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Resum 

Aquest projecte es basa en l’estudi de l’evolució de l’ús d’energies renovables a l’Estat espanyol. Té 

com a objectiu descriure la tendència i característiques principals de l’evolució de cada tipus 

d’energia renovable connectat a la xarxa elèctrica i fer-ne un pronòstic a curt termini. Caldrà conèixer 

i detallar els factors que tenen més trascendència en aquesta evolució tal com dur-ne a terme una 

anàlisi numèrica. 

L’estudi descriu els trets característics de cada una de les energies renovables, tal com els factors 

socioeconòmics, legals i tecnològics que prenen efecte en l’evolució de l’ús de cada tipus d’energia. 

S’empren eines estadístiques com el suavitzat exponencial o el mètode ARIMA (AutoRegressive 

Integrated Moving Average) per trobar pronòstics amb un alt grau de fiabilitat per a l’evolució de 

diferents tipus d’energia, tal com per fer la comparació entre l’evolució real de l’ús d’energies 

renovables i el pronòstic creat a partir dels models estadístics utilitzats amb certes modificacions. 

Es descriuen els canvis importants en l’evolució dels diferents tipus d’energia. A més, es reivindica la 

necessitat de fomentar l’ús d’energies renovables a l’Estat espanyol, amb el recolzament dels 

resultats obtinguts en l’anàlisi tant de les dades històriques  com dels pronòstics de cada una de les 

energies renovables estudiades. 
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Resumen 

Este proyecto se basa en el estudio de la evolución del uso de energías renovables en el Estado 

español. Tiene como objetivo describir la tendencia y características principales de la evolución de 

cada tipo de energía renovable conectado a la red eléctrica y hacer un pronóstico a corto plazo. Hará 

falta conocer y detallar los factores que tienen más trascendencia en esta evolución tal como llevar a 

cabo un análisis numérico de estos. 

El estudio describe los rasgos característicos de cada una de las energías renovables, tal como los 

factores socioeconómicos, legales y tecnológicos que toman efecto en la evolución del uso de cada 

tipo de energía. Se emplean herramientas estadísticas como el suavizado exponencial o el método 

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) para encontrar pronósticos con un alto grado de 

fiabilidad para la evolución de diferentes tipos de energía, tal como para hacer la comparación entre 

la evolución real del uso de energías renovables y el pronóstico creado a partir de los modelos 

estadísticos empleados con ciertas modificaciones. 

Se describen los cambios importantes en la evolución de los diferentes tipos de energía. Además, se 

reivindica la necesidad de fomentar el uso de energías renovables en España, con el apoyo de los 

resultados obtenidos en el análisis tanto de los datos históricos como los pronósticos de cada una de 

las energías renovables estudiadas. 
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Abstract 

This project is based on the study of the evolution of the use of renewable energy at national level. It 

aims to describe the main features and trends in the evolution of each type of renewable energy 

connected to the electrical grid, thus making short-term forecasts. It will be necessary to understand 

the factors that have the most significance in this development, and to carry a numerical analysis out. 

 

The study describes the characteristics of each renewable energy source, such as socioeconomic, 

legal and technological developments that take effect in the use of each type of energy. Statistical 

tools such as exponential smoothing and ARIMA method (AutoRegressive Integrated Moving 

Average) will be used to find forecasts for the evolution of different types of energy with a high 

degree of reliability.  There will be a comparison between the evolution of the real use of renewable 

energy and the forecast resulting of statistical models created with certain modifications. 

 

The significant changes in the evolution of the different types of energy will be described. The need 

to promote the use of renewable energies in Spain is also supported by the results of the analysis of 

both historical data and forecasts for each of the renewable energies studied. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del treball 

Aquest treball té una sèrie d’objectius inicials complementats amb nous objectius que han anat 

sorgint a mesura que s’aprofundia en la realització d’aquest. 

En primer lloc, l’objectiu principal es basa en descriure de manera numèrica trets característics de les 

sèries temporals estudiades: la tendència i l’estacionalitat de cada energia estudiada. Tot seguit, es 

planteja relacionar l’evolució dels valors de l’ús de cada tipus d’energia renovable amb canvis en la 

conscienciació, economia o legislació nacional i analitzar-ne les conseqüències. 

 Per tant, ha estat necessari analitzar en profunditat els canvis legislatius del sector elèctric nacional 

així com els canvis en les directives europees relacionades amb les energies renovables.  

