bateries 

Les característiques de la bateria també s'extreuen de la base de dades genèrica de 

PVSYST per a la tecnologia Pb-Lead, i els seus valors es representen a la Taula 5.2.1. 

 

Taula 5.2.1. Dades del model de les bateries . 

Capacitat acumulada de la bateria 1275 kWh  

Potència de càrrega / descàrrega màxima agregada 127.5 kW 

Potència de càrrega / descàrrega màxima agregada a l'estat 1 25.5 kW 

Eficiència 1 (ideal) 
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5.2.3.2. Condicions econòmiques 

 

a) Preus del mercat elèctric 

El preu de l’electricitat per a un dia feiner típic de setembre es va obtenir a la base de 

dades de l’ operador ibèric d’energia elèctrica puntual [41] durant els darrers anys. 

Com a resultat, la Figura 5.2.10 representa el preu de mercat del dia anterior (Pm), el 

cost de la pèrdua d'energia del sistema (CEL) i el preu de l'energia equivalent a el 

consum (Ep). 

 

Figura 5.2.10. Preu de l'energia equivalent del consumidor per a un dia típic de setembre. 

Font: elaboració pròpia. 

 

 

b) Peatges d’accés a la xarxa 

Les dades de les tarifes d'accés utilitzades per a l'anàlisi es mostren a la Taula 5.2.2. 

Taula 5.2.2. Peatges d’accés . 

Tipus de contracte de subministrament Període Únic (SP) Període Múltiple (MP) 

Termes dels peatges d’accés p = 1 p = 1 p = 2 p = 3 

Te [€/kWh] 0.044 0.062 0.003 0.001 

Tp [€/kW·any] 38.04 38.04 38.04 38.04 

 

 

 

c) Facturació de l’electricitat sota els marcs reguladors FiT i Balanç Net 

El marc regulador de la FiT i del Balanç Net introdueixen variacions molt simples en la 

facturació de l’energia elèctrica prèvia a disposar d’aquets actius. En el cas de la FiT, 

el preu de la venda d’energia és fix, sense tenir en compte la quantitat d’energia 

venuda, la ubicació de la instal·lació i l’època de l’any. En aquest document, el valor de 

la tarifa d’entrada s’estableix a 0.1315 € / kWh. Segons un esquema de Balanç Net, no 
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hi ha un preu per a la venda d’energia, però cada unitat d’energia venuda a la xarxa 

descompta una unitat d’energia importada de la xarxa. En conseqüència, la quantitat 

d'energia a tenir en compte en la facturació serà igual a l'energia adquirida menys 

l'energia venuda, amb la condició que aquesta quantitat mai pot ser negativa. 

 

 

d) Facturació de l’electricitat sota el marc de l’autoconsum 

Pel que fa al marc regulador de l’autoconsum, a més dels costos coneguts (els costos 

d'energia i costos d'accés a la xarxa), s’inclouran alguns càrrecs addicionals en la 

facturació de l’energia elèctrica. Des del punt de vista dels Sistema, aquests càrrecs es 

justifiquen en base a que l’autoconsum compromet l’estabilitat de la xarxa. Els valors 

dels càrrecs addicionals utilitzats al treball es mostren a la Taula 5.2.3 . 

 

Taula 5.2.3. Càrrecs associats a l’autoconsum [43]. 

Tipus de contracte de subministrament Període Únic (SP) Període Múltiple (MP) 

Càrrecs  p = 1 p = 1 p = 2 p = 3 

Ec [€/kWh] 0.043 0.058 0.006 0.006 

Pc [€/kW·any] 8.144 8.144 8.144 8.144 

 

 

e) Costos d’O&M 

El valor del cost dels sistemes fotovoltaics agregats es va extreure del Pla Espanyol 

d’Energies Renovables [44] i ascendeix a 35.6 €/kW. En relació al cost agregat de 

l’energia emmagatzemada, ja siguin fixos com variables, s'extreuen de l’article de 

Zakeri i Syri [45], on es dur a terme un anàlisi exhaustiu de les diferents tecnologies 

d'emmagatzematge d'energia i un desglossament estadístic dels costos. En aquest 

sentit, el cost mitjà obtingut per l’esmentat article és el que s’ha utilitzat en aquest 

treball. Cal tenir en compte que aquests costos tenen una forta dependència del règim 

operatiu de les bateries. A l' article esmentat, els costos es calculen per a un DoD del 

80%. Les mateixes condicions s'apliquen en aquest cas. 
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5.2.3.3. Resum de les dades emprades en el treball 

Les dades emprades en la simulació per un típic dia de la setmana de setembre es 

resumeixen en la Taula 5.2.4. 

Taula 5.2.4. Dades emprades per la simulació de la comunitat energètica. 

Dades Valors y Unitats 

Pas de temps 1 h 

Dia de simulació Dia típic de setembre 

Generació i consum 

Consum màxim 135.7 kW 

Hora de màxim consum 21 h 

Energia consumida diàriament 1683 kWh 

Consum de serveis auxiliars 1.66 kW 

Potència contractada 381.3 kW 

Potència màxima fotovoltaica per habitatge 2.25 kW 

Potència de pic PV agregada 209.8 kW 

Energia generada agregada 1657 kWh 

Emmagatzemament d’energia 

Capacitat de bateria agregada 1275 kWh  

Potència agregada màxima de càrrega / 

descàrrega 
127.5 kW 

Potència agregada màxima de càrrega / 

descàrrega a l’estat 1 
25.5 kW 

Eficiència 1 (ideal) 

Profunditat de descàrrega 80% 

Estat inicial de càrrega 60% 

Facturació electrica 

LLoguer de comptadors 1.11 €/mes 

IVA 21% 

Taxes electricitat 5113% 

Preu de l’energia al mercat elèctric 0.039–0.075 €/kWh 

Terme de potencia peatge d’accés a la xarxa 38.04 €/kW·any 

Terme d’energia peatge d’accés a la xarxa 0.002–0.062 €/kWh 

FiT 0.135 €/kWh 

Costos de generació i d’O&M Costs 

Taxa a la injecció d’energia a la xarxa 
0.5 €/MWh + 7% respecte als 

ingressos obtinguts 

Costos PV d’O&M  36.1 €/kW·any 

Costos d’emmagatzematge d’O&M 6.1 €/kW·any + 0.49 €/MWh 
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5.2.4. Resultats del cas d’estudi 

5.2.4.1. Resultats de la gestió energètica obtinguda utilitzant sistemes 

d’emmagatzematge 

a) Marc regulador FiT 

Segons un esquema FiT, la solució òptima condueix a una injecció contínua d’energia 

a la xarxa, un cop satisfetes les necessitats del client. Els resultats indiquen que el 

valor de la FiT és prou elevat per prioritzar la injecció d’electricitat de fonts renovables 

(RES_E) a la xarxa, en lloc d’emmagatzemar-la per compensar la fluctuació del preu 

de l’electricitat. Aquesta és la raó per la qual, tal com es mostra a la Figura 5.2.11, la 

càrrega de les bateries es concentra entre les 2a.m. i les 7a.m., que és el període amb 

els preus de l’energia més baixos. Aquesta energia emmagatzemada es fa servir 

finalment per satisfer el consum d’energia de la comunitat al final del dia, evitant 

adquirir de la xarxa l’energia necessària en el moment on aquesta energia té els preus 

més elevats. 

 

Figura 5.2.11. Gestió de l'energia durant el dia de simulació sota l' esquema FiT, amb la 

utilització del sistema d'emmagatzematge d'energia. Font: elaboració pròpia. 

 

b) Balanç Net 

Segons l’esquema de Balanç Net, tota l’energia generada s’utilitza gairebé per 

subministrar energia al consum i emmagatzematge d’energia agregada. Al no haver-hi 

incentius per la injecció d’energia a la xarxa, l'intercanvi amb aquesta, sobretot entre 

12 a.m. a 4p.m., es redueix substancialment (vegeu les figures 5.2.12 i 5.2.13). Aquest 

fet porta al sistema de gestió d’energia (EMS) a utilitzar el RES_E per carregar l’ESS. 

Aquest RES_E es fa servir al final del dia per alimentar el consum d'energia agregada 

de la comunitat energètica. Com a resultat, l’ús de la bateria segons l’esquema de 

mesurament net és més intens que en l’esquema FiT. 
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Pel que fa al EMS, en comparar els dos esquemes de Balanç Net (diari i horari), cal 

destacar que l’esquema diari podria permetre a l’EMS una millor prevenció 

d’interaccions fortes d’intercanvi d’energia amb la xarxa. Beneficiant l’activitat de 

distribució d’energia elèctrica. 

 

Figura 5.2.12. Gestió de l'energia durant el dia de simulació sota l'esquema de Balanç Net 

horari, amb la utilització del sistema d'emmagatzematge d'energia. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

Figura 5.2.13 Gestió de l'energia durant el dia de simulació sota l'esquema de Balanç Net 

diari, amb la utilització del sistema d'emmagatzematge d'energia. Font: elaboració pròpia. 
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c) Autoconsum 

Malgrat les diferències, la gestió energètica en el marc de l'Autoconsum Tipus B és 

força similar als resultats de la gestió de l'energia en el marc de l'esquema de Balanç 

Net. Segons aquest esquema, es permet i es recompensa la injecció d’energia a la 

xarxa . En aquest sentit, i malgrat els càrrecs aplicats a l’energia autoconsumida, hi ha 

un balanç econòmic positiu quan el valor de la diferència entre el preu de l’energia de 

mercat del dia anterior i els càrrecs és positiu. Per tant, l’EMS utilitza aquest fet per tal 

d’optimitzar els resultats econòmics (vegeu la figura 5.2.14).  

A diferència del Tipus B, l’esquema d'autoconsum Tipus A presenta diferències 

significatives en relació a la gestió de l’energia de la comunitat energètica en 

comparació amb els resultats obtinguts pels altres esquemes. La gestió energètica 

s’adreça principalment per optimitzar l’estalvi energètic. Degut a que la injecció 

d’energia a la xarxa no està premiada i, com que hi ha una despesa per l’energia 

autoconsumida, l’energia agregada màxima produïda per la comunitat energètica no 

s’utilitza del tot.  

L’energia només es produeix i s’emmagatzema si es tradueix en un estalvi econòmic 

(vegeu la figura 5.2.15). 

 

 

Figura 5.2.14 Gestió de l'energia durant el dia de simulació sota l'esquema d’autoconsum 

Tipus B, amb la utilització del sistema d'emmagatzematge d'energia. Font: elaboració 

pròpia. 

 

 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 

 
 
 

58 
 

 

Figura 5.2.15 Gestió de l'energia durant el dia de simulació sota l'esquema d’autoconsum 

Tipus A, amb la utilització del sistema d'emmagatzematge d'energia. Font: elaboració 

pròpia. 

 

 

5.2.4.2. Resultats de la gestió energètica sense utilitzar sistemes 

d’emmagatzematge (ESS) 

La gestió d’una comunitat energètica es veu afectada significativament si no s’utilitza 

l’ESS. En aquest cas, per a tots els esquemes de promoció, excepte per l’autoconsum 

de Tipus A, el resultat de la gestió energètica és el mateix.  

Per a l’esquema d’autoconsum Tipus A, degut al impacte dels càrrecs sobre l’energia 

produïda i a la manca de recompensa econòmica per injectar aquesta energia a la 

xarxa, la comunitat energètica no aprofita tot el potencial de generació disponible. El 

resultat és l’obtenció del valor més baix pel que fa a l’energia agregada per hora 

produïda. L’energia produïda s’adreça a subministrar exclusivament el consum 

d’energia agregat per hora de la comunitat energètica (vegeu la Figura 5.2.16 a). 

En la resta d’esquemes, com permeten la compensació de l’energia injectada a la 

xarxa amb el consum d’energia, o bé en reben una remuneració per la mateixa, el 

sistema reacciona injectant tota la màxima energia agregada produïda a la xarxa, 

optimitzant d’aquesta manera els resultats econòmics (vegeu la Figura 5.2.16b). 
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Figura 5.2.16 Gestió de l'energia durant el dia de simulació sota els diferents marcs 

reguladors sense la utilització del sistema d'emmagatzematge d'energia. Font: elaboració 

pròpia. 

 

5.2.4.3. Resultats econòmics 

Degut a la formulació del problema, la gestió energètica ha conduït a la minimització 

de la funció objectiu, obtenint-se així el resultat econòmic òptim per cada un dels casos 

i marcs analitzats. Aquests resultats es mostren a la taula 5.2.5. En aquest sentit, a 

primera vista, queda clar que els resultats econòmics poden variar en valor en funció 

de les diferents estructures reguladores.  

Així doncs, per una millor comprensió de la funció objectiu, dels resultats de l’estalvi 

econòmic i per tenir una idea clara de com els marcs reguladors els afecten, s’ha 

realitzat la Figura 5.2.17. 
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En aquesta figura es mostra l’EBITDA, que considera els ingressos i els costos 

relacionats amb qualsevol activitat econòmica, i és la base de la funció objectiu. 

Aquesta funció es defineix com la diferència entre l'EBITDA de l' sistema convencional 

(EBITDA_ CS) i el resultant obtingut sota el marc regulador objecte d’anàlisi (EBITDA_ 

RS). 

En el cas convencional, és a dir, sense microxarxes ni RES, la comunitat no té cap 

tipus d’ingressos, només el cost del subministrament elèctric. Quan la comunitat es 

converteix en una comunitat energètica, al poder produir la seva pròpia energia, 

l’EBITDA resultant canvia. Depenent de l'estructura reguladora aplicada, la comunitat 

energètica pot veure recompensada l'energia produïda i reduir la factura energètica. A 

més, a causa de l'existència i el funcionament del RES, també apareix un cost 

d'operació i manteniment. 

Mitjançant la minimització de la funció objectiu, es busca augmentar l’estalvi econòmic 

introduït per la RES. Aquest objectiu es pot assolir si augmenten els ingressos, l’estalvi 

o tots dos. Com més baix sigui el valor obtingut per la funció objectiu, més gran serà 

l’estalvi per a la comunitat energètica (Veure Figura 5.2.17). 

 

Taula 5.2.5. La funció objectiu i els estalvis generats en [€/dia] per a la comunitat 

energètica sota diferents marcs reguladors*. 

  
Comunitat energètica  

amb ESS 

Comunitat energètica  

sense ESS 

Tipus de 

subministrament 

Tipus de 

resultat 
FiT DNM 

 

HNM 
SF_B 

 

SF_A 
FIT DNM 

 

HNM 
SF_B 

 

SF_A 

 

SP 

Valor funció 

objectiu 
−1.31 −1.19 −1.10 −0.60 −0.56 −1.14 −0.84 −0.48 −0.15 0.07 

Estalvis  

obtinguts 
1.31 1.19 1.10 0.60 0.56 1.14 0.84 0.48 0.15 −0.07 

MP 

Valor funció 

objectiu 
−1.80 −1.07 −0.98 −0.65 −0.60 −1.17 −0.85 −0.45 −0.29 −0.07 

Estalvis  

obtinguts 
1.80 1.07 0.98 0.65 0.60 1.17 0.85 0.45 0.29 0.07 

*SF_A: Autoconsum Tipus A. SF_B: Autoconsum Tipus A. DNM: Balanç net diari. 

HNM: Balanç net horari. 
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Figura 5.2.17. Funció objectiu i estalvis econòmics. Font: elaboració pròpia. 

 

5.2.5. Discussió dels resultats 

5.2.5.1. Consideracions respecte a la gestió energètica de la comunitat i els 

resultats econòmics 

Els resultats econòmics corroboren la importància d’incorporar les complexitats 

econòmiques de les estructures reguladores al model algebraic dirigit a optimitzar la 

gestió de l’energia de la comunitat energètica. Com s’ha demostrat, diferents 

esquemes reguladors han donat lloc a diferents resultats de gestió energètica. Les 

diferències en la gestió energètica resultats es resumeixen a la Taula 5.2.6.  

En aquest sentit, una de les primeres consideracions a destacar és la necessitat que 

els fabricants haurien de tenir en incorporar de les estructures reguladores en els seus 

SME degut a la importància econòmica d’aquestes en els resultats diaris. Tal com es 

mostra a la Taula 5.2.7, on es compara SF_A amb la resta d’estructures reguladores, 

la diferència entre elles en termes de resultats d’estalvi és considerable. Pel que fa al 

rendiment econòmic de la comunitat energètica, l’estructura reguladora FiT sembla ser 

la solució més favorable per promoure el desenvolupament d’aquestes solucions 

energètiques. Els estalvis econòmics aconseguits per l’estructura de Balanç Net són 

també significatius, predominant la solució diària (DNM) en termes d’estalvis més 

elevats. L’estructura d’autoconsum analitzada és la solució menys favorable en termes 

d’estalvi econòmic, ja que els càrrecs aplicats a l’autoconsum (ja sigui a l’energia o a la 

potència) redueixen l’estalvi econòmic. Sorprenentment, aquesta regulació comporta 

beneficis negatius en alguns casos, concretament en sistemes d’autoconsum Tipus A 

sense emmagatzematge d’energia. Aquest tipus de regulació s’ha aplicat, per 

EBITDAd = (revenuesd,h-costd,h)
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exemple, a Espanya [46], i ha estat àmpliament criticada per la seva influència 

negativa a l’hora de promoure les RES [47]. 

Finalment, també es pot deduir dels resultats de l’estalvi econòmic que: 

 Pot existir un vincle entre el tipus de subministrament d'energia (període únic o 

períodes múltiples) i l'estructura reguladora. 

 En termes d'EBITDA, la comunitat energètica amb ESS arriba als millors 

resultats econòmics. 

 

Taula 5.2.6. Resum de les diferències en la gestió de l'energia segons diferents 

esquemes reguladors. 

Marc regulador 
Característiques principals de la gestió 

energètica 

FiT 

Maximitza la injecció d'electricitat a la xarxa. 

Discriminació horària favorable 

Ús reduït d'emmagatzematge d'energia 

HNM 

Injecció d’electricitat principalment sense ESS 

Discriminació horària desfavorable 

Ús extens d’emmagatzematge d’energia. Una 

diferència significativa entre utilitzar ESS o no 

DNM 

Gestió similar a la mesura horària de la xarxa 

Discriminació horària neutra 

Ús extens d’emmagatzematge d’energia, però les 

diferències no són tan significatives. 