De cara a la finalització del treball, es volen emprar eines informàtiques per pronosticar diferents 

progressions de cada tipus d’energia renovable. Finalment, es pretén comparar escenaris teòrics 

pronosticats amb l’evolució real de les dades per fer una crítica constructiva dels canvis legislatius a 

l’Estat espanyol.  

1.2. Abast del treball 

El treball pretén fer una anàlisi de l’evolució de l’ús de diferents tipus d’energia renovable a la xarxa 

elèctrica espanyola. Per fer-ho, el treball es centra en una labor descriptiva que requerirà el 

coneixement dels diferents aspectes que són capaços de modificar l’ús d’energies renovables, com el 

marc regulador del sector elèctric espanyol i les directives europees. 

Es farà èmfasi en la descripció dels termes estadístics de tendència i estacionalitat de les diferents 

sèries temporals estudiades i la seva relació amb els diferents canvis que hi ha hagut al sistema 

elèctric. A més, es duràn a terme càlculs de pronòstics d’evolució de les diferents energies a partir de 

dos mètodes estadístics: el suavitzat exponencial i el mètode ARIMA amb bandes de fiabilitat del 80% 

i 95%.   
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2. Energies renovables 

Aquest estudi es basa en l’anàlisi de l’evolució de l’ús d’energies renovables i cal fer-ne una breu 

explicació per contextualitzar què és una energia renovable i per què és important conèixer-ne 

l’evolució del seu ús. 

2.1. Què és l’energia? 

L’energia, per definició [1] , és la capacitat dels cossos per realitzar un treball i produir canvis, ja sigui 

en ells mateixos o en altres cossos. Hi ha diversos tipus d’energia, com l’energia mecànica, l’elèctrica, 

la tèrmica, l’electromagnètica, la química i la nuclear. Cada tipus d’energia rep el seu nom a partir de 

la seva procedència o funció. 

L’energia com a tal té 4 propietats bàsiques: transformació, conservació, transferència i degradació. 

 La transformació és la propietat de l’energia que fa que “l’energia no es creï ni es destrueixi, 

sinó que es transformi”. Fruit d’aquesta transformació sorgeixen els diferents tipus d’energia. 

 La conservació implica que al final de qualsevol procés de transformació, la quantitat total 

d’energia es manté ja que, com s’ha citat abans, “ni es crea ni es destrueix”. 

 La transferència, que fa que l’energia passi d’un cos a un altre en forma de calor, treball o 

ones. 

 La degradació, propietat que explica que a l’hora de produir treball una part de l’energia 

s’allibera en forma de calor o soroll (fenòmens no desitjats). 

2.1.1. Utilitat de l’energia en la societat actual 

L’energia és un bé necessari per al progrés de la societat. El desenvolupament socioeconòmic dels 

diferents països del món va directament relacionat amb l’energia. Aquest fet s’explica 

contextualitzant: el desenvolupament socioeconòmic d’un país està directament relacionat amb el 

creixement del PIB per càpita i la qualitat de vida, fets que depenen en gran part de l’ús d’energia del 

país en qüestió. De fet, el consum mitjà d’energia per habitant es considera un indicador molt fiable 

del grau de desenvolupament socioeconòmic d’una societat. 
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Figura 2.1 Relació entre el consum d’energia mundial i el PIB mundial. (Font: “¿ Es realmente posible desacoplar el 

crecimiento del PIB del crecimiento de la Energía?”, per Gail Tverberg [3]) 

Cal afegir que hi ha factors no numèrics molt importants a tenir en compte en aquestes afirmacions. 

El món està patint un fort augment de les emissions de CO2 ja que hi ha països en fort 

desenvolupament industrial com la Xina, Brasil o la Índia. Aquests països estan rebent un fort 

creixement del PIB per càpita però alhora estan fent servir majoritàriament fonts d’energies fòssils 

per potenciar aquest progrés. Així doncs, si es vol progressar socioeconòmicament s’ha de progressar 

energèticament. Però... A quina preu?  

Cada cop més es remarca la necessitat d’un canvi de tendència mundial d’ús d’energies fòssils per 

dues raons principals: les emissions de CO2 i el fet que aquestes energies provenen d’uns 

combustibles amb reserves finites. En aquest punt és on entren en joc les energies renovables. 