SF_A 

No hi ha injecció d’energia perquè no hi ha 

recompensa 

Discriminació horària lleugerament favorable 

No hi ha beneficis sense ESS 

Reducció de la generació d’energia per no 

augmentar els costos d’O&M 

SF_B 

Maximitza la injecció a la xarxa en sistemes sense 

ESS 

Discriminació horària una mica favorable 

Ús extensiu de l’ESS si està disponible 

Més beneficis que el marc SF_A, però menys que la 

resta d’esquemes 
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Taula 5.2.7. Diferències en els resultats de l’estalvi segons diferents 

esquemes reguladors. 

  
Comunitat energètica  

amb ESS 

Comunitat energètica  

sense ESS 

Tipus de 

subministrament 

Tipus de 

resultats 
FiT 

 

DNM 
HNM 

 

SF_B 
SF_A FIT 

 

DNM 
HNM 

 

SF_B 
SF_A 

 

SP 

Diferència 

de 

resultats 

en 

l'estalvi 

134% 113% 96% 7% 0% 1.729% 1.300% 786% 314% 0% 

MP 

Diferència 

de 

resultats 

en 

l'estalvi 

200% 78% 63% 8% 0% 1.571% 1.114% 543% 314% 0% 

 

En la Taula 5.2.7 es pot observar que l’estructura reguladora FiT va ser la més 

favorable, seguida de les estructures de Balanç Net. No obstant això, en termes de 

cost de promoció, les estructures reguladores esmentades poden ser perjudicials per a 

la contenció del cost del sistema elèctric. En aquest sentit, els responsables polítics 

haurien d’equilibrar els pros i els contres de l’estructura reguladora aplicada. Aquesta 

és la raó per la qual alguns països estan considerant deixant darrere alguns d’aquest 

tipus de marcs reguladors, com la FiT o el DNM, com ara els Països Baixos [48]. 

Pel que fa al Balanç Net, malgrat ser menys perjudicial econòmicament que l’esquema 

FiT per al sistema elèctric, els esquemes diaris i anuals estan essent abandonats 

degut al alt impacte econòmic en termes de reducció d’ingressos del sector elèctric. En 

aquest sentit, l’esquema horari de Balanç Net o l’autoconsum estudiat (en funció dels 

valors de les tarifes aplicades) poden ser una solució fiable per als responsables 

polítics per tal de promoure les comunitats energètiques i garantir la viabilitat 

econòmica del sector elèctric. 

 

5.2.5.2. Consideracions respecte al impacte sobre la xarxa elèctrica 

Els resultats de la investigació ens ajuden a preveure l’impacte que els marcs 

reguladors estudiats poden tenir sobre la xarxa, especialment en una xarxa de baixa 

tensió a causa del predomini resistiu. Per a una comunitat energètica amb ESS, 

l’estructura FiT seria l’esquema regulador que introduiria el major impacte a la xarxa 
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degut a l’alt percentatge d’injecció d’electricitat a a la xarxa. A les xarxes de baixa 

tensió, els alts valors de potència injectada durant el matí i el migdia poden provocar 

caigudes de tensió al llarg de la xarxa de baixa tensió i una mala qualitat de 

subministrament elèctric. Aquest efecte podria afectar a la adequada gestió de la xarxa 

per part dels distribuïdors de la adequada. Algunes estructures reguladores estudiades 

van demostrar ser eficaces en termes de limitació de la injecció d'energia a la xarxa, 

entre elles, cal destacar l'esquema d'autoconsum Tipus A. 

Per a una comunitat energètica sense ESS, els resultats demostren que només un 

esquema d’autoconsum on no hi hagi remuneració o, fins i tot, existeixi una prohibició 

d’injecció d’energia a la xarxa pot evitar que les xarxes de baixa tensió pateixin la 

injecció de tota l’energia produïda per una comunitat energètica durant tot el dia, 

limitant per tant l’impacte negatiu sobre la xarxa. 

En aquest sentit, seria aconsellable que els responsables polítics modifiquessin les 

estructures reguladores per evitar l'abocament massiu d'energia davant d'un actiu 

energètic sense SSE, que són en l’actualitat els majoritaris. 

 

5.2.5.3. Consideracions respecte al dimensionament dels actius energètics 

En la majoria de la literatura científica, la FiT és implícitament l’esquema que s’utilitza 

per avaluar el funcionament d’una comunitat energètica. En conseqüència, com es pot 

deduir d’aquest treball, davant d’alguns marcs reguladors (vegeu la Figura 5.2.16a), la 

majoria dels estudis sobre disseny i funcionament de sistemes de generació distribuïda 

probablement sobreestimen els seus beneficis i podrien estar sobredimensionant actiu 

energètic. En conseqüència, es considera necessari especificar i introduir el marc 

regulador en el moment del dimensionament dels actius en tots aquells estudis 

destinats a avaluar els resultats econòmics en situacions reals. En aquest sentit, i 

tenint en compte les diferències econòmiques que es mostren a la Taula 5.2.7, hauria 

de ser més que aconsellable que els enginyers i promotors d’aquestes comunitats 

energètiques incorporessin les estructures reguladores als models adreçats a 

dimensionar aquests actius energètics. 

 

5.2.6. Conclusions 

La part crucial d’aquest treball ha estat sintetitzar i definir, en termes matemàtics, els 

marcs reguladors més destacat en l’actualitat destinats a promoure les comunitats 

energètiques amb l’ús de microxarxes. Com a conseqüència, ha estat possible 

incorporar aquestes estructures en un programa d'optimització dirigit a obtenir el 

funcionament més econòmic. El treball ha demostrat la importància d'incorporar les 

estructures reguladores al model energètic adreçat a caracteritzar una comunitat 

energètica. En aquest sentit, les estructures reguladores definides han demostrat ser 

capaces de representar l'essència dels principals marcs reguladors reals, això sí, 

evitant les seves particularitats. Per tal d’aconseguir la proliferació de RES en el 

sistema elèctric, les polítiques que els regulen han de superar els reptes que planteja 
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la seva integració a la xarxa. Tot això ha de dur-se a terme mentre es garanteix la 

rendibilitat d’aquests actius. 

El treball ha demostrat la importància de caracteritzar els marcs reguladors en la 

pressa de decisions, en lloc de l'enfocament que es realitza avui dia, que és analitzar 

qualitativament i aplicar-lo sense més consideracions.  

La incorporació d’aquests models podria ajudar els legisladors a elaborar marcs 

reguladors que siguin capaços d'equilibrar els pros i els contres que els sistemes 

d'energia distribuïda introdueixen en el sector elèctric. 

 

Nomenclatura 

General 

CEL Cost de la pèrdua d’energia  

DER Recursos energètics distribuïts 

EMS Sistema de gestió energètica 

ESS Sistema d’emmagatzematge d’energia 

FiT Feed-in-Tariff scheme 

HNM/DNM Balanç Net Horari/Diari 

MILP Mixed Integer Linear Program 

O&M Operació i Manteniment 

RES Fonts d’Energia Renovables 

RES_E Electricitat provinent de Fonts d’Energia Renovables 

SF_A/SF_B Autoconsum Tipus A/ Autoconsum Tipus B 

SP/MP Únic període/Múltiple períodes de facturació 

 

Programa matemàtic 

A Prefix que indica valors agregats o relatius a tota la comunitat. Per 

exemple, AEHC significa consum agregat de la comunitat 
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CHSA Consum de serveis auxiliars 

CFG_AU Costos fixos d’operació i manteniment 

CVG_AU Costos variables d’operació i manteniment 

EBITDARS/CS Guany abans d’interessos, impostos, amortització i amortització per 

al sistema regulador (RS) i per al sistema convencional (CS) 

EG Energia subministrada per la xarxa elèctrica 

EHC Consum d'energia 

EP Preu de l’energia equivalent 

ER Energia produïda per RES 

ER_Max Potencial màxim de RES 

ESC/ESD Energia carregada / descarregada per l’ESS 

EtG Energia exportada a la xarxa elèctrica 

Ex_Grid Intercanvi d’energia amb la xarxa 

Ex_RES_ESS Intercanvi d'energia amb el conjunt compost per RES i ESS 

IMP_ENG Impostos relacionats amb la venda d'energia 

M Constant amb un alt valor arbitrari 

Nbat Eficiència de la bateria 

Pc/Ec Càrrecs de potència / d’energia de l’esquema d’autoconsum 

PCon Potència contractada 

Pm Preu del mercat elèctric del dia de demà  

S Energia emmagatzemada a l’ESS 

S0 Càrrega inicial de la bateria 

SoC Estat de càrrec de l'ESS 

Status Variable binària que indica el mode de funcionament de la bateria 
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Tp/T_FP Tp / T_FP Terme de potència de la tarifa d’accés / Cost global del 

terme de potència 

Te/T_FE Te / T_FE Terme d’energia de la tarifa d’accés / Cost global del terme 

d’energia 

X_Y Flux d’energia de X a Y. Per exemple, EG_EHC és el flux d’energia 

des de la xarxa fins al consum 
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5.3.  Microxarxes, millor sol o en companyia? Quantificació de 

l’impacte econòmic de les microxarxes en sistemes individuals i 

col·lectius. 

5.3.1. Introducció i contribucions 

La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’augment de la quota 

d’energies renovables i la millora de l’eficiència energètica són els tres objectius clau 

establerts en el marc climàtic i energètic de la Unió Europea (UE) 2030 [1]. Amb 

aquest objectiu en ment, la integració dels recursos energètics distribuïts (DER) en el 

sistema elèctric s'està fomentant fortament a molts països d’arreu del món [2]. D'altra 

banda, les inversions en energia renovable són considerats com catalitzadores per a la 

recuperació de l'economia en els temps de post-pandèmia que estan per venir [3]. 

Molts consumidors d'electricitat augmenten el seu nivell d’autosuficiència i es 

converteixen en prosumidors, a causa de les seves preocupacions financeres i 

mediambientals. La majoria d'aquestes inversions, al menys a la UE, prenen la forma 

de teulada fotovoltaica (PV) [4]. 

Aquestes instal·lacions solen ser de propietat privada, i l'electricitat generada s'utilitza 

ja sigui per la satisfacció de la demanda dels propietaris o per injectar energia a la 

xarxa. 

Habitualment aquest tipus de pics de generació i de consum de les instal·lacions 

individuals no coincideixen en el temps, el que condueix al prosumidor a tenir un baix 

nivell d'auto-suficiència sense importar la inversió inicial realitzada. 

En contrast amb el model actual en què els consumidors són actors passius, el 

paradigma de la comunitat energètica encoratja la participació voluntària dels 

consumidors en el sistema energètic mitjançant la participació en el procés de 

producció i gestió d’energia [5]. 

En compartir un patró de generació idèntic però diferents pics de consum, es pot 

augmentar l’autosuficiència fotovoltaica i la concordança de càrrega [6]. A més, les 

comunitats acumulen un major poder financer, que els permet invertir en altres fonts, 

com ara sistemes eòlics o plantes de cogeneració (CHP). En conseqüència, les 

comunitats energètiques es consideren una eina prometedora per fer front als 

objectius de la UE per al 2030. 

Malgrat això, no està clar fins a quin punt l'associació d'individus dins d'una comunitat 

energètica és beneficiosa per a tots els participants [7]. D'altra banda, factors 

geogràfics [8], socials, psicològics [9,10], l’aversió al risc i els marcs reguladors [11] 

poden dificultar el desenvolupament d'una comunitat energètica. 

La voluntat financera d’invertir financera [10] segueix sent igualment un factor 

determinant que ha de ser pres en compte. Si un individu és capaç de percebre un 

millor retorn actuant pel seu compte enlloc d’actuar conjuntament en una comunitat, la 

seva voluntat de participar en el sistema comunitari es veurà minvada. 
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A més, la influència dels marcs reguladors continua sent un tema que sovint s’oblida a 

l’hora d’analitzar els beneficis econòmics en un context energètic. Un marc regulador o 

esquema es compon d'un conjunt de lleis i polítiques desenvolupades per tal de 

regular les condicions físiques i econòmiques en què opera una instal·lació. 

La influència de la regulació en matèria d'energia renovable de la comunitat s'ha 

destacat en diverses ocasions; ja sigui com si el govern local pot participar en activitats 

renovables d'energia [12] o com els marcs reguladors poden gestionar el 

desenvolupament del nou paisatge de les microxarxes [13]. Per tant, cal una 

comparació entre els beneficis econòmics d’una comunitat energètica i els seus 

individus que actuen per separat, no només per entendre com aquestes comunitats 

poden configurar el nostre futur paisatge energètic, sinó el que és més important, com 

s’hauria d’abordar la política per promoure-les. 

Per tal de contextualitzar aquesta part del treball, es van identificar les publicacions 

més relacionades amb el tema d’estudi, realitzant diverses consultes sobre la base de 

dades Scopus. S’ha considerat adequat Scopus perquè inclou articles d’una àmplia 

gamma d’editors, incloses totes les revistes Elsevier, IEEE i MDPI. Les consultes 

incloïen una combinació de termes relacionats amb el tema fonamental d’aquest 

article, que són marcs reguladors dirigits a promoure el desenvolupament de 

comunitats energètiques. Per un costat de la consulta, es va introduir la terminologia 

associada a la comunitat energètica, mentre que per l'altre, es va inserir la 

terminologia associada als marcs reguladors. Els resultats es van filtrar per incloure 

exclusivament articles de recerca dels darrers cinc anys i almenys una cita, 

pertanyents a la meitat superior de les revistes classificades pel seu factor d’impacte. 

La Figura 5.3.1 il·lustra la metodologia emprada en la selecció d’articles. 

 

Figura 5.3.1. Criteris emprats en la recerca bibliogràfica. Font: elaboració pròpia. 
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Després d’aquesta selecció inicial, es van descartar articles sobre aspectes més 

tècnics de la microxarxa, com ara el disseny de controladors o la previsió d’energies 

renovables. La llista final d'articles es va obtenir a partir d'un interval de 85 articles que 

complien aquests criteris i algunes fonts que els autors coneixien prèviament. 

La literatura científica que es troba en aquest procés cobreix diferents llacunes de 

coneixement quant als resultats individuals i col·lectius en el funcionament de les 

microxarxes. A [14], es dissenya una microxarxa en un mercat intern. El preu de 

l’energia es determina mitjançant la maximització del benestar social i l’operador 

s’assegura que cap entitat no sigui penalitzada pel que fa a actuar individualment. A 

[15] es teoritza un mercat peer-to-peer, gestionat per blockchain. En la seva revisió 

bibliogràfica, els autors demostren que aquesta característica pot millorar 

l'autosuficiència i reduir els costos en comparació amb el cas individual, tot i que 

adverteixen sobre la importància de la regulació en els resultats econòmics.  

S'han utilitzat àmpliament models multi-agents i teoria de jocs per tal de quantificar els 

beneficis de cada participant en una comunitat energètica. A [16], es realitza una 

optimització en tres nivells en què es tenen en compte els balanços energètics de 

microxarxes, la programació de l’agregador i el comerç entre agregadors. Aquesta 

metodologia permet el comerç descentralitzat d’energia entre comunitats, a diferència 

del paradigma real del despatx centralitzat. A [17], es realitza un model de joc 

cooperatiu per simular el comportament de cada prosumer, que consisteix a 

maximitzar el seu propi benefici. Un joc de Stackelberg es desenvolupa a [18] per 

modelar la relació entre els consumidors i la companyia minorista, propietària de la 

microxarxa. L’enfocament centralitzat millora el benefici al detall mentre que el 

descentralitzat millora l’excedent del consumidor. Els models de teoria de jocs també 

s’utilitzen en un context de mercat [19] i en l’estimació d’incentius per a 

l’emmagatzematge d’energia [20]. 

L’emmagatzematge d’energia és, de fet, un tema d’estudi recurrent en la investigació 

de les comunitats energètiques. La centralització i compartició de bateries i fotovoltaics 

s’estudia a [21] i d’aquest estudi sorgeixen resultats prometedors sobre un augment de 

l’autosuficiència, un augment de l’autoconsum i una reducció del pic de càrrega 

màxima. A conclusions similars s’arriba a [22], on s’implementa un sistema de control 

de la bateria en el qual es redueixen la detecció i la comunicació. El paper de la bateria 

en el comerç entre iguals s’investiga a [23,24]. S’observen estalvis en ambdós casos, 

quan l’emmagatzematge és de propietat privada i quan es comparteix entre els 

membres de la comunitat, sent marginalment superior en el primer cas. No obstant 

això, la interacció entre els membres de la comunitat i la rendibilitat de les fonts 

renovables és més gran quan es comparteix la bateria. A [25], es modela una 

comunitat compartida amb un agregador i diversos usuaris amb fonts d'energia 

distribuïdes. Una mètrica anomenada superàvit de coordinació es defineix com la 

diferència entre el cost dels usuaris que actuen a la comunitat i el que feia quan 

comerciaven independentment amb l'agregador. Els resultats mostren un excedent de 

coordinació no negatiu, que justifica la utilitat de l'agregador. Es poden trobar models 

addicionals dirigits a avaluar la viabilitat de l’emmagatzematge d’energia a [26,27] per 

a la comunitat energètica i a [28] per al cas individual. Finalment, s’analitzen les 
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barreres reguladores contra l’ús compartit de bateries a [29], mostrant que cal fer 

canvis per adoptar l’emmagatzematge d’energia de la comunitat. 

Amb tot això, després d’analitzar a fons la literatura científica, s’han identificat diversos 

avantatges d’unir-se a una comunitat. Entre ells, hi ha la participació al mercat elèctric, 

la reducció de l’intercanvi d’energia amb la xarxa, la reducció de l’impacte ambiental, 

l’increment de l’autosuficiència i la reducció dels pics de màxima càrrega. Tot plegat 

pot conduir a una millora de les finances dels usuaris de la microxarxa. 

No obstant això, segons el millor coneixement dels autors, hi ha una manca d’estudis 

dirigits a determinar si els resultats econòmics d’una microxarxa d’una comunitat 

energètica són superiors als obtinguts per una microxarxa que pertanyi a un únic 

propietari. A més, tot i que s’ha posat èmfasi constantment en la rellevància de la 

regulació [9,12,13], actualment no hi ha estudis que identifiquin si diferents marcs 

reguladors podrien afectar la comparació dels casos individuals i comunitaris. 

Per tant, les principals contribucions d’aquesta part del treball es poden expressar de 

la següent manera: 

 Utilitzar els marcs normatius clau identificats i definits anteriorment que poden 

afectar les finances dels usuaris d’una microxarxa. 

 Definició dels límits d'un anàlisi “What-if” adreçat a quantificar si: 

o Els perfils de consum poden afectar els resultats econòmics d’un únic 

prosumidor sota el mateix esquema normatiu 

o Els resultats econòmics d'una entitat individual o col·lectiva es poden 

veure afectats pel règim regulador que s'està aplicant 

 Examen dels resultats de l’anàlisi i aportació d’una visió clara dels avantatges i 

desavantatges d’una comunitat energètica enfront d’una instal·lació privada. 

Aquests coneixements es deriven de la discussió sobre els efectes dels marcs 

reguladors i dels perfils de consum en els resultats. 

 

5.3.2. Metodologia del punt 5.3 

Tal com es mostra a la Figura 5.3.2, la metodologia utilitzada en aquest estudi es va 

desenvolupar en diverses etapes. La primera etapa va centrar la seva atenció en la 

revisió de la literatura, que va donar lloc a la definició dels objectius de la investigació, 

esmentats a la secció anterior. 

La segona etapa, duta a terme en el punt 5.2, tenia com a objectiu analitzar i 

caracteritzar els esquemes reguladors més representatius d’Europa. Es pretenia 

sintetitzar la substància de l'estructura d'aquests marcs reguladors en lloc de 

caracteritzar la política particular d'un país concret. Aquest treball es va basar en 

l’estudi realitzat a [30], així com en treballs d’autors anteriors [31]. Els marcs 

reguladors escollits van ser l’esquema FiT, l’esquema de Balanç Net i l’esquema 

d’autoconsum. 

En la tercera etapa, es van dur a terme dues tasques diferents. En primer lloc, es van 

adaptar els models d’una comunitat energètica sota diversos esquemes reguladors 
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[31] per obtenir un model per a un únic prosumidor. La segona tasca pretenia definir 

els escenaris plausibles d’ambdós casos, individuals i col·lectius. Aquests escenaris es 

van establir per tenir en compte l’efecte de diferents valors en els paràmetres 

reguladors dels marcs analitzats, així com l’impacte de diversos perfils de consum en 

el cas individual. 

En la quarta etapa, es va definir l'estudi de cas. La ubicació, els paràmetres tècnics i 

econòmics de l'estudi de cas utilitzat en l'anàlisi de què passa si eren els mateixos que 

els autors emprats a [31] i el punt 5.2, però que incloïen les dades necessàries per 

caracteritzar el comportament del prosumidor únic. 

En la cinquena etapa, es va dur a terme l’optimització del sistema de gestió energètica 

(EMS) del cas d’estudi i es van representar els resultats. A continuació, es va dur a 

terme una discussió sobre els pros i els contres segons els resultats i es van obtenir 

conclusions. 

 

Figura 5.3.2. Metodologia emprada en el punt 5.3 del treball. Font: elaboració pròpia. 
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5.3.3. Consideracions respecte el model del prosumidor individual 

El model d'un únic prosumidor, que inclou aspectes físics, econòmics i reguladors, es 

basa en el treball publicat pels autors en [31] i descrit en el punt 5.2. En aquest sentit, 

per no fatigar al lector, destacar que s’han considerat els fluxos d’energia entre la 

generació, l’emmagatzematge, la xarxa, les càrregues i els serveis auxiliars per al 

consumidor individual. A més, el contracte d’energia amb la companyia elèctrica també 

s’ha caracteritzat, de la mateixa manera que els marcs reguladors que afecten la 

gestió de la microxarxa. 

 

5.3.4. Cas d’estudi 

5.3.4.1. Anàlisi “What-if” i definició d’escenaris 

Es van definir diversos escenaris per al prosumidor únic i la comunitat energètica per 

tal de dur a terme una anàlisi “What-if”, aquests escenaris (tal com es mostra a la 

figura 5.3.3) depenen del consum d'energia i de l'esquema regulador. 

Pel que fa al consum d’energia, es van definir tres perfils de consum diferents per al 

prosumidor individual. Aquests perfils difereixen en les hores de màxima consumició, 

de manera que cada consumidor pot aprofitar-se de la generació d'energia renovable 

individualment en un grau variable. A més, aquests perfils s’elaboren per caracteritzar 

comportaments plausibles de consum, per exemple, mantenint el pic de consum 

nocturn que normalment apareix en un entorn residencial. El mateix s'aplica al cas 

col·lectiu, tot i que, a causa dels efectes de la coincidència de càrrega [6] i la reducció 

del pic de càrrega màxima [34], només s'ha considerat necessari un perfil. A més, es 

van assignar tres valors dels paràmetres reguladors (base, favorable i desfavorable) 

per a cadascun dels esquemes reguladors analitzats. Aquests paràmetres reguladors 

influeixen directament en els ingressos que percep el prosumidor per la venda 

d’energia i / o el preu de l’energia total comprada. 

Per tant, tal com es presenta a la Figura 5.3.3a, el nombre de casos que es tenen en 

compte en l'anàlisi és de 27 per a la instal·lació individual (tres perfils de consum, per 

tres marcs reguladors per tres paràmetres reguladors). Pel que fa a la microxarxa 

col·lectiva, veure Figura 5.3.3b, els casos a analitzar són 9 (un únic perfil de consum 

per tres marcs reguladors amb tres paràmetres reguladors). A la pràctica, el nombre 

d’escenaris resultant va ser més elevat perquè es van considerar dues modalitats 

diferents per al Balanç Net (per hora i diària) i per l’autoconsum (Tipus A i B). Aquest 

nombre de casos es considera suficient per comparar entorns tant col·lectius com 

individuals, tot representant la gran majoria de les polítiques actuals en matèria de 

promoció de les energies renovables. 
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Figura 5.3.3. Anàlisi “What-if” i escenaris en consideració, per al cas individual (a) i la 

comunitat energètica (b). Font: elaboració pròpia. 

La simulació es va realitzar per obtenir valor anuals aproximats. Per això, els perfils de 

radiació solar i consum d’energia es recopilaren per a diferents èpoques de l’any i es 

classificaren per estacions (tardor, hivern, primavera i estiu) i, en el cas del consum 

d’energia, també per tipologia de dia (entre setmana i cap de setmana). Per a cada 

temporada, es simular una setmana formada per cinc dies feiners i dos dies de cap de 

setmana, i els resultats es valoraren en termes de benefici mitjà per dia. Mitjançant l’ús 

d’aquest mètode, els resultats obtinguts per la simulació s’han considerat aproximats a 

aquells que s’haurien obtingut simulant tot l’any. 
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5.3.4.2. Potencial fotovoltaic 

Les dades sobre consum elèctric s’han obtingut d’una llar ubicada a les coordenades 

geogràfiques 41,65°N, 2,16°E, corresponents al municipi de Caldes de Montbui 

(Espanya). El potencial fotovoltaic s’ha calculat per a les mateixes coordenades. La 

zona residencial on es troba aquesta llar consta de 166 habitatges de característiques 

similars. Aquesta zona residencial constitueix la comunitat energètica que s’ha simulat 

en aquest estudi. 

Per estimar la radiació solar d'una sola llar, s'ha utilitzat l'aplicació PVGis [35], utilitzant 

una inclinació òptima de 37° i un azimut de 0° (panells solars inclinats cap al sud). Per 

a la comunitat, se suposa que la majoria d'habitatges capturen radiacions del sud, però 

algunes d'elles la capturen de l'est i de l'oest (−90 ° i 90 ° azimut). Els dispositius que 

converteixen la radiació en energia elèctrica són els panells solars, i l’inversor és 

l’encarregat de transformar aquesta energia elèctrica de corrent continu a corrent 

altern. Per a aquest treball, s'han utilitzat models genèrics de la base de dades PVSyst 

[36]. La figura 5.3.4 mostra el potencial fotovoltaic màxim agregat per a la comunitat 

energètica i per a un únic prosumidor en un dels dies assolellats de simulació. 

 

 

Figura 5.3.4. Energia màxima agregada per hora produïda per la comunitat energètica 

(part superior) i per un únic prosumidor (part inferior) per a un dia de simulació assolellat. 

Font: elaboració pròpia. 
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5.3.4.3. Consum energètic 

Les dades disponibles sobre la demanda d’energia consisteixen en el consum horari 

de l’habitatge descrit a l’apartat anterior, per al període que comprèn la segona meitat 

de l’any. A partir d’aquestes dades, el perfil de demanda de la comunitat s’ha 

extrapolat mitjançant el mètode descrit a [37]. El perfil de demanda horària de la 

comunitat per a una setmana típica de tardor es mostra a la Figura 5.3.5. 

 

Figura 5.3.5. Consum agregat horari d’energia de la comunitat energètica durant una 

setmana típica de tardor. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

 

Figura 5.3.6. Perfils de consum d'electricitat del prosumidor únic utilitzat a la simulació 

durant una setmana de tardor i comparació amb la seva generació d'energia. Font: 

elaboració pròpia. 
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El consum del únic prosumidor utilitzat en l'optimització es va seleccionar entre els 

perfils generats. Es van triar tres dels 166 perfils generats per poder representar 

diversos horaris de consum energètic (vegeu la Figura 5.3.6). No obstant això, el 

potencial de generació individual del prosumidor utilitzat en el procés d'optimització va 

romandre el mateix durant l'estudi. Per tant, el percentatge de la demanda que poden 

subministrar les fonts renovables és diferent en cada cas. 

 

5.3.4.4. Preus de l’electricitat 

El preu de l'electricitat per a la simulació es va obtenir de [38] durant el període 2014-

2016. Les dades es van separar per estació de l'any i per tipus de dia (dia laborable i 

cap de setmana). La mitjana del preu durant aquests períodes s’utilitza com a dades 

inicials del programa matemàtic. La Figura 2.3.7 mostra el desglossament del preu 

equivalent de l’electricitat, que comprèn el preu de mercat del dia anterior i el cost de 

les pèrdues d’energia del sistema. 

 

Figura 5.3.7. Preu de l'electricitat equivalent (en color verd) del consumidor per a un dia de 

simulació (dia de la tardor). Font: elaboració pròpia. 

 

Els coeficients tarifaris d’accés, extrets de la normativa espanyola, es presenten a la 

Taula 5.3.1. Aquests coeficients poden variar d’un país a un altre, tot i que tots es 

calculen per garantir l’eficiència econòmica del sistema. És a dir, reflectir els costos 

regulats reals que estan cobrint. 

 

Taula 5.3.1. Coeficients tarifaris d’accés. Font: elaboració pròpia basada en [39]. 

Tipus de contracte de subministrament  Cas d’un únic període (SP) 

Tarifes d’accés  p = 1 

Te [€/kWh] 0.044 

Tp [€/kW·any] 38.04 
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5.3.4.5. Escenaris dels marcs reguladors emprats 

a) Marc regulador Fit 

Segons un esquema FiT, el preu de la venda d’energia és constant i s’especifica per 

endavant, independentment de la quantitat d’energia venuda, on i quan. En aquest 

estudi s’han introduït tres valors de FiT per tal de realitzar una anàlisi de sensibilitat. 

Els valors s’extreuen de les aplicacions reals a països com Regne Unit [40], Alemanya 

[41] i Austràlia [42] (vegeu la Taula 5.3.2). 

Taula 5.3.2. Escenaris de les FiT. Font: elaboració pròpia basada en [40-42]. 

Escenaris Valor de la FiT 

Cas Favorable  0.18 €/kWh 

Cas Base  0.1315 €/kWh 

Cas Desfavorable  0.061 €/kWh 

 

b) Marc regulador de Balanç Net 

Segons un esquema de Balanç Net, no hi ha una tarifa fixa per a la venda d'energia. 

No obstant això, cada kWh d’energia exportada a la xarxa descompta un kWh 

d’energia importada de la xarxa. La quantitat d'energia que finalment figura a la factura 

és igual a l'energia importada menys l'energia exportada, amb la limitació que aquesta 

quantitat mai no pot estar per sota de zero. En aquest estudi, es consideren dos 

períodes de facturació: per cada hora i per cada dia. 

Com més llarg sigui el període de facturació, el mesurament net serà més favorable 

per al consumidor, ja que significa que pot alimentar energia a la xarxa i ser 

compensat per l'energia que compra en un altre moment. En aquest treball no s’han 

tingut en compte els esquemes de Balanç Net mensuals ni anuals. Esquemes que 

estan en desús en molts dels països europeus que els van implementar. 

En aquest estudi es tenen en compte tres escenaris de Balanç Net, per a cadascun 

dels períodes de facturació. En el cas base, una unitat d’energia venuda compensa 

una unitat d’energia comprada. En el cas favorable, una unitat d’energia venuda 

compensa 1,2 unitats d’energia comprada. Això significa que cada kWh alimentat a la 

xarxa tindrà un descompte de la factura elèctrica d’1,2 kWh. Si bé en el cas 

desfavorable, és el contrari: 1,2 unitats d’energia venuda compensen una unitat 

d’energia comprada. Això significa que 1,2 kWh que s’introdueixen a la xarxa 

implicaran una reducció d’1 kWh en la factura elèctrica. El límit que la compensació no 

ha de superar l’energia adquirida s’amplia o es redueix en funció de l’escenari. 

c) Marc regulador de l’Autoconsum 

Sota una estructura d’autoconsum, els costos addicionals s’inclouen a la factura 

d’energia. Aquests càrrecs es justifiquen, segons aquest esquema, perquè el fet 

d’abocar energia compromet l’estabilitat de la xarxa i impacta en els ingressos del 
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sistema. Els tres escenaris estudiats en l’esquema d’autoconsum varien en funció del 

valor d’aquests càrrecs. Els valors bàsics s’extreuen de la normativa [43], mentre que 

els casos favorables i desfavorables es formen reduint i augmentant un 20% el valor 

d’aquests càrrecs, respectivament. Els coeficients dels càrrecs addicionals utilitzats en 

la simulació es mostren a la Taula 5.3.3. 

Taula 5.3.3. Càrrecs d’autoconsum. Font: elaboració pròpia basada en [43]. 

Escenaris 

Càrrec Fix  

(€/kW·any) 

Càrrec Variable 

(€/kWh) 

Cas Favorable  6.515 0.034 

Cas Base  8.144 0.043 

Cas Desfavorable  9.773 0.052 

 

5.3.4.6. Resum de les dades emprades en el cas estudi 

A causa del gran nombre de paràmetres implementats al model, a la Taula 5.3.4 es 

presenta un resum de tots els valors emprats en la simulació. 

Taula 5.3.4. Resum de les dades associades al cas d’estudi. 

Paràmetres Valors comunitat energètica Valors cas Individual 

Generació i Consum 
 

Pas de temps 1 h 

Període de simulació Una setmana per cada estació (tardor, hivern, primavera i estiu) 

Consum màxim 
200 kW 

Base Favorable Desfavorable 

2.1 kW 1.8 kW 1.7 kW 

Hora de màxim consum 21 h 21 h 10 h 21 h 

Energia consumida diàriament 
mitjana 

1553 kWh 9.8 kWh 9.3 kWh 9.0 kWh 

Consum de serveis auxiliars 1.7 kW 10 W 

Potència contractada 381 kW 2.3 kW 

Capacitat fotovoltaica total 374 kW 2.3 kW 

Potència de pic PV 302 kW 1.9 kW 

Energia mitjana diària generada 1791 kWh 11.9 kWh 

 
Emmagatzematge d’energia  

Emmagatzematge d’energia 1275 kWh  7.7 kWh 

Capacitat de la bateria 128 kW 768 W 

Potència de càrrega / descàrrega 
màxima agregada 

25.5 kW 154 W 

Potència de càrrega / descàrrega 
màxima agregada a l'estat 1 

98% 98% 

Eficiència 80% 80% 

Profunditat de descàrrega 60% 60% 

 
Facturació elèctrica 

Lloguer de comptador 1.11 €/mes 

IVA inclòs 21% 

Impost sobre electricitat 5.11% 

Preu del mercat de l’electricitat 0.039–0.075 €/kWh 

Termini de potència de la tarifa 
d'accés 

38.04 €/kW·any 
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Termini energètic de la tarifa 
d'accés 

0.044 €/kWh 

FiT 
Base Favorable Desfavorable Base Favorable Desfavorable 

0.13 €/kWh 0.18 €/kWh 0.06 €/kWh 0.13 €/kWh 0.18 €/kWh 0.06 €/kWh 

Balanç Net 1 to 1 1 to 1.2 1.2 to 1 1 to 1 1 to 1.2 1.2 to 1 

Autoconsum Base càrrecs −20% càrrecs +20% càrrecs Base càrrecs −20% càrrecs +20% càrrecs 

O&M Costs 

Impost sobre la venda d’energia 0.5 €/MWh + 7% sobre els ingressos  0.5 €/MWh + 7% sobre els ingressos 

Costos PV d’O&M 36.1 €/kW·any 36.1 €/kW·any 

Costos d’emmagatzematge  
d’O&M 

6.1 €/kW·any + 0.49 €/MWh 6.1 €/kW·any + 0.49 €/MWh 

 

 

5.3.5. Resultats del cas d’estudi 

5.3.5.1. Resultats econòmics de la comunitat energètica 

Els resultats de la comunitat energètica, per a tots els marcs normatius i els tres 

escenaris considerats es mostren a la Figura 5.3.8. Es pot observar que des del punt 

de vista del consumidor que l’esquema FiT és el que comporta més estalvi, seguit de 

prop per el Balanç Net diari de la xarxa i també per l’horari en sistemes amb ESS. 

El preu de venda de l’energia alimentada a la xarxa a l’esquema FiT, per als casos de 

referència i favorables, és superior al preu de la importació d’electricitat després 

d’impostos. Per tant, la solució òptima condueix a un abocament continu d’energia 

renovable a la xarxa, com si la comunitat actués com una central elèctrica. L'existència 

d'un ESS permet comprar electricitat al preu més baix del dia, augmentant així l'estalvi 

independentment del marc regulador aplicat. 

En el cas desfavorable, la FiT suposa gairebé el mateix estalvi que el Balanç Net diari 

de la xarxa. Els motius són que la tarifa escollida no és superior al preu de la 

importació d’electricitat i que la gestió esdevé òptima a l’hora de maximitzar 

l’autosuficiència de la comunitat. Al mateix temps, l’autosuficiència també es maximitza 

molt mitjançant l’ús d’un ESS. 