 

2.1.2. Què són les energies renovables? 

Les energies renovables són aquelles energies procedents de fonts naturals. Aquestes fonts són 

virtualment inesgotables (ja que provenen de fonts com la llum solar, el vent o el moviment de les 

onades del mar, entre d’altres) i tenen unes emissions de CO2 nul·les en el seu funcionament. Es 

consideren energies primàries respectuoses amb el medi ambient ja que no produeixen 

subproductes a partir del seu funcionament. 
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Les energies renovables que s’aprofiten a l’Estat espanyol gràcies a la tecnologia coneguda a 

l’actualitat són: 

 L’energia hidràulica, que és l’energia que es transforma a partir de la diferència d’energia 

potencial en els salts d’aigua. Solen aprofitar els rius per accionar les pertinents turbines que 

mouen el generador elèctric.  

 

 L’energia solar tèrmica, que és l’energia que es recull a partir dels rajos solars incidents 

utilitzant panells solars. Aquesta energia es transforma directament en calor, fet que la fa 

una mica diferent a la resta: es fa servir majoritàriament per obtenir aigua calenta per 

consum domèstic o industrial o per calefactar edificis. 

 

 L’energia de biomassa, que és l’energia que s’obté de la utilització de materials orgànics que 

contenen una gran quantitat d’energia emmagatzemada en forma de carboni que pot 

transformar-se en energia tèrmica, elèctrica o carburants d’origen vegetal com el biogàs o el 

biocombustible. 

 

 L’energia solar fotovoltaica que, com la solar tèrmica, es recull a partir dels rajos solars 

incidents utilitzant panells en aquest cas fotovoltaics, per transformar energia lumínica en 

energia elèctrica. Hi ha diferents tecnologies d’aquesta energia que s’adapten als diferents 

comportaments de la incidència solar a diferents punts del món per treure el màxim 

rendiment possible a l’espai ocupat. 

 

 L’energia eòlica, que és l’energia que s’obté a partir de la força del vent, utilitzant l’energia 

cinètica per transformar-la en energia elèctrica amb aerogeneradors. 

 

 L’energia geotèrmica, que és la que s’obté a partir de l’aprofitament del calor intern de la 

Terra, que arriba en certa mesura a l’escorça terrestre. 

 

 L’energia mareomotriu, que és l’energia que s’obté a partir del moviment de les marees 

marines. 
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2.2. Importància de les energies renovables per al progrés 

Com s’ha exposat anteriorment l’energia és bàsica per al progrés. Tot i així, el progrés comença a 

rebre certes limitacions degut a l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera. El permanent i 

cada cop més elevat augment d’aquesta concentració està afectant directament a les condicions 

climàtiques de la Terra, efecte conegut com l’Efecte hivernacle. 

Les energies renovables tenen un important paper en aquesta lluita, ja que degut a les seves nul·les 

emissions de CO2 en el funcionament ajudarien directament a la reducció de les emissions i 

concentració de gasos efecte hivernacle a l’atmosfera. Per tant, es pot afirmar que les energies 

renovables tenen una crucial importància en el desenvolupament dels països ja que els permetrien 

progressar socioeconòmicament sense agreujar aquest preocupant efecte. 

 
Figura 2.2 Emissions de CO2 per unitat d’energia mundial. (Font: “¿ Es realmente posible desacoplar el crecimiento del PIB 

del crecimiento de la Energía?”, per Gail Tverberg [3]) 

Com es pot observar en aquest gràfic, hi ha hagut un descens en les emissions de CO2 per unitat 

d’energia mundial. Tot i així, aquest descens ha sigut summament petit si es té en compte que el 

consum d’energia en aquests 40 anys ha patit un augment descomunal. S’ha de comentar que les 

energies renovables no són una solució permanent, ja que el seu propòsit no és disminuir la 

concentració de CO2 a l’atmosfera sinó mantenir-la. Així doncs, es consideren un element de suma 

importància per alentir el procés i poder trobar fórmules per revertir els canvis a l’atmosfera. 
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2.2.1. Efecte hivernacle 

L’atmosfera terrestre és la capa de gasos que envolten la Terra que es mantenen retinguts gràcies a 

la força de la gravetat. Els éssers vius s’han adaptat a aquestes condicions, però aquestes canvien 

gradualment. Com és sabut, aquesta capa està composta principalment per nitrogen, oxigen i argó. 

La resta de gasos es consideren gasos traça, trobats en molta menys concentració. Entre aquests, hi 

ha els anomenats gasos d’efecte hivernacle. 

La radiació solar que arriba a l’atmosfera terrestre es divideix en tres parts: l’absorbida, la reflectida i 

la que arriba a la superfície terrestre, que es la major part. Aquest últim fet fa que la superfície 

s’escalfi i que la majoria d’aquesta energia tèrmica es reemeti en forma de radiació tèrmica infraroja. 

Part d’aquesta