Es pot observar que els beneficis del Balanç Net gairebé no varien dins dels escenaris. 

La raó és que per a aquest estudi de cas concret, la quantitat d'energia generada 

durant l'horitzó de simulació és superior al consum total. Com que la compensació es 

limita a l’energia total comprada, la inclusió d’escenaris alternatius en el Balanç Net 

diari, cadascun amb un coeficient d’intercanvi diferent entre l’energia venuda i l’energia 

descomptada a la factura elèctrica, no afecta els resultats econòmics. Pel que fa a 

l’esquema d’autoconsum, és el més desfavorable de tots els marcs analitzats, a causa 

de l’existència de càrrecs per compensar els efectes i ús de la xarxa. L'augment o 

disminució d'aquests càrrecs implica un canvi directe en els resultats econòmics, cosa 

que fa que la instal·lació DER en el cas menys favorable sigui totalment poc rendible 

per als membres de la comunitat. Els canvis en els resultats econòmics són més 

importants en sistemes sense ESS, a causa de la seva incapacitat per adaptar la 

gestió de l'energia a les fluctuacions del mercat. 
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Figura 5.3.8. Resultats econòmics en termes d’estalvi diari de la comunitat energètica amb 

i sense ESS. Font: elaboració pròpia. 

 

5.3.5.2. Resultats econòmics del prosumidor 

a) Un únic prosumidor amb ESS, sota diferents tipus de perfils de consum 

d'energia 

Els resultats d’una sola llar amb ESS s’expressen a la Figura 5.3.9. 

La tendència mostrada pels resultats de la comunitat es manté en el cas individual. En 

aquest cas, la FiT és l’esquema amb més estalvi per al consumidor, seguit del Balanç 

Net diari i horari. En els darrers llocs trobem els sistemes d’autoconsum, Tipus B i A. El 

valor de la FiT té un impacte significatiu en l’estalvi econòmic de l’habitatge, ja a nivell 

d’autosuficiència en el cas base és inferior a l’autosuficiència de la comunitat, i els 

consumidors es beneficien enormement de rebre una recompensa per vendre 

l’excedent d’electricitat a la xarxa. 
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Figura 5.3.9. Resultats econòmics en termes d’estalvi diari d’un únic prosumidor amb ESS 

per diferents tipus de perfils de consums. Font: elaboració pròpia. 
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Com passa a la secció anterior, el Balanç Net diari experimenta canvis mínims en 

funció del valor dels paràmetres reguladors. Per tant, es pot afirmar que és l’esquema 

més resistent. 

L’estalvi del Balanç Net per hora es limita teòricament a l’estalvi del Balanç Net diari. 

La raó és que, com més ampli és el marc de compensació, més possible és 

compensar l’energia en períodes de temps diferents del mateix moment de consum. 

En el Balanç Net per hora, l’energia adquirida a una hora “h” s’ha de compensar durant 

la mateixa hora, però en el Balanç Net diari es pot compensar a qualsevol hora del dia. 

En conseqüència, els resultats coincideixen amb les expectatives: els sistemes amb 

Balanç Net per hora i ESS aconsegueixen gairebé els mateixos beneficis que els ESS 

diaris, ja que tenen la capacitat de canviar la compensació d'energia en el temps. 

L’autoconsum de Tipus A demostra que, a títol individual, no rebre cap recompensa 

per la venda d’energia mentre ha de satisfer tots els càrrecs de la xarxa és perjudicial 

per a l’estalvi econòmic. La instal·lació d’un ESS pot millorar les coses, però a costa 

d’una inversió inicial més gran. L’autoconsum de Tipus B presenta uns resultats molt 

millors. Tots dos sistemes es veuen directament afectats pel tipus de càrrecs. Una 

disminució del 20% d’aquesta taxa comporta un percentatge més gran de variació de 

l’estalvi econòmic, concretament el 94% en autoconsum de Tipus A i el 41% en Tipus 

B, per als sistemes amb ESS. El mateix passa amb l’increment del 20% en l’escenari 

desfavorable, que comporta una reducció del 95% i un 36% de l’estalvi, en els Tipus A 

i B, respectivament. 

Quan els patrons de consum individuals són tals que coincideixen amb la generació 

solar, els beneficis augmenten, independentment del marc normatiu aplicat. Això 

demostra la importància de les mesures de flexibilitat, com la gestió de la demanda, 

que permet canviar la càrrega a les hores de màxima generació, induint un augment 

de l’estalvi. 

 

b) Un únic prosumidor sense ESS, sota diferents tipus de perfils de consum 

d'energia 

Els resultats per a una sola llar sense ESS s’expressen a la Figura 5.3.10. La manca 

de capacitat d’emmagatzematge es tradueix en una reducció de l’estalvi 

independentment del marc normatiu aplicat, i presenta un comportament anàleg al que 

es va produir per a la comunitat energètica.  

Per un esquema FiT, aquesta diferència es percep menys. Tot i això, aquest esquema 

permet obtenir beneficis en tots els escenaris estudiats, aconseguint només un 9% per 

sota dels sistemes amb ESS per al perfil A en l’escenari de referència. 

En altres esquemes, la manca d’ESS és molt més cridanera. El Balanç Net horari 

passa d’un estalvi net de 0,72 € / dia en el cas de referència del perfil A amb ESS, a 

només 0,27 € / dia en el cas esmentat sense ESS. Aquest patró es repeteix per tots 

els perfils de consum i condicions econòmiques, tot i que no amb la mateixa intensitat. 

Essent el pitjor cas, amb valors negatius d’estalvi o sense aquest, el definit pel perfil de 

consum C dins de l’escenari desfavorable. 
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Figura 5.3.10. Resultats econòmics en termes d’estalvi diari d’un únic prosumidor sense 

ESS per diferents tipus de perfils de consums. Font: elaboració pròpia. 
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El Balanç Net diari perd la resiliència davant de les condicions econòmiques, un tret 

que no es mostrava en sistemes amb ESS. No obstant això, continua sent l’esquema 

més resistent de tots els estudiats, ja que oscil·la entre 0,54 € / dia i 0,67 € / dia en els 

escenaris desfavorables i favorables. Tanmateix, una reducció del factor de 

compensació en sistemes sense ESS comporta una pèrdua tangible, perquè el límit de 

compensació canvia entre escenaris (fins a un + 20% o −20% del consum total, si 

supera la generació total). A diferència del cas anterior, l'estalvi del Balanç Net horari i 

diari presenten més diferències ja que els sistemes sense ESS poden compensar 

només una petita part de l'energia comprada. 

L’esquema d’autoconsum de Tipus A es torna completament inaplicable sense el 

suport d’ESS, ja que en la majoria de les situacions resulta en estalvis negatius. 

Només per un perfil B, i en l’escenari més favorable, l’estalvi és positiu però escàs. 

Això demostra la dificultat d'un marc normatiu dirigit a promoure les energies 

renovables que no prevegi un esquema que gratifiqui l’energia abocada a la xarxa. 

L’autoconsum Tipus B aconsegueix obtenir beneficis exigus, de 0,20 € / dia en el cas 

de referència per al perfil A, i de 0,53 € / dia en el cas més favorable del perfil B, que 

és el que més coincideix amb la generació. 

L’efecte de la concordança de la generació i del perfil de consum es pot percebre amb 

més força en sistemes sense ESS, ja que l’optimització del sistema força a les llars a 

consumir la seva pròpia energia en el moment en què es genera. En el cas que el 

patró de consum no coincideixi amb la generació solar, el prosumidor percep menys 

estalvis. Aquest és més acusat en sistemes sense ESS, i la magnitud del canvi és 

similar tant en augmentar com en disminuir la concordança de càrrega. 

Per a llars sense ESS l’esquema més resilient és el FiT sempre que el valor de la tarifa 

superi el preu de compra. En aquests cas, l'energia s'abocarà a la xarxa independent 

dels nivells d'autosuficiència assolits. 

 

5.3.6. Prosumidor individuals vs. Comunitat Energètica: Discussió dels 

resultats 

Quan es compara el cas de referència entre un prosumidor individual i el de la 

comunitat energètica, es pot concloure que agrupar-se en una comunitat comporta 

diversos avantatges: 

 Qualsevol dels generadors individuals pot satisfer les necessitats energètiques 

de qualsevol altre membre de la comunitat 

 La corba de demanda elèctrica de la comunitat és més plana. Tot i que cada 

llar té els seus propis pics de consum, els pics no es produeixen 

simultàniament. En conseqüència, el consum agregat és més suau. Això 

redueix les necessitats d’emmagatzematge d’energia, ja que els pics 

individuals es produeixen normalment al matí i a la nit, moments en què 

l’energia solar no està disponible 

 Els generadors de diferents llars poden tenir orientacions diverses. Els panells 

fotovoltaics inclinats a l’est generaran més energia durant el matí, mentre que 
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els inclinats a l’oest proporcionaran més energia durant les darreres hores del 

dia. Això fa que la corba de generació es distribueixi més uniformement entre 

les hores del dia. Per tant, la taxa d’autoconsum, és a dir, el percentatge de 

demanda que cobreix l’equip d’autoconsum, és més elevat. 

La diferència resultant entre l’estalvi d’una comunitat energètica i un únic prosumidor 

es mostra a les figures 5.3.11 i 5.3.12. Per a tots els tipus de perfils, l’estalvi del únic 

prosumidor per a cadascun dels esquemes reguladors (FiT, balanç net i autoconsum) i 

escenaris (favorables, de referència i desfavorables), es comparen amb l’estalvi de la 

comunitat energètica per al mateix esquema i escenari regulador. Un resultat positiu 

implica que els beneficis d’actuar sols són superiors als que obtindria el prosumidor 

dins d’una comunitat,  i un resultat negatiu significa el contrari. 

Pel que fa als sistemes amb ESS, es demostra que sota un FiT els beneficis que 

actuen individualment són superiors als que obtindria el prosumidor dins d’una 

comunitat. Això es deu al fet que la gestió òptima de l'energia segons FiT consisteix a 

abocar l'energia a la xarxa. En una comunitat, la prioritat és satisfer les necessitats de 

cada membre, i això està en desacord amb la maximització del benefici individual que 

implica FiT. 

 

Figura 5.3.11. Anàlisi comparativa dels resultats econòmics. Actius energètics amb ESS. 

Font: elaboració pròpia. 
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Figura 5.3.12. Anàlisi comparativa dels resultats econòmics. Actius energètics sense ESS. 

Font: elaboració pròpia. 

 

En relació al balanç net, tots dos tipus aconsegueixen un millor rendiment en sistemes 

dins d’una comunitat. A diferència de la FiT, el balanç net es beneficia d’un nivell 

d’autosuficiència més alt, cosa que es pot aconseguir fàcilment compartint recursos a 

nivell global en lloc de quan els prosumidors actuen per si sols. 

Sota l’autoconsum tipus A, actuar de forma individual és molt perjudicial per a l’estalvi 

del prosumidor, independentment del seu perfil de consum. Tot i això, en el cas de 

l’autoconsum tipus B, els resultats mostren tot el contrari. El tipus B és un esquema 

que es comporta de manera similar a FiT, en el sentit que una part substancial dels 

beneficis prové de la injecció d’energia a la xarxa. Per tant, es pot observar que, 

segons els perfils A i B, que són els que tenen més coincidència entre generació i 

consum, no és aconsellable per al prosumidor unir-se a la comunitat. Segons el perfil 

C, l’estalvi es manté més o menys igual, ja sigui actuant conjuntament o 

individualment. 

Per als sistemes sense ESS, es manté la tendència explicada anteriorment. 

L'esquema FiT i l'autoconsum tipus B no aconsegueixen cap benefici en unir-se a una 

comunitat, excepte en el cas més desfavorable de FiT, i no és determinant. El balanç 

net diari i horari encara milloren els seus resultats dins d’una comunitat. Aquesta lògica 

fa que aquests esquemes reguladors siguin els més adequats per promoure el 

desenvolupament de les comunitats energètiques i instal·lacions de generació 
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distribuïda en general. L’autoconsum tipus A és la que presenta pèrdues més 

extremes si s’actua de manera individual. 

Les taules 5.3.5 i 5.3.6 expressen tots els resultats esmentats en termes absoluts. Un 

valor positiu indica que el benefici individual és superior al benefici mitjà que obtindria 

el consumidor dins d’una comunitat. Valors més negatius impliquen que aquests marcs 

són més adequats per fomentar les comunitats energètiques. 

 

Taula 5.3.5. Diferència entre el benefici individual i el benefici mitjà dins d’una 

comunitat, en [€/dia], per a tots els perfils i marcs normatius considerats en 

sistemes sense ESS. Font: elaboració pròpia. 

 

Marc regulador 
Perfil A Perfil B Perfil C 

Fav. Base Desf. Fav. Base Desf. Fav. Base Desf. 

FiT 0.19 0.14 0.05 0.19 0.15 0.15 0.19 0.12 −0.06 

Balanç net horari −0.07 −0.03 0.01 0.12 0.16 0.21 −0.21 −0.23 −0.25 

Balanç net diari −0.06 −0.07 −0.08 0.06 0.07 0.08 −0.16 −0.16 −0.18 

Autoconsum Tipus A −0.25 −0.22 −0.14 0.12 0.05 0.09 −0.44 −0.39 −0.29 

Autoconsum Tipus B 0.07 0.05 0.06 0.14 0.10 0.09 0.03 −0.03 0.00 

 

Taula 5.3.6. Diferència entre el benefici individual i el benefici mitjà dins d’una 

comunitat, en [€/dia], per a tots els perfils i marcs normatius considerats en 

sistemes amb ESS. Font: elaboració pròpia. 

 

Marc regulador 
Perfil A Perfil B Perfil C 

Fav. Base Desf. Fav. Base Desf. Fav. Base Desf. 

FiT 0.87 0.27 0.32 0.87 0.27 0.36 0.87 0.26 0.26 

Balanç net horari −0.12 −0.11 −0.11 −0.02 −0.04 −0.07 −0.14 −0.16 −0.17 

Balanç net diari −0.03 −0.02 −0.01 −0.03 −0.02 −0.01 −0.09 −0.09 −0.10 

Autoconsum Tipus A −0.09 −0.13 −0.04 −0.07 −0.10 −0.02 −0.20 −0.16 −0.08 

Autoconsum Tipus B 0.03 −0.05 0.04 0.05 −0.03 0.05 −0.02 −0.10 −0.01 

 

Val la pena dir que, per a un perfil de consum B i per a totes les configuracions sense 

ESS, l’estalvi de la persona supera l’estalvi mitjà de la comunitat. Això vol dir que un 

client amb un nivell d’autoconsum d’aquest tipus no es veurà atret per participar a la 

comunitat si els beneficis es reparteixen per igual. S’ha de calcular un pla de 

recompenses per afavorir la participació de tots els membres de la zona residencial i 
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s’ha de basar en el nivell d’autoconsum que cada client tingui individualment. En cas 

contrari, això pot perjudicar el benestar col·lectiu de la comunitat, ja que l’estalvi mitjà 

de la comunitat supera la suma d’estalvis de totes les persones considerades per 

separat, excepte en els esquemes molt orientats a l’abocament d’electricitat, com ara 

la FiT i l’autoconsum tipus. 

 

5.3.7. Conclusions 

En aquest apartat del treball, s'ha quantificat la influència de la regulació sobre els 

beneficis econòmics d'una instal·lació distribuïda en forma de microxarxa. L'estudi ha 

comparat entre diferents tipus de propietats: el prosumidor individual i la comunitat 

energètica. En base al Punt 5.2, s'ha introduït un model físic que ha tingut en compte 

els diferents fluxos d'energia dins de la microxarxa. El model econòmic també ha tingut 

en compte els costos d’O&M i l'estructura de facturació detallada, en la qual al cost del 

mercat elèctric s’afegeixen diverses despeses i impostos . Els marcs normatius actuals 

per a la promoció d’energies renovables s’han incorporat al model econòmic, és a dir, 

FiT, balanç net i l’esquema d’autoconsum. Després de desenvolupar totes les 

restriccions, la formulació pren la forma d’un MILP. Per tal de millorar la validesa dels 

resultats, s’han tingut en compte diversos escenaris en una anàlisi "what-if". En els 

casos analitzats s’han emprat diversos perfils de consum, així com diferents 

paràmetres reguladors. Per a cada cas, s’ha avaluat l’estalvi econòmic d’una 

instal·lació d'un prosumidor i s’ha comparat amb els beneficis mitjans d’un habitatge 

dins d’una comunitat energètica. Aquesta comparació ha permès discernir si actuar en 

comunitat és més beneficiós per a la gran majoria dels habitatges o no. 

Els resultats mostren que, per a tots els marcs reguladors estudiats excepte per la FiT i 

algunes situacions d’autoconsum de tipus B, els resultats mitjans obtinguts per a la 

comunitat són superiors als beneficis individuals que poden obtenir la majoria dels 

consumidors. Tanmateix, també s’ha demostrat que un consumidor amb un nivell 

elevat d’autosuficiència, en el cas que no tingui ESS, aconsegueix beneficis més 

elevats per si mateix que quan s’uneix a una comunitat. Els sistemes FiT i 

d’autoconsum han demostrat ser extremadament sensibles a les modificacions dels 

paràmetres reguladors, mentre que el balanç net demostra molta més resiliència als 

canvis. Com es va suggerir en l'estudi [31], el balanç net demostra ser l’esquema més 

equilibrat per fomentar l’energia solar al terrat, ja que proporciona un bon estalvi al 

prosumidor, alhora que és resistent als canvis en els perfils de consum i dels valors 

dels paràmetres reguladors, especialment a sistemes amb ESS. 

Després de realitzar aquesta investigació, es poden extreure diverses implicacions 

polítiques, des del punt de vista dels autors: 

 Està demostrat que les FiT, actualment el marc regulador més emprat a la UE, 

no és la millor alternativa per fomentar els actius de DER. A més, si bé 

l’eficàcia de les FiT per promoure instal·lacions de propietat privada a gran 

escala és innegable, en aquest tipus d’actius fomentaria un abocament massiu 

d’energia, que pot ser perjudicial per a l’estabilitat de la xarxa i l’economia de 

l’operador del sistema. Si la regulació vol convertir el paradigma energètic en 
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un sistema descentralitzat, els responsables polítics haurien d’evitar l’ús de 

tarifes fixes per a la venda d’energia. Aquestes tarifes són més adequades per 

a centrals elèctriques grans i centralitzades. 

 S’ha de promoure el foment de l’ESS, especialment en el cas col·lectiu, on la 

inversió inicial es pot assumir conjuntament entre tots els membres de la 

comunitat. No obstant això, els responsables polítics haurien de descartar els 

esquemes FiT per la seva promoció ja que l’ESS podria utilitzar per 

emmagatzemar energia comprada al preu més baix del dia i per després 

vendre-la al valor de la tarifa FiT. Aquest no és un efecte desitjable de la 

promoció de l’ESS i pot ser perjudicial tant per a les finances de la xarxa com 

per l’ètica de les comunitats d’energia. 

 De tots els esquemes analitzats, el balanç net és el que mostra més avantatges 

en la promoció DER. No obstant això, els responsables polítics no haurien 

d’optar cegament per aquest. Fins i tot el balanç net diari no és capaç de 

millorar els resultats econòmics de prosumidors que ja gaudeixen d’un alt nivell 

d’autosuficiència quan aquests s'integren en una comunitat. Perquè tingui 

efecte un mecanisme de foment del DER, s’ha de tenir en compte un esquema 

de gratificació basat en els hàbits de consum de cada prosumidor. Al seu torn, 

això fomentarà les inversions en la gestió de la demanda, millorant l'eficiència 

energètica i l'economia. 

 S’ha demostrat que l’autoconsum de tipus A és ineficaç per promoure 

instal·lacions d’energies renovables, tant col·lectives com individuals. Si els 

responsables polítics determinen que s’han d’introduir els càrrecs a 

l’autoconsum, aquest haurien d’evitar reduir dràsticament els estalvis dels 

prosumidors. En tots els casos, incloent-hi el cas de l’autoconsum amb 

abocament a la xarxa, el legislador hauria d’ajustar els paràmetres reguladors 

de tal manera que es garantís fer front a la inversió dels actius. 

Nomenclatura 

General 

CEL Cost de la pèrdua d’energia  

DER Recursos energètics distribuïts 

EMS Sistema de gestió energètica 

ESS Sistema d’emmagatzematge d’energia 

FiT Feed-in-Tariff scheme 

HNM/DNM Balanç Net Horari/Diari 

MILP Mixed Integer Linear Program 

O&M Operació i Manteniment 
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RES Fonts d’Energia Renovables 

RES_E Electricitat provinent de Fonts d’Energia Renovables 

SF_A/SF_B Autoconsum Tipus A/ Autoconsum Tipus B 

SP/MP Únic període/Múltiple períodes de facturació 
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5.4.  Disseny estocàstic de microxarxes en entorns regulats   

5.4.1. Introducció i contribucions 

Motivada pels objectius climàtics del 2030, la instal·lació d’instal·lacions de generació 

distribuïda comença a proliferar a la Unió Europea (UE) [1]. El paradigma de generació 

distribuïda té com a objectiu que l'energia es produeixi localment de manera individual 

o mitjançant una agregació d'alguns centenars de prosumidors. Aquesta agregació, 

anomenada comunitat energètica (CE) [2], fa ús dels recursos del seu entorn més 

proper per produir l'energia que satisfarà les seves pròpies necessitats. Aquests 

recursos són eminentment renovables, simplement perquè són els més estesos 

geogràficament i els que un petit grup de persones és capaç d’explotar. L’estructura 

que integra tots els elements de producció, distribució i consum en una CE s’anomena 

microxarxa. 

Els resultats obtinguts en el Punt 5.3 demostren que, per la majoria dels casos, les 

CEs presenten millors resultats en termes d’estalvi en comparació als prosumidors 

individuals. Per aquest motiu, en aquest punt de l’estudi, s’assumeix que la  

microxarxa connectada a la xarxa objecte d’anàlisi formarà part d’una CE. Aquesta 

estructura permet l’agregació dels prosumidors, alhora que garanteix l’accés al 

subministrament de la xarxa elèctrica en cas de no tenir prou energia produïda in situ. 

Pel que fa a l’operació aïllada d’una microxarxa pertanyent a una CE, no s’ha 

considerat aquí la contingència del mode d’isolament, ja que es produeix en cas de 

fallada de la xarxa, que no és el cas general abordat en aquest estudi. 

Quan s’aborda el disseny d’una microxarxa per a una CEC, en què els elements de 

generació són estrictament renovables, sorgeix un problema a causa de la 

idiosincràsia de les fonts renovables: la seva gran variabilitat, tant espacial com 

temporal. Aquesta variabilitat és causada per la forta dependència d'algunes fonts, 

com l'energia solar o eòlica, de les condicions meteorològiques, cosa que significa que 

si les condicions meteorològiques canvien d'un lloc a un altre i entre diferents punts del 

temps, la producció de la producció també variarà. A més, el consum d’energia 

elèctrica a petita escala també és molt volàtil, ja que és difícil preveure el moment 

exacte en què l’aparell està encès o apagat. A més, és de màxima importància que el 

subministrament d’electricitat sigui ininterromput per garantir que els consumidors 

tinguin un alt nivell de confort. En conseqüència, el disseny de la microxarxa ha 

d’incloure una previsió precisa del potencial de generació i dels hàbits dels 

consumidors. 

Actualment, és possible pronosticar les variables clau esmentades per a un període de 

temps curt amb poc error [3]. Tot i això, per tal d’avaluar la viabilitat d’una microxarxa 

en una CE, només aquesta predicció és insuficient; es recomana fer una anàlisi a llarg 

termini [4], amb un horitzó temporal de mesos o fins i tot anys. Aquest tipus d’anàlisi a 

llarg termini permet captar les irregularitats en els patrons de les condicions 

meteorològiques, els hàbits de consum i altres variables clau, cosa que no es pot 

aconseguir mitjançant la predicció a curt termini. Recentment, s’han emprat diverses 

tècniques estadístiques per abordar aquest problema, una de les més destacades és 

la programació estocàstica [5]. La programació estocàstica té en compte diversos 

escenaris, caracteritzats per una distribució de probabilitat. En conseqüència, aquest 
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enfocament és capaç de tenir en compte diferents situacions futures, fent que el 

resultat de l’anàlisi sigui més fiable. 

Diversos estudis han tingut una importància cabdal en l'optimització del disseny i la 

gestió de microxarxes sota incerteses. Farsangi et. al. present en [6] un programa 

estocàstic de dues etapes amb l'objectiu de minimitzar el cost operatiu en una 

microxarxes amb càrregues elèctriques i tèrmiques. Les incerteses cobertes són la 

generació de fonts renovables, la càrrega i el preu de l'electricitat, i es generen 

escenaris basats en distribucions de probabilitats teòriques com ara Normal o Beta. Li 

et. al. [7] utilitzeu una combinació de programació lineal de nombres enters mixts i un 

algorisme metaheurístic per optimitzar tant el dimensionament com el funcionament 

d'una microxarxa. S'utilitza una anàlisi de sensibilitat per tenir en compte les 

incerteses. A [8], Shin et al. elaboraren una gestió energètica diària amb un model 

detallat d’incertesa del vent mitjançant un procés de decisió de Markov. Thomas et al. 

[9] integrar el vehicle elèctric com a font d'incertesa, juntament amb la generació 

fotovoltaica (PV). Les mesures fotovoltaiques s’agrupen, mentre que es generen perfils 

de conducció sintètics per tenir en compte l’atzar en la disponibilitat del vehicle elèctric. 

Fazlalipour et al. [10] que van investigar la participació òptima d'una microxarxa 

renovable al mercat utilitzen un enfocament diferent [10]. Amb un programa no lineal, 

es suposà que una distribució de probabilitat lognormal modelaria les incerteses del 

preu. Nikmehr et al. [11] tingueren en compte diferents programes de resposta a la 

demanda i utilitzaren un algorisme PSO per optimitzar el funcionament d'una 

microxarxa. Les distribucions normals i de Weibull s’utilitzaren per a la generació 

d’escenaris de generació i càrrega renovables. Narayan i Ponnambalam [12] aplicaren 

mesures de risc originades en economia en el camp de la planificació energètica en un 

programa estocàstic de dues etapes que tenia en compte les variabilitats de generació 

i càrrega. Correa-Florez et. al. [13] presentaren l'operació un dia per endavant d'un 

sistema de gestió d'energia local tenint en compte el cicle de vida de la bateria i també 

les incerteses en la generació de càrrega i fotovoltaica. Això donà lloc a un programa 

no lineal que es descompondre amb un algorisme meta heurístic. Wang et al. [14] 

consideraren també la incertesa del preu de mercat mitjançant una sèrie temporal. Les 

dues etapes del programa es dediquen a la gestió de l'energia, essent els detalls de la 

segona etapa superiors als de la primera. Finalment, a [15], Mavromatidis et al. 

identificaren incerteses en els sistemes d’energia distribuïda i elaboraren una anàlisi 

de sensibilitat amb els més rellevants. El disseny s’optimitzà des d’un punt de vista 

determinista i després es van afegir incerteses. 

Tenint en compte la recerca realitzada sobre l’estat de l’art de la programació 

matemàtica en microxarxes sota incertesa, la necessitat del treball desenvolupat en 

aquest punt es justifica per les següents raons: 

o La majoria d’estudis analitzats tenen en compte els efectes de la incertesa 

sobre la generació renovable, algunes altres sobre la càrrega, però hi ha pocs 

que  tinguin en compte els efectes de les tres principals fonts d’incertesa 

alhora: generació, càrrega i preu de mercat. 

o Algunes dels treballs mostren les virtuts d’un innovador algorisme meta 

heurístic, però amb més freqüència aquest algorisme és complex, donant lloc a 

un treball no reproduïble. 



Entitats 

sòcies: 

Entitat participant 

no beneficiària: 

 
 
 

102 
 

o La majoria dels models tracten variables aleatòries amb un model senzill basat 

en distribucions de probabilitats teòriques, com ara la distribució normal. 

Aquesta caracterització no reflecteix amb precisió el comportament d’aquestes 

variables aleatòries. 

o La majoria dels resultats perden precisió en considerar un horitzó temporal 

d'uns dies o un pas horari diari, en lloc d'un horari. 

o En general, a l'hora de modelar una CE, s'utilitza una formulació agregada, el 

que significa que la generació renovable i la càrrega de tots els prosumidors de 

la comunitat es consideren com una sola. Una formulació desagregada permet 

aprofundir en com es fa la gestió de l’energia entre diferents prosumidors. 

o En general, els models dirigits a caracteritzar la CE ignoren les restriccions dels 

marcs reguladors i els seus efectes sobre la gestió energètica i els resultats 

econòmics. 

Per tal de cobrir les mancances identificades presents a la literatura científica, les 

contribucions de l'estudi tenen com a objectiu proporcionar: 

 Un model matemàtic que permet analitzar la viabilitat de la inversió en una 

microxarxa per a una comunitat energètica. Aquest model incorpora les 

restriccions reguladores aplicades a la microxarxa de la CE. La generació 

elèctrica a la microxarxa és subministrada per energia solar i eòlica. Aquest 

model, a més d’optimitzar el disseny de la microxarxa, permet analitzar com 

es fa la gestió de l’energia. Amb aquest propòsit, s'aplica una formulació 

desagregada, l'horitzó temporal s'estableix a un any i el pas temporal a una 

hora. 

 S'ha emprat una programació estocàstica en dues etapes (SP) per tenir en 

compte l'atzar de les fonts d'incertesa, que són: generació renovable, 

consum elèctric i preu del mercat elèctric. La primera etapa correspon a la 

fase de disseny, mentre que la segona correspon a la gestió de l'energia 

durant l'horitzó temporal. Cada font d’incertesa s’ha caracteritzat amb 

models presents a la literatura científica i, per formar aquests models, 

s’utilitza la informació continguda a les bases de dades en la mesura del 

possible. 

 El model permet la reproductibilitat, modificació i expansió. El model 

matemàtic és, de fet, un nucli on es poden combinar diferents submodels 

per predir la generació renovable, les càrregues i els preus de mercat. A 

més, la formulació del model pot canviar per incloure diferents tipus 

d’emmagatzematge d’energia, diferents configuracions de la comunitat 

energètica i la presència o no d’incentius i impostos. 

La figura 5.4.1 resumeix les diferents possibilitats en què es pot ampliar un model 

de microxarxa per incloure diferents submodels d’anàlisi d’incertesa, formulació 

matemàtica i condicions físiques i econòmiques. 
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Figura 5.4.1. Diagrama del model de microxarxa i les seves diferents subdivisions. Font: 

elaboració pròpia i River Cottage©. 

 

5.4.2. Model matemàtic 

5.4.2.1. Topologia de la microxarxa de la CE 

La configuració de la microxarxa s’esquematitza a la Figura 5.4.2. La CE consta d’un 

nombre D d’habitatges que es constitueixen com a prosumidors. Cada habitatge 

comprèn una sèrie de càrregues, que es descriuen pel seu consum d’energia  

(Cd,h,s), i una instal·lació fotovoltaica, que es descriu per la seva energia generada  

 (EGd,h,s
PV

) i potència màxima  (Ppeak
PV

d
). Cada habitatge té una àrea disponible per 

instal·lar plaques solars Smaxd. 

Uncertainty
modelling

•Nombre de fonts comptabilitzades 
(generació, càrrega, preu de mercat, 
interrupcions, vehicles elèctrics, etc.)

•Obtenció de dades (mesuraments, bases de 
dades, síntesi, etc.)

•Processament (PD teòric, sèries temporals, 
pitjor dels casos, estimació puntual, xarxes 
neuronals, cadenes de Markov, etc.)

•Horitzó (hora, dia, mes, etc.)

•Resolució (minut, hora, dia, etc.)

Mathematical 
modelling

•La tècnica (SP de 2 etapes / multi-etapa, 
limitada a l’atzar, robusta, dinàmica, teoria 
de jocs, etc.)

•Objectiu (econòmic, ambiental, fiabilitat, 
multi-objectiu, etc.)

•Algorisme (lineal / no lineal, generació / 
reducció d'escenaris, iteratiu (simplex, 
variants, etc.) / metaheurístic (PSO, genètic, 
etc.)

EC 
configuration

•Condicions físiques (latitud / longitud, 
elevació, rugositat, clima, contaminació, 
etc.)

•Disponibilitat (a la xarxa / fora de la xarxa, 
bateria / reducció de recursos, recursos 
addicionals (generador dièsel ...), càrrega 
fixa / desplaçament de càrrega)

•Característiques del dispositiu (eficiència 
de l’inversor i del panell solar, corba de 
potència eòlica, profunditat de descàrrega 
de la bateria / nombre de cicles, etc.) 

Regulatory 
framework

•Economic conditions (VAT and other 
taxes, inflation, incentives/subsidies, etc.)

•Billing (cost of energy, flat / variable 
charges, reactive charges, contracted 
power, etc.) 

•O&M (maintenance, depreciation, 
substitution, life-span, etc)
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La microxarxa d’aquest estudi és una microxarxa alterna trifàsica. Per tant, els 

inversors fotovoltaics són necessaris per transformar el corrent continu produït per les 

plaques solars a corrent altern. Es suposa que cadascun dels habitatges té un 

interruptor principal trifàsic, tot i que les càrregues poden ser tant monofàsiques com 

trifàsiques. A més, es considera una instal·lació de generació centralitzada. La 

generació centralitzada adopta la forma d’una central eòlica a petita escala que 

consisteix en un nombre “N_WT” de turbines eòliques. Aquesta central elèctrica 

subministra energia igual a EGh,s
WT

 en forma de corrent altern. L'electricitat produïda 

pels aerogeneradors passa per un rectificador, la sortida del qual està connectat a un 

banc de bateries centralitzat, de capacitat Bcap. La funció principal del banc de bateries 

és resoldre la intermitència de l’electricitat produïda pel vent. Quan la bateria està 

plena, l’excés d’energia de la central eòlica s’aboca a la xarxa. 

La CE considerada en aquest treball es crea a partir d’una zona residencial existent. 

En conseqüència, es manté la connexió amb la xarxa elèctrica. La regulació i el control 

de la tensió i la freqüència dins dels valors desitjats per part dels actius energètics 

implicats queda fora de l’abast del treball. 

 

Figura 5.4.2. Representació esquematitzada de la configuració de microxarxa. Font: 

elaboració pròpia i imatges amb llicència CC BY-SA. 
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Cada línia es dimensiona per tal d'admetre un corrent màxim de Imax. Se suposa que la 

tensió és constant a través de tots els punts d’acoblament de la microxarxa. A més, les 

càrregues reactives es consideren insignificants en comparació amb les càrregues 

actives. Per tant, la limitació actual es pot traduir a una limitació de potència activa 

PLineMax. 

Segons la figura 5.4.2, es poden identificar diferents nodes pels quals travessa el flux 

d’electricitat. Aquests nodes són la generació de PV, la generació d’energia eòlica, 

l’emmagatzematge, el consum i la xarxa principal. Els fluxos d’energia i la seva 

denominació al programa matemàtic es mostren a la figura 5.4.3. 

 

Figura 5.4.3. Model físic i fluxos d’energia dins de la microxarxa. Font: elaboració pròpia. 

Imatges amb llicència CC BY-SA. 

 

5.4.2.2. Formulació del model 

a) Restriccions físiques 

El model físic i el flux d’energia de la microxarxa es representen d’acord amb les 

següents equacions i taules 1-5. En primer lloc, tots els balanços energètics s’han de 

satisfer d’acord amb el que es mostra a la Figura 5.4.3. 
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EGd,h,s 
PV = PV.to.Cd,h,s + PV.to.Gd,h,s + PV.to.Bd,h,s  ∀ d,h,s (5.4.1) 

EGh,s
WT = WT.to.Gh,s + WT.to.Bh,s + WT.to.Cd,h,s ∀ h,s (5.4.2) 

Cd,h,s = G.to.Cd,h,s + PV.to.Cd,h,s + B.to.Cd,h,s + WT.to.Cd,h,s  ∀ d,h,s (5.4.3) 

 

Les variables que figuren en els balanços energètics s’han de limitar adequadament: 

EG_ma x d,h,s
PV  = Ih,s × Δt × Sd×η

panels
η

inverter
   ∀ d,h,s (5.4.4) 

EG_maxh,s
WT = Ph,s

WT × N_WT    ∀ h, s (5.4.5) 

EGd,h,s
PV  ≤ EG_maxd,h,s

PV    ∀ d,h,s (5.4.6) 

EGh,s
WT ≤ EG_maxh,s

WT     ∀ h, s (5.4.7) 

 

Les variables de disseny estan restringides a un valor màxim: 

Sd ≤ Smaxd  ∀d (5.4.8) 

N_WT ≤ N_WTmax (5.4.9) 

 

Es crea una variable informativa per tal d’expressar els resultats en termes de potència 

màxima instal·lada en lloc de la superfície ocupada. 

 

Ppeak
PV

d
 = RPS × Sd  ∀d (5.4.10) 

 

Els fluxos que passen per una línia no poden superar la capacitat màxima d'aquesta 

línia: 

 

∑ (PV.to.Gd,h,s) +

𝑑∈𝒟

WT.to.Gh,s ≤ PLineMax ∀ h, s (5.4.11) 

∑ (B.to.Cd,h,s + G.to.Cd,h,s+WT.to.Cd,h,s)

𝑑∈𝒟

≤ PLineMax  ∀ h, s (5.4.12) 

∑ (PV.to.Gd,h,s + PV.to.Bd,h,s)

𝑑∈𝒟

≤ PLineMax ∀ h, s (5.4.13) 
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Les restriccions relacionades amb l’emmagatzematge d’energia asseguren que la 

capacitat total instal·lada i la potència de càrrega i descàrrega estiguin per sota d’un 

límit determinat:  

 

BCap ≤ Bmax (5.4.14) 

EB_Ch,s = WT.to.Bh,s + ∑ PV.to

d

.Bd,h,s  ∀ h,s (5.4.15) 

EB_Dh,s = ∑ B.to

d

.Cd,h,s   ∀ h,s (5.4.16) 

EB_Ch,s ≤ PBat_max × Δt  ∀ h,s (5.4.17) 

EB_Dh,s  ≤  PBat_max × Δt  ∀ h,s (5.4.18) 

 

També s’assegura que l’energia a l’interior de les bateries s’actualitza en cada període 

de temps sense superar la capacitat instal·lada. Es defineix un càrrec inicial perquè la 

restricció d'actualització sigui coherent per a tots els períodes de temps: 

 

SoCmin × BCap ≤  Bh,s ≤ SoCmax × BCap  ∀ h,s (5.4.19) 

Bh,s = Bh-1,s + (EB_Ch,s × ηbat) − (EB_Dh,s  ηbat⁄ )    ∀ h,s (5.4.20) 

B0,s = SoC_0 × BCap  ∀ s (5.4.21) 

 

Taula 5.4.1. Conjunts del programa matemàtic. 

Set Índexs Definicions Elements 

Hores h Conjunt d’hores de l’any 1 .. T 

Habitatges d Conjunt d’habitatges de la comunitat energètica 1 .. D 

Escenaris s 
Conjunt d'escenaris de les variables de la segona 
etapa 

1 .. S 

 

Taula 5.4.2. Paràmetres relacionats amb la generació renovable. 

Paràmetres Definicions Valors 
RPS La relació entre la potència màxima i la superfície del panell 180 W/m2 

Smaxd La superfície màxima que poden ocupar els panells solars 0–50 m2 

EG_maxd,h,s
PV  Potencial fotovoltaic màxim a cada hora 0–10 kWh 

EG_maxh,s
WT Potencial eòlic màxim cada hora 0–50 kWh 

P_WTmax Potència nominal dels aerogeneradors 10 kW 
N_WTmax Nombre màxim de turbines eòliques per instal·lar D/2 

𝜼panels Eficiència mitjana dels panells solars 18% 
𝜼inverter Eficiència constant simplificada de l’inversor 98% 

PLineMax Admissió de potència màxima de les línies trifàsiques de BT 50 kW 
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Taula 5.4.3. Paràmetres relacionats amb l'emmagatzematge d'energia. 

Paràmetres Definicions Valors 
B_max Capacitat màxima del banc de bateries D*9 kWh 

𝜼bat Eficiència de càrrega / descàrrega de les bateries 99% 
SoC_min, 

SoC_max 

Estat mínim i màxim de càrrega 
20%, 100% 

SoC_0 SoC inicial de les bateries 20% 

PBat_max 
Potència màxima de càrrega / descàrrega del banc 
de bateries 

B max/1h 
(kW) 

 

 

Taula 5.4.4. Paràmetres relacionats amb les fonts d'incertesa  

o paràmetres estocàstics de les restriccions físiques. 
 

Paràmetres Definicions Valors 
Probs Probabilitat de l’escenari s 0–1 
Cd,h,s Consum elèctric 0–3 kWh 
Ih,s Irradiància solar 0–1000 W/m2 

PWTh,s L’energia generada per un aerogenerador 0–10 kW 

 

 

Taula 5.4.5. Variables relacionades amb restriccions físiques. 

Variables Definicions 
EGPVd,h,s Energia FV generada (kWh) 

PV.to.Cd,h,s Flux d’energia des dels panells solars fins al consum 
PV.to.Gd,h,s Flux d’energia dels panells solars a la xarxa 
PV.to.Bd,h,s Flux d’energia dels panells solars al banc de bateries 

Sd Superfície ocupada per plaques solars per a cada habitatge 
EGWTh,s Energia WT generada (kWh) 

WT. to.Gh,s Flux d’energia dels aerogeneradors a la xarxa 
WT.to.Bh,s Flux d’energia dels aerogeneradors al banc de bateries 

WT.to.Cd,h,s Flux d’energia dels aerogeneradors al consum 
N_WT     Nombre de turbines eòliques a instal·lar 

Bh,s Energia emmagatzemada (kWh) 
BCap Capacitat del banc de bateries 

B.to.Cd,h,s Flux d’energia des del banc de bateries fins al consum 
G.to.Cd,h,s Flux d’energia des de la xarxa fins al consum 

EB_Ch,s Energia de càrrega de la bateria (kWh) 
EB_Dh,s Energia de descàrrega de la bateria (kWh) 
Ppeak

PV

d
 Potència fotovoltaica màxima a instal·lar a cada habitatge (kW) 
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b) Restriccions regulatòries i econòmiques 

La factura elèctrica sense microxarxa al qual estarien sotmesos cada un dels 

habitatges està descrita per les equacions (5.4.22) - (5.4.24) i es basa en l’estructura 

de facturació espanyola. El cost energètic de cada habitatge (CEd,s
SA

) cobreix els costos 

de producció d'energia més un percentatge de pèrdues, mentre que el cost d'accés 

(PAd,s
SA

) cobreix els costos de la xarxa elèctrica i les primes d'energia renovable. Els 

càrrecs a la xarxa (Teh i Tp) varien en funció del contracte d'electricitat, però en aquest 

cas es considera que totes les llars tenen el mateix contracte, amb un preu constant 

durant tot el dia. El cost total (FSEd,s
SA) també considera els impostos (l'impost sobre 

l'electricitat i l'IVA, del 5,1% i del 21%, respectivament): 

 

 

CEd,s 
SA = ∑ Cd,h,s × MarketPriceh,s

8760

h=1

 ∀d,s (5.4.22) 

PAd,s 
SA = ∑ Cd,h,s × Teh

8760

h=1

+ Pcond × Tp  ∀d,s (5.4.23) 

FSEd,s
SA = ((CEd,s

SA+PAd,s
SA) × (1+ETax)) × (1+VAT)  ∀d,s (5.4.24) 

 

La factura elèctrica, en el cas d’utilitzar una microxarxa sota l’esquema d’autoconsum, 

es descriu a les equacions (5.4.25) - (5.4.27): 

 

CEd,s = ∑ G.to.Cd,h,s × MarketPriced,s

8760

h=1

 ∀d,s (5.4.25) 

PAd,s = ∑ G.to.Cd,h,s×Teh

8760

h=1

+Pcond
’ ×Tp  ∀d,s (5.4.26) 

FSEd,s = ((CEd,s + PAd,s) ×(1 + ETax)) × (1 + VAT)    ∀ d,s (5.4.27) 

 

Els ingresos i les taxes relacionats amb l’excés d’energia injectada a la xarxa i el cost 

econòmic de l’ús de la microxarxa es descriuen a les equacions (5.4.28) - (5.4.30): 

INGd,s = ∑ PV.to.Gd,h,s× SellingPriceh,s + 
WT.to.Gd,h,s

D
 × SellingPriceh,s

8760

h=1

 ∀d,s (5.4.28) 

TAXd,s = FTax × INGd,s + VTax × ∑ PV.to.Cd,h,s+ WT.to.Gh,s

8760

h=1

   ∀d,s (5.4.29) 

COpmd = COpmPV × Ppeak
PV

d
+

COpmWT × NWT×PWTmàx + COpmBat× BCap

D
    ∀d (5.4.30) 
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Pel que fa als costos d’operació i manteniment (O&M), aquests són eminentment plans 

(€/kW·any) i, en el cas dels elements de generació, s’extreuen de [16]. Pel que fa a les 

bateries, els costos s’extreuen de [17]. Els costos estan fortament influenciats pel 

règim de funcionament de les bateries: nombre de cicles i profunditat de descàrrega 

(DoD). Aquests costos s’assumeixen per a un règim operatiu d’1 cicle/dia i del 80% de 

DoD. 

La nova potència nominal de cada habitatge es redueix en funció de la capacitat 

instal·lada mitjana d’emmagatzematge: 

Pcondf
’ = Pcond–

BCap

F×D
  ∀ d (5.4.31) 

on F és un paràmetre sense dimensions que permet modificar la compensació entre la 

capacitat de la bateria i la reducció de potència. També limita la instal·lació d’una 

capacitat de bateria molt elevada. A l'Equació (5.4.31), l'estandardització de la 

potència nominal es descarta per simplificar. 

A les taules 6-11 es poden consultar els valors i la definició de cada paràmetre 

econòmic. 

 

Taula 5.4.6. Paràmetres relacionats amb el cost de l’energia . 

Paràmetres Definicions Valors 
COpmPV Cost O&M de l'energia fotovoltaica [16] 16 €/kWp·any 
COpmWT Costos d'O&M de l'energia eòlica terrestre [16] 26.6 €/kWp·any 
COpmBat Costos de O&M de les bateries de ions de liti [17] 6.1 €/kWh·any 

 

Taula 5.4.7. Paràmetres relacionats amb la venda d’energia . 

Paràmetres Definicions Valors 
SellingPriceh,s Venda de preu marginal de l’excés d’electricitat MarketPriceh,s 

FTax Impost pla sobre l’energia venuda 7% 
VTax Impost variable sobre l’energia venuda 0.5 c€/kWh 

 

Taula 5.4.8. Paràmetres relacionats amb la facturació de l’energia. 

Paràmetres Definicions Valors 
Pcond Potència contractada sense autoconsum 2.3–9.2 kW 
VAT Impost sobre el valor afegit 21% 
ETax Impost fix sobre l'electricitat adquirida 5.11% 
Teh Càrregues variables per l'electricitat adquirida [16] 0.044027 €/kWh 
Tp Càrregues planes per electricitat comprada [16] 38.04 €/kWh·any 
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Taula 5.4.9. Paràmetres relacionats amb les fonts d'incertesa o  

paràmetres estocàstics de les restriccions econòmiques. 

Paràmetres Definicions Valors 
MarketPriceh,s Preu de compra d’energia al mercat elèctric 0–180 €/MWh 

 

Taula 5.4.10. Paràmetres relacionats amb restriccions econòmiques. 

Variables Definicions 

Pcond
’  

Nova potència contractada després de la instal·lació de la xarxa micro 
comunitària (kW) 

CEd,s Cost de compra d'energia (€) 
PAd,s Cost d'accés a la compra d'energia (€) 
FSEd,s Cost total de compra d'energia (€) 
TAXd,s Cost total dels impostos per vendre energia (€) 
INGd,s Ingressos per venda d’energia (€) 

COpmd,s Costos O&M totals (€) 

 

Taula 5.4.11. Paràmetres relacionats amb el cost d’inversió. 

Paràmetres Definicions Valors 
CInvPV Cost d'inversió de l'energia fotovoltaica [16] 1150 €/kWp 
CInvWT Cost d'inversió de l'energia eòlica terrestre [16] 1700 €/kWp 
CInvBat Cost d'inversió de les bateries de ions de liti [17] 795 €/kWh 

 

 

c) Descripció de la programació estocàstica de dues etapes 

Per tal de tenir en compte la variabilitat de diferents escenaris futurs, s’ha emprat una 

programació estocàstica en dues etapes. Les dues etapes del programa es divideixen 

pel moment de realització de les variables aleatòries. La primera fase, o fase de 

disseny, té lloc abans de conèixer la realització, mentre que la segona o fase de gestió 

té lloc després. Definint per x el conjunt de decisions de la primera fase, per y el 

conjunt de decisions de la segona fase i per ξ el conjunt de paràmetres incerts, el 

programa estocàstic de dues etapes es pot escriure com [18]: 

 

min cTx + Ε[Q(y,ξ)] 

s.t.      Ax = b 

x ≥ 0 

(5.4.32) 
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on 

Q(y,ξ) =  min qTy 

s.t.      T(ξ)x + W(ξ)y = h(ξ) 

y ≥ 0 

(5.4.33) 

on c i q són els costos de primera i segona etapa respectivament, i el conjunt de 

restriccions de segona etapa es caracteritza per T(ξ) x + W(ξ)y = h(ξ). Suposant que ξ 

és continu, el seu valor esperat es calcula com: 

 

Q(y) = Ε[Q(y,ξ)] = ∫ Q(y,ξ)·f(ξ)dξ
Domf(ξ)

  (5.4.34) 

Tot i això, calcular aquesta integral és pràcticament impossible en la majoria dels 

casos. Per això s’utilitza la forma determinista equivalent. Tots els paràmetres incerts ξi 

són discretitzats com un conjunt finit d'escenaris. Cada escenari representa una 

realització plausible de les variables aleatòries que es produeixen amb una certa 

probabilitat. A continuació, el programa estocàstic es reformula en un conjunt de 

programes deterministes on: 

Ε[Q(y,ξ)] = ∑ Probs·Q(y,ωs)

s∈𝒮

 (5.4.35) 

 

on ωs és un escenari o realització de les variables aleatòries. Per generar els 

escenaris, s’utilitzen els models descrits al punt 5.4.2 i s’assumeix que cada font 

d’incertesa és independent entre si. La solució del problema amb aquesta formulació 

condueix a la solució òptima (x *, y* (ωs)). 

d) Funció objectiu 

L’objectiu principal del programa és assegurar que la microxarxa sigui econòmicament 

factible decidint quina combinació d’elements s’ha d’instal·lar i realitzant l’operació més 

rendible per a tota la comunitat energètica. La microxarxa seria menys probable que 

s’instal·lés en cas que el seu funcionament fos més car que en el cas estàndard, és a 

dir, adquirir tota l’electricitat a la xarxa. Per tant, cal comparar els costos d’operació del 

cas estàndard i el cas d’autoconsum. Aquests costos d’operació ve donats 

majoritàriament per la factura elèctrica que la companyia elèctrica gestiona al client. La 

instal·lació d’una instal·lació d’energia renovable pot reduir la dependència energètica 

de la xarxa, si es dissenya adequadament i, en conseqüència, el preu de la factura. A 

més, generar energia permet a la comunitat actuar com a productor i percebre els 

beneficis de la venda d’electricitat. El principal inconvenient és que el manteniment de 

la instal·lació és assumit per la comunitat energètica i no per l’operador del sistema. Es 

suposa que els costos de manteniment són una funció lineal de la capacitat instal·lada. 

Per tant, es considera que la instal·lació és econòmicament viable si es recuperen els 

costos d’inversió en menys de la vida útil de la instal·lació. Aquest temps s’anomena 

temps de recuperació. Com més curt sigui el temps de recuperació, més gran serà la 
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viabilitat de la microxarxa. Per tant, la funció objectiva determinista es pot escriure 

com: 

 

Obj.f: min zdet  = 
CInv

LSpan
+ ∑ (COpmd − (FSEd

SA − FSEd) − (INGd − TAXd))

d∈𝒟

 (5.4.36) 

 

on CInv és el cost total de la inversió, LSpan la vida útil de la instal·lació en anys de 

manera que la proporció de CInv a Lspan representa un cost d'inversió anualitzat no 

descomptat. El terme dins de la suma representa el cost de gestió energètica durant 

un any de funcionament. Consisteix en els costos d’explotació i manteniment, l’estalvi 

en la compra d’energia respecte al cas sense autoconsum i els ingressos nets per la 

venda d’electricitat. S’ha tenir en compte que, dividint CInv/LSpan, s'entén que l'horitzó 

temporal és d'un any. De la mateixa manera, es descuiden els efectes de la inflació i la 

depreciació al llarg dels anys. 

Tenint en compte ara la formulació estocàstica de dues etapes, és clar que el cost de 

la primera fase correspon al cost de la inversió. La inversió es realitza mentre es 

desconeixen els valors de la irradiació solar, la velocitat del vent, el consum elèctric i el 

preu de mercat. En altres paraules, CInv és independent de l'escenari s. D’altra banda, 

la gestió de l’energia, és a dir, el flux d’energia que passa pels diferents elements de la 

instal·lació (generadors, bateries, càrregues i xarxa), canvia en funció dels valors de 

les fonts d’incertesa esmentades; per tant, depèn del s. La funció objectiva estocàstica 

es pot escriure com: 

 

Obj.f: min z = 
CInv

LSpan
 + ∑ Probs ∑ (COpmd,s – (FSEd,s 

SA - FSEd) – (INGd,s - TAXd,s))

d∈𝒟s∈𝒮

 (5.4.37) 

 

on es defineix  ∑ Probss∈S =1 i CInv, tenint en compte que la vida útil de la bateria LBat 

és inferior a la de la instal·lació: 

 

CInv = ∑ CInvPV × Ppeak
PV

d
d∈𝒟

 +  CInvWT ×  N_WT  × PWTmàx + CInvBat × BCap·
LSpan

LBat
 (5.4.38) 

 

5.4.3. Anàlisi d’incertesa 

En aquesta secció es descriu la caracterització de les fonts d’incertesa. Les fonts 

d’incertesa que es consideren són, com s’ha esmentat anteriorment, la generació 

renovable (energia solar i eòlica), la càrrega i el preu del mercat elèctric. La 

metodologia per implementar aquesta caracterització és la mateixa per a les quatre 

fonts: s’han buscat models presents a la literatura científica, un d’ells s’ha escollit 

sobre la base de la bona relació efectivitat-simplicitat i, posteriorment, s’ha adaptat per 

al seu ús com a generadors de dades sintètiques. 
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5.4.3.1. Radiació solar 

La irradiació solar en condicions de cel clar es pot modelar de manera determinista 

[19]. No obstant això, és a causa de la presència de núvols i altres partícules que 

reflecteixen i refracten la radiació solar que la irradiància es pot considerar una 

variable aleatòria [20]. Existeix una varietat de mètodes per modelar la irradiància solar 

en condicions reals, però encara no hi ha consens sobre quins models s’adapten 

millor: deterministes [21,22] o estocàstics [23-31]. 

El model escollit en aquest article per modelar la irradiació solar és un ARIMA o 

SARIMA estacional [32]. Es tria el model SARIMA perquè tracta de l’estacionalitat 

causada pel moviment de rotació de la terra. Les dades de radiació solar s’han extret 

de la base de dades Helioclim [33] i es modelen indirectament mitjançant un Clear-

Sky-Index [19]: 

k = 
I

Iclear
∈[0,1] (5.4.39) 

 

on l’índex Clear-Sky k és un paràmetre entre 0 i 1 que indica la proporció d’irradiància 

que arriba al nivell del sòl respecte de la irradiància que arribaria si el cel estigués 

completament clar. Per tant, els valors de k no depenen de l’estació de l’any. 

 

5.4.3.2. Recurs eòlic 

Per tal de predir el recurs eòlic, s’han emprat una àmplia gamma de mètodes, tant 

deterministes [34,35] com estocàstics [36,37]. 

Als efectes d’aquest treball, és necessari utilitzar un model capaç de generar escenaris 

plausibles a partir d’un punt de vista microscòpic (correlació entre dos valors 

consecutius de velocitat del vent) i macroscòpic (energia generada mensualment). El 

mètode que s’utilitza s’adapta a partir de [38]. El principal avantatge d’aquest model és 

que permet treballar els valors mitjans diaris i tenir com a resultat una sèrie temporal 

de valors horaris. Per a això, s'utilitza la següent equació: 

 

vh = vd (1+ cos (
π

12
(h - hp))) (5.4.40) 

 

on vh és la velocitat del vent a l'hora h, vd és la velocitat mitjana diària i hp és l'hora en 

què s'ha registrat la velocitat màxima. Als valors resultants, s’aplica un model 

autoregressiu de primer ordre: 

vh = a·vh-1 + εh (5.4.41) 

on “a” és el coeficient d’autocorrelació. Ara la sèrie té consistència des d’un punt de 

vista horari, però no condueix a l’energia generada mensual esperada. Això es deu al 

fet que la sèrie resultant segueix una distribució normal, mentre que la velocitat del 

vent s’aproxima millor a una distribució de Weibull. En conseqüència, cal fer un 
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mapatge per deixar que les dades de les sèries temporals segueixin una distribució de 

Weibull. El mapatge es fa coincidint amb les funcions de distribució acumulativa de 

Normal i Weibull, que donen lloc a la següent equació: 

 

vWei = λ (–ln (
1

2
 – 

1

2
erf (

vNorm-μ

√2σ
)))

1
k

   (5.4.42) 

Per a aquest projecte, s'han extret les dades diàries de la mitjana i la velocitat màxima 

del vent de la base de dades AEMET [39]. Els paràmetres “c” i “k” de la distribució de 

Weibull s’escullen en funció de la ubicació, consultant atles eòlics com DTU Global 

Wind Atlas, NASA MERRA-2 o CNER Spanish Atlas. [40-42]. A la pràctica és útil 

considerar diferents distribucions de Weibull per a cada temporada i obtenir els 

paràmetres mitjançant aquesta relació: 

 

v̅ = λΓ (
1

k
 + 1) (5.4.43) 

on  v̅ és la velocitat mitjana del vent trimestral i Γ és la funció gamma. 

L’energia eòlica en funció de la velocitat del vent ve donada essencialment per la 

corba de potència del aerogenerador. Aquesta corba es pot dividir en tres zones: una 

primera zona on la velocitat del vent és inferior al valor de tall i l’aerogenerador no 

funciona. Després, una segona zona on la potència segueix la següent llei teòrica: 

 

PWTh = Cp·
1

2
ρvh

3 (5.4.44) 

on Cp és el coeficient de potència del aerogenerador i ρ és la densitat del vent. A la 

pràctica, s’utilitza una regressió polinòmica per extrapolar la potència de la corba de 

potència dels aerogeneradors. Finalment, hi ha una tercera zona on la sortida assoleix 

el valor de potència nominal i la potència és limitada sense tenir en compte la velocitat 

del vent. La turbina s’atura quan la velocitat supera un valor de tall per motius de 

seguretat. 

 

5.4.3.3. Consum energètic i demanda 

La demanda agregada mostra algunes característiques habituals i es pot predir amb 

precisió si es tenen en compte factors com la temporada, el dia de la setmana i les 

condicions meteorològiques. No obstant això, a l’hora d’analitzar les demandes 

individuals, sobretot si l’anàlisi es realitza al sector residencial, és important, a més de 

les condicions físiques i econòmiques d’un habitatge, tenir en compte factors com el 

nombre d’aparells, el calendari laboral, les vacances i la capacitat financera dels 

habitants. 
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Hi ha alguns treballs que intenten modelar la càrrega de manera desagregada [43-47]. 

L'enfocament utilitzat en aquest article és generar dades sintètiques a partir de valors 

agregats. Per fer-ho, es creen els perfils de càrrega a partir de la probabilitat d’ús de 

diferents aparells elèctrics. El mètode s’adapta a partir de [48] i els perfils de demanda 

s’obtenen a partir de [49]. Per a cada casa i dispositiu, es genera un número uniforme 

aleatori R1d,e entre 0 i 1: 

R1d,e~U(0,1) (5.4.45) 

 

on d representa el conjunt d’habitatges i e el conjunt d’aparells. Per a cada aparell s'ha 

definit un conjunt de probabilitats que indiquen la taxa de possessió pe i la taxa de 

possessió múltiple Mp
e
x
 de manera que: 

o Si R1d, e < 1–pe ,  l'habitatge “d” no posseeix l'aparell “e”. 

o Si R1d, e  <  Mp
e
x
, l'habitatge “d”  posseeix “x” aparells de tipus “e”. 

Un cop definits els dispositius de cada habitatge, es poden crear els perfils de 

demanda. Es genera un segon número aleatori R2d,e’,t, aquesta vegada per a cada 

habitatge, aparell i pas horari: 

 

R2d,e’,t~U(0,1) (5.4.46) 

 

on e’ és el conjunt d’aparells que tenen en compte la taxa de possessió (diferent a 

cada habitatge) i t és l’hora. ue,t és la probabilitat que l'aparell e s'encengui al moment 

t. 

Si R2d,e’,t > ue,t l'aparell està en espera. En cas contrari, l’aparell està engegat i roman 

encès durant els passos de temps. Durant aquest temps, el dispositiu consumeix una 

energia igual a Ed,e’,t. A més, quan un dispositiu està encès, no es pot tornar a engegar 

i, després d’apagar-lo, la probabilitat que s’encengui de nou es redueix per un factor β. 

 

R2d,e’,t < ut    →     Ed,e’,t..t+Le = Pe·Fe·Re·ΔT         ;     u’t..t+Le
 = 0    u’t+Le..T = 

ut

β
 (5.4.47) 

on P és la potència nominal, F és la proporció entre la potència nominal i la potència 

mitjana, R és la proporció entre el temps real en què s’activa el dispositiu i el nombre 

de passos de temps definits Le i ΔT és la longitud del pas del temps. 

Finalment, el consum d'una llar és igual a la suma del consum de tots els seus 

aparells: 

 

 

Cd,h = ∑ Ed,e’,h    

e’

 (5.4.48) 
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5.4.3.4. Preu del mercat 

El preu del mercat de l'electricitat s'adapta al camp de les sèries temporals financeres 

i, per aquest motiu, se li poden aplicar molts mètodes de predicció [50-53]. El model 

particular emprat en aquest punt del treball es basa en [54]. Té en compte la forta 

relació entre el preu de l’energia i la demanda i permet captar les característiques 

típiques presents en aquesta sèrie financera, com ara l’estacionalitat, les pujades de 

preus i la ràpida reversió a la mitjana. L’equació del model, simplificada a partir de 

l’esmentat article, és la següent: 

 

MarketPriceh  =  exp (f (h,
Lh

vh
) + Xh) (5.4.49) 

On MarketPriceh és el preu de l'energia a l'hora h, Lh és la demanda d'energia, vh és la 

disponibilitat d'energia, és a dir, la relació entre la potència disponible i la capacitat 

instal·lada, i Xh és un procés estocàstic que descriu la variabilitat a curt termini del preu 

de l'energia. Se suposa que v és determinista i que la càrrega té dos components: 

 

Lh = L̂h + Lh
’  (5.4.50) 

 

on  L̂h  és la previsió determinista de la demanda, que pot explicar la major part de la 

variabilitat, i  Lh
’

  és l'error, que es pot modelar com una sèrie temporal SARIMA amb 

una freqüència de 24 h. 

La funció f relaciona la càrrega amb el logaritme dels preus de l'energia. Per 

determinar els coeficients de la funció, s’utilitza una regressió polinòmica. La inclusió 

del terme de disponibilitat  vt es mostra per millorar el rendiment de la regressió. S’ha 

de tenir en compte que la funció també depèn de t, la qual cosa significa que la relació 

entre el preu i la demanda de mercat també canvia en funció del dia de la setmana. A 

la pràctica, en aquest treball es considera la diferència entre dies feiners i caps de 

setmana i entre l'hivern i l'estiu. Per a cadascun dels quatre grups, es realitza la 

regressió de la càrrega del preu. 

El procés X descriu les fluctuacions del mercat a causa de la seva pròpia naturalesa i a 

eventualitats com ara interrupcions i apagades. Se suposa que tots dos processos X i 

L són independents. L'estacionalitat de X és molt inferior a la que es pot veure a L, de 

totes maneres, també es pot modelar amb un model SARIMA amb una freqüència de 

24 h. 

Per a aquest treball, les dades dels preus del mercat espanyol s’han extret de les 

bases de dades CNMC [55] i OMIE [56]. La disponibilitat i la demanda agregada s’han 

extret de l’operador del sistema de transmissió, REE [57]. 
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5.4.3.5. Reducció d’escenaris 

Per tal d’augmentar la precisió de la simulació, és convenient generar el major nombre 

possible d’escenaris. Tot i això, cal fer-ho sense augmentar molt el temps de 

simulació. Amb aquest objectiu, s'ha utilitzat un conjunt d'escenaris representatius, 

mitjançant l'algorisme de retrocés [58]. 

 

5.4.4. Cas d’estudi i anàlisi dels resultats 

5.4.4.1. Definició del cas d’estudi 

S'ha analitzat una ubicació concreta per provar si és adequada o no per transformar-la 

en una comunitat energètica. Més concretament, la ubicació correspon a la zona 

residencial situada a les coordenades geogràfiques 41,65 N, 2,16 E a Espanya. 

Aquesta zona es va considerar adequada perquè el potencial fotovoltaic és elevat i 

l’orografia és adequada per a la instal·lació d’instal·lacions eòliques. 

A efectes pràctics, es considera que tots els panells solars s’instal·len al terrat, 

orientats al sud i amb una inclinació constant 𝛼 = 15°. Per tal de transformar la 

irradiància horitzontal global en irradiància sobre un pla fix, es fa una regressió lineal 

en el quocient entre les dades d’irradiància horitzontal i inclinada de la base de dades 

Helioclim [33]. 

Per al model de plaques solars, s’han emprat característiques genèriques. Es 

considera que el panell solar permet generar 180 W/m2 sota una irradiació de 1000 

W/m2. Es descuiden els efectes de la temperatura sobre l'eficiència del mòdul. Cada 

panell té una superfície d'1,5 m2 i estan connectats a inversors de seguiment de 

potència màxima (MPPT), cosa que garanteix que la potència de la cadena 

fotovoltaica sigui sempre la més alta possible. Aquests inversors es modelen de 

manera simplista, suposant que comencen a funcionar amb una eficiència constant a 

partir del 2% de la potència nominal en endavant. Les bateries considerades en aquest 

cas són de tecnologia li-ion. La Figura 5.4.4 mostra la producció solar i el consum d’un 

habitatge durant una sola setmana. 

El programa s’ha calculat mitjançant la interfície AIMMS, versió 4.73, amb el solver 

CPLEX, en un ordinador portàtil amb una CPU Intel i5-6300HQ i 8 GB de RAM. Per 

millorar la claredat dels resultats, s’utilitza un model amb D = 10 habitatges i S = 10 

escenaris representatius, tal com mostra la Taula 5.4.12. 

Taula 5.4.12. Paràmetres de la simulació. 

Set Paràmetres Valors 

Hores T 8760 

Habitatges D 10 

Escenaris S 10 
p

s
 0.25 0.20 0.14 0.11 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 
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Figura 5.4.4. Producció solar (en color verd) i consum individual (en color taronja) per a 

l’escenari més probable durant una setmana d’abril. Font: elaboració pròpia. 

 

5.4.4.2. Variables de la primera fase: resultats del disseny 

Les variables de la primera etapa condueixen a determinar l'import total a invertir en la 

microxarxa. En aquest sentit, tal com es mostra a la Taula 5.4.13, la inversió òptima és 

de 230.210 € (23.021 € / habitatge) i s’ha de gastar els diners en la instal·lació del 

nombre màxim de panells fotovoltaics i aerogeneradors, limitats en aquest model a 10 

kWp/habitatge i un aerogenerador per cada dues cases. A més, la capacitat del banc 

de bateries és de 19,0 kWh (21,1% del límit superior, 90 kWh en aquest cas). La 

potència contractada es pot reduir a 2,64 kW. Cal destacar que la solució òptima inclou 

la instal·lació de la màxima energia solar i eòlica, sense dependre totalment de les 

bateries, ja que indica que ambdues fonts són rendibles en aquesta ubicació. 

El resultat de la funció objectiva, que consisteix en els costos d'inversió anualitzats no 

descomptats menys els estalvis aconseguits durant un any de funcionament, és 

negatiu, cosa que indica que la microxarxa és viable. Segons els resultats, cada any 

(sense tenir en compte els efectes de la depreciació i la inflació) s’estalvien 2.799 € 

addicionals. A la Figura 5.4.5 es pot observar el desglossament dels costos i estalvis 

de gestió de la funció objectiva, i la Taula 5.4.13 mostra els valors que prenen les 

variables de la primera etapa després de realitzar l'optimització. 

 

Figura 5.4.5. Desglossament dels costos i beneficis anualitzats mitjans en la segona etapa 

per a la comunitat energètica. Font: elaboració pròpia. 
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Taula 5.4.13. Resultats del model a la graella: variables  

de la primera fase i funció objectiva.. 

Variables Valors 

Ppeak
PV

d
 10 kWp / habitatge (límit superior) 

N_WT 5 (límit superior) 

BCap 19,0 kWh 

CInv 230.210 € 

Pcon’d 2,64 kW / habitatge 

Objective function z −2799 € / any 

 

El temps total de recuperació (PT) o payback es calcula com: 

PT = 
CInv

CInv
LSpan

-z
 

(5.4.51) 

Per a una vida útil de 20 anys, el temps de recuperació és igual a 16,09 anys. 

 

5.4.4.3. Variables de la segona fase: resultats de la gestió energètica 

Les variables de la segona etapa són les que mostren com s’ha de dur a terme la 

gestió òptima de la microxarxa. Segons els resultats representats a les figures 5.4.6 i 

5.4.7, la generació de FV i les bateries són les principals fonts per satisfer les 

càrregues. A la figura 5.4.7, es descriu com les bateries subministren el consum d’un 

sol habitatge. L’emmagatzematge d’energia funciona intensament per proveir la 

demanda. Només quan la irradiació solar arriba al màxim, les bateries deixen de 

funcionar. A més, la solució òptima condueix a injectar tota la resta d’energia a la xarxa 

(vegeu la Figura 5.4.8), cosa que és possible perquè la potència màxima instal·lada és 

superior al màxim de consum. Quant a la contribució de l'energia fotovoltaica a la 

càrrega de la bateria, els resultats han demostrat (vegeu la Figura 5.4.9) que és 

limitada, perquè les bateries es carreguen majoritàriament per l'energia generada pels 

aerogeneradors (vegeu la Figura 5.4.10). 

 

Figura 5.4.6. Transmissió d'energia des de panells fotovoltaics a càrregues per a un sol 

habitatge. Comparació entre els escenaris més i menys probables (blau i taronja) d’una 

setmana d’abril. Font: elaboració pròpia 
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Figura 5.4.7. Transmissió d’energia des del banc de bateries a càrregues, per a un sol 

habitatge. Comparació entre els escenaris més i menys probables (blau i taronja) d’una 

setmana d’abril. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

Figura 5.4.8. Transmissió d'energia des de panells fotovoltaics a la xarxa, per a un sol 

habitatge. Comparació entre els escenaris més i menys probables (blau i taronja) d’una 

setmana d’abril. Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 5.4.9. Transmissió d’energia des de panells fotovoltaics al banc de bateries, per a 

un sol habitatge. Comparació entre els escenaris més i menys probables (blau i taronja) 

d’una setmana d’abril. Font: elaboració pròpia 
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Figura 5.4.10. Transmissió d’energia des dels aerogeneradors al banc de bateries. 

Comparació entre els escenaris més i menys probables (blau i taronja) durant una setmana 

(abril). Font: elaboració pròpia 

 

 

Els resultats del dimensionament de la potencia dels actius energètics resulta en una 

potencia nominal dels sistemes eòlics igual al seu límit superior; com a resultat, el 

sistema eòlic no només pot carregar el sistema energètic, sinó vendre la resta 

d’energia a la xarxa. Tal com es mostra a la Figura 5.4.11, el sistema de gestió 

d'energia obliga el sistema eòlic a injectar l'excedent d'energia a la xarxa durant la nit, 

quan es produeix el consum més baix mentre que la velocitat del vent és la més alta. 

No obstant això, com que el PV i les bateries tenen prioritat en el subministrament de 

les càrregues, la contribució dels aerogeneradors continua sent escassa, com es 

mostra a la Figura 5.4.12. 

 

 

 

Figura 5.4.11. Transmissió d’energia des dels aerogeneradors a la xarxa. Comparació 

entre els escenaris més i menys probables (blau i taronja) d’una setmana d’abril. Font: 

elaboració pròpia 
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Figura 5.4.12. Transmissió d’energia des dels aerogeneradors a les càrregues, per a un 

sol habitatge. Comparació dels escenaris més i menys probables (blau i taronja) durant un 

mes (abril). Font: elaboració pròpia 

 

 

D'altra banda, el subministrament de la xarxa és mínim (vegeu la Figura 5.4.13). Un 

dels principals objectius a l’hora d’instal·lar una microxarxa és reduir la dependència 

de la xarxa, i així ha estat. Només unes poques vegades al llarg de l'any, i 

particularment durant els mesos d'hivern, és necessari importar energia de la xarxa. La 

nova potència nominal està determinada de fet per la potència màxima de l’energia 

subministrada en l’escenari més advers. 

 

Figura 5.4.13. Transmissió d’energia de la xarxa a les càrregues, per a un sol habitatge. 

Comparació dels escenaris més i menys probables (blau i taronja) durant un mes (abril). 

Font: elaboració pròpia 

 

5.4.4.4. Comparació amb un sistema sense emmagatzematge d'energia 

Un dels problemes habituals a l’hora de dissenyar una CE és si s’inclou un sistema 

d’emmagatzematge d’energia o no. El principal avantatge de l’emmagatzematge és 

que proporciona més autonomia i independència de la xarxa principal, mentre que el 

principal inconvenient és que augmenta el cost de la inversió. Per quantificar la 

importància d’instal·lar emmagatzematge d’energia, es va realitzar una simulació 

establint la capacitat màxima de la bateria a zero. Els resultats es mostren a la Taula 

5.4.14 i a la Figura 5.4.14. 
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Un dels problemes habituals a l’hora de dissenyar una microxarxa per una CE és si 

s’inclou un sistema d’emmagatzematge d’energia o no. El principal avantatge de 

l’emmagatzematge és que proporciona més autonomia i independència de la xarxa 

principal, mentre que el principal inconvenient és que augmenta el cost de la inversió. 

Per quantificar la importància d’instal·lar emmagatzematge d’energia, es va realitzar 

una simulació establint la capacitat màxima de la bateria a zero. Els resultats es 

mostren a la Taul5.4.14 i a la Figura 5.4.14. 

Taula 5.4.14. Resultats del model a la xarxa sense emmagatzematge:  

variables de la primera fase i funció objectiu. 

Variables Valors Diferència amb els cas base 

Ppeak
PV

d
 10 kWp / habitatge (límit superior) Cap diferència 

N_WT 5 (límit superior) Cap diferència 

BCap 0 kWh −19.0 kWh 

CInv 200.000 € −30,210 € 

Pcon’d 4,6 kW / habitatge +1,96 kW / habitatge 

Funció objectiu znb −2167 € / any +632 € / any 

 

 

Figura 5.4.14. Desglossament dels la mitjana dels costos i ingressos anualitzats en la 

segona etapa per a la comunitat energètica sense emmagatzematge d'energia. Entre 

parèntesi, els costos de la segona etapa per un model amb emmagatzematge d'energia. 

Font: elaboració pròpia 

 

Val la pena notar com la Figura 5.4.14 mostra la diferència entre els costos de la 

segona etapa per CE amb i sense emmagatzematge d’energia. L’absència de bateria 

permet estalviar alguns costos d’O&M, tot i que la capacitat òptima és prou baixa 

perquè no disminueixin molt. Els guanys per la venda d’energia augmenten una mica a 

causa de la reducció del nivell d’autoconsum, fet que obliga el sistema de gestió a 

abocar més energia a la xarxa. Al seu torn, això augmenta els impostos sobre la 

generació. Tot i això, el que més es nota és l’increment de la factura energètica, que 

augmenta més de dues vegades en comparació amb el model amb emmagatzematge 

d’energia. Això es deu a la reducció de l'autonomia que suposa no disposar d'un 

sistema d'emmagatzematge d'energia. 
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També val la pena observar com la dependència de la xarxa principal augmenta 

dràsticament sense un sistema d’emmagatzematge d’energia, tal com mostra la Figura 

5.4.15. 

 

 

Figura 5.4.15. Transmissió d’energia des de la xarxa a càrregues d’un sistema sense 

emmagatzematge d’energia, per a un sol habitatge. Comparació dels escenaris més i 

menys probables (blau i taronja) durant un mes (abril). Font: elaboració pròpia 

 

5.4.4.5. Mètriques de qualitat 

a) Rendiment de l’optimització 

Per tal d’avaluar la idoneïtat de l’enfocament emprat en aquest estudi, s’utilitzen dues 

mètriques de qualitat. El primer és el rendiment de l’optimització (PO). Aquesta mètrica 

compara la solució que s’escolliria en el cas que els instal·ladors de les instal·lacions 

no utilitzessin cap algorisme d’optimització, amb la configuració resultant de 

l’enfocament d’optimització estocàstica. 

Un dels enfocaments més habituals que fan servir els dissenyadors de CE a l’hora de 

dimensionar una microxarxa és maximitzar la taxa d’autoconsum o, de manera 

equivalent, reduir al màxim la dependència de la xarxa. Amb aquesta finalitat, les 

instal·lacions de generació distribuïdes tenen una mida excessiva fins a la seva 

capacitat màxima, que només està limitada per la superfície del terrat o del terreny i la 

quantitat d'inversió [59]. Per tant, la solució que, intuïtivament, prendrien les 

instal·lacions de generació distribuïda, és establir totes les variables de disseny o de 

primera fase al límit superior. 

Per tant, la solució que, intuïtivament, prendrien les instal·lacions de generació 

distribuïda, és establir totes les variables de disseny o de primera fase al límit superior. 

La mètrica PO es mesura llavors com la diferència entre els valors de la funció 

objectiva sota aquest enfocament intuïtiu i la funció objectiva sota l'enfocament de 

programació estocàstica: 
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PO = zInt-z (5.4.52) 

on  zInt és el valor de la funció objectiu al programa original després que les variables 

de disseny es portin als seus límits màxims. 

 

b) Valor de la solució estocàstica 

El valor de la solució estocàstica (VSS) [60] és un paràmetre que quantifica els 

beneficis d’utilitzar un programa estocàstic en lloc d’un determinista. Les incerteses del 

programa determinista es modelen utilitzant el seu valor esperat: 

 

EVP: min zEVP = cTx+qTy 

s.t.            Ax = b             

T(E[ξ])x + W(E[ξ])y = h(E[ξ])             

x ≥ 0  ,  y ≥ 0             

(5.4.53) 

on EPV és el valor esperat del problema. La solució d’aquest problema condueix al 

conjunt de variables de la primera etapa. Si es prenen aquestes decisions, la solució 

no seria òptima perquè és poc probable que les variables de la segona etapa prenguin 

el seu valor esperat en el futur. Quan es fixen les variables de la primera fase del 

problema original amb els valors obtinguts en el problema del valor esperat, s’obté una 

solució subòptima. Aquesta és l’anomenada solució esperada del problema (ESP): 

 

ESP: min zESP = cTxEVP 
* + Ε[Q(y,ξ)] 

s.t.           T(ξ)x + W(ξ)y = h(ξ)  

y ≥ 0                  

(5.4.54) 

 

Per tant, el VSS és igual a: 

VSS = zESP-z (5.4.55) 

 

 

La taula 5.4.15 mostra els valors de les dues mètriques de qualitat per a aquest cas 

d’estudi. 
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Taula 5.4.15. Definició i valor de les mètriques de qualitat. 

Variables Definicions Valors 
z Funció objectiva original −2799 € / any 

zInt 

Funció objectiva que fixa les variables de la primera fase 
a la solució que s'utilitzaria intuïtivament, sense un 
enfocament d'optimització 

−360 € / any 

zESP 
Funció objectiva que fixa les variables de la primera fase 
als resultats obtinguts en el programa de valor esperat. 

−2371 € / any 

PO Rendiment de la mètrica d'optimització 2439 € / any 
VSS Valor de la mètrica de la Solució Estocàstica 428 € / any 

 

El VSS indica que l’ús d’un enfocament estadístic davant d’un determinista val una 

mitjana de 428 €/any, mentre que el rendiment de l’optimització mostra que utilitzar un 

enfocament estadístic davant d’un intuïtiu val una mitjana de 2439 €/any. 

 

c) Observacions finals 

 

La solució òptima del problema indica que, actualment, atesos els costos 

d’inversió, operació i manteniment d’energies renovables, la instal·lació d’una 

microxarxa en una comunitat energètica és econòmicament factible. 

Aquests resultats mostren que, fins i tot amb una caracterització detallada de les 

fonts d’incertesa, les microxarxa subministrades amb energia renovable són una 

opció segura de subministrament d’energia. La combinació del recurs solar i eòlic 

és essencial per tal de no dependre d’una sola font perquè depenen molt del 

temps. El programa estocàstic, a diferència de les formulacions deterministes, 

preveu la possibilitat que hi hagi diverses hores o dies consecutius en què hi hagi 

poca o cap disponibilitat de fonts d'energia renovables. En conseqüència, la 

solució estocàstica depèn més de la bateria, cosa que condueix a una gestió 

energètica més conservadora que a la formulació determinista. 

S'ha demostrat que, tot i que la inclusió de l'emmagatzematge d'energia augmenta 

els costos d'inversió, redueix el valor de la funció objectiu. Això significa que el 

sistema d'emmagatzematge d'energia fa que la instal·lació sigui més rendible en 

reduir la dependència de la xarxa principal i augmentar l'autonomia. Aquesta 

dependència es retenteix quan la CE únicament disposa de les energies 

renovables. Els resultats de la solució del programa estocàstic demostren que, 

degut a la intermitència d’energies renovables (especialment l’energia eòlica)  és 

més fiable dur a terme el subministrament fent servir bateries. 

Tot i això, val a dir que, en aquest cas, l’enfocament intuïtiu ha tingut un rendiment 

pitjor que el model sense sistema d’emmagatzematge d’energia. Per tant, el 

dimensionament dels sistemes d'emmagatzematge de grans dimensions a partir 

de enfocaments intuïtius pot ser molt perjudicial per a les finances dels usuaris de 
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la CE. Això reforça els arguments a favor de l’ús de tècniques d’optimització en 

problemes de dimensionament d’instal·lacions de generació distribuïda.  

Per quantificar el valor que té l'ús de l'optimització estocàstica davant l'optimització 

determinista, s'ha calculat el VSS. El resultat positiu del VSS demostra que considerar 

diferents escenaris representatius proporciona una solució més valuosa que no només 

considerar un únic escenari de valor esperat. 

 

5.4.5. Conclusions 

S'ha implementat un model matemàtic que analitza la viabilitat d'una microxarxa en 

una comunitat energètica amb resultats satisfactoris. Per al cas estudi analitzat en 

aquest projecte, la instal·lació de la microxarxa suposa un estalvi mitjà de 280 

€/habitatge·any en contrast amb la configuració original que depèn de la xarxa. El 

model també ha demostrat la idoneïtat de les fonts d’energia renovables i ha establert 

la capacitat d’emmagatzematge en 1,9 kWh/habitatge, un valor que no supera les 

especificacions comercials típiques de les bateries de li-ion per a les llars. 

La caracterització de les fonts d’incertesa ha estat exhaustiva, adaptant els mètodes 

de predicció presents a la literatura científica. S'ha escollit un pas horari de resolució 

temporal per tenir en compte diversos escenaris que posen a prova la resistència de la 

microxarxa, és a dir, la capacitat d'adaptar-se a escenaris futurs inversemblants. Això 

ha conduït a una gestió més intensa en bateria en comparació amb un enfocament 

determinista, que també resulta en una major flexibilitat en el maneig de diferents 

situacions futures. Cada font d’incertesa s’ha caracteritzat per mètodes diferents a 

causa de la seva diferent idiosincràsia. 

Al modelar la irradiació solar s’ha fet servir un model SARIMA, utilitzant l’índex de cel 

clar i tenint en compte la component estacional. Pel que fa al model de velocitat del 

vent, s’ha aplicat a les dades una sèrie autoregressiva de primer ordre i el resultat s’ha 

mapat en una distribució de Weibull. En el model de preus de mercat, s’ha aprofitat la 

forta correlació entre aquest i la demanda. A l’hora de caracteritzar el consum, s’utilitza 

un model de dades gratuïtes, que es basa en la probabilitat empírica d’ús dels 

diferents aparells. 

Les simulacions basades en aquests models han permès obtenir dades sintètiques 

que, tot i no ser una previsió de cap moment concret, poden representar qualsevol any 

de manera realista. S’ha generat un gran nombre d’escenaris i després s’ha reduït a 

un conjunt d’escenaris representatius mitjançant l’algorisme invers. 

S'espera que la metodologia desenvolupada sigui una eina útil per als futurs inversors i 

responsables polítics, que permeti concebre o dissenyar eficaçment comunitats 

energètiques alimentades exclusivament per fonts d'energia renovables. La incertesa 

inherent a la generació i el consum ja no és una barrera que compromet la seguretat 

del subministrament, ja que ara es pot analitzar a fons i amb eficàcia amb models com 

els que s’utilitzen en aquest treball. S'espera que el desenvolupament de tècniques de 

predicció estadística i algorismes d'optimització condueixi a un augment d'aquest tipus 
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de projectes, contribuint així a una major independència energètica i a una reducció de 

la contaminació causada per la generació d'energia centralitzada. 
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5.5. Consideracions finals   

En aquest punt del treball s’ha analitzat la importància del marc regulador en el 

disseny i gestió de les microxarxes. 

En primer lloc, i després d’un extensiu estudi de l’estat de l’art, el treball ha posat de 

manifest que malgrat l’existència d’un gran nombre de treballs en la literatura científica 

adreçats a gestionar i dimensionar òptimament els actius energètics que conformen 

una microxarxa, cap d’aquests treballs havien inclòs en els seus models algebraics les 

restriccions que els marcs reguladors incorporen a l’operació de les microxarxes. Des 

del projecte “PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE. Operació 4 – Talent 

Energètic. Actuació 4.1 – Microxarxa Intel·ligent” aquest fet es considerava com una 

anomalia degut a que el sector elèctric és un sector altament regulat i, per tant, la 

manca d’un estudi detallat del impacte dels marc reguladors en la gestió i disseny de 

les microxarxes podria donar lloc a una infrautilització de les microxarxes degut a una 

ineficient gestió. 

En el primer punt del treball, Punt 5.1, aquesta hipòtesi va quedar confirmada. Els 

resultats obtinguts, ja sigui en simulació com al laboratori, demostraren la importància 

d’incorporar les restriccions regulatòries en els models de gestió de les microxarxes 

per obtenir una gestió òptima dels fluxos energètics en les microxarxes. 

Amb aquesta hipòtesi validada, aquest treball en el seu Punt 5.2 es va centrar a 

analitzar els efectes dels marcs reguladors en la gestió i disseny de les microxarxes. 

Per tal de maximitzar la transferibilitat i replicabilitat del treball, es va considerar oportú 

identificar els principals marcs reguladors emprats en Europa per el foment de les 

energies renovables i la generació distribuïda. Amb l’objectiu de la màxima 

transferibilitat, no es va optar per estudiar un marc concret i un país concret. El que es 

va fer es identificar els principals marcs europeus (FiT, Balanç net i autoconsum) 

aplicats a diferents països de la Unió i sintetitzar els seus trets diferencials per tal de 

ésser inclosos en el sistema de gestió d’energia de la microxarxa. En el mateix punt, 

es va voler incorporar dins de l’anàlisi una nova figura dins de l’àmbit de la regulació, 

les comunitats ciutadanes d’energia o comunitats energètiques. 

Gràcies al treball desenvolupat s’ha pogut determinar com els diferents marcs afecten 

als resultats de la gestió energètica i econòmica de les microxarxes pertanyents a 

comunitats energètiques. També s’ha pogut constatar la importància que els càrrecs i 

peatges d’accés tenen sobre els marcs de l’autoconsum i del balanç net en termes 

d’autosuficiència energètica i estalvi econòmic. 

El treball desenvolupat també ha volgut dissipar els dubtes que els potencials usuaris 

de les microxarxes podrien tenir en relació a saber que pot ser més favorable, optar 

per la figura de la comunitat energètica o bé dur a terme la gestió de la microxarxa de 

manera individual. En el Punt 5.3 s’han pogut identificar les casuístiques per les quals 

és més favorable treballar en comunitat o com un prosumidor individual. 

Finalment, el treball en el Punt 5.4 ha establert les bases per dimensionar de manera 

òptima les microxarxes en entorns regulats, tenint en compte les estocàstica associada 

als principals elements de la microxarxa. 
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Finalment, destacar que els resultats de la recerca desenvolupada dins del Punt 5 del 

projecte “PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE. Operació 4 – Talent 

Energètic. Actuació 4.1 – Microxarxa Intel·ligent” han estat publicats en revistes 

indexades, donant visibilitat dins de la comunitat científica internacional a la feina 

realitzada. Aquest articles són: 

1. de la Hoz J,  Martín H, Alonso A, Luna A C, Matas J, Vasquez J C, Guerrero J 

M. Regulatory-framework-embedded energy management system for 

microgrids: The case study of the Spanish self-consumption scheme. Applied 

Energy, Volume 251, 1 October 2019, Article 113374 

 

2. De la Hoz, J.; Alonso, À.; Coronas, S.; Martín, H.; Matas, J. Impact of Different 

Regulatory Structures on the Management of Energy Communities. Energies 

2020, 13, 2892, doi:10.3390/en13112892. 

 

3. Àlex Alonso, Jordi de la Hoz, Helena Martín, Sergio Coronas and José Matas. 

Individual vs. Community: Economic Assessment of Energy Management 

Systems under Different Regulatory Frameworks. Energies 2021, 14(3), 676; 

https://doi.org/10.3390/en14030676 - 28 Jan 202 

 

4. Àlex Alonso, Jordi de la Hoz, Helena Martín, Sergio Coronas, Pep Salas and 

José Matas. A Comprehensive Model for the Design of a Microgrid under 

Regulatory Constraints Using Synthetical Data Generation and Stochastic 

Optimization. Energies 2020, 13(21), 5590; https://doi.org/10.3390/en13215590 
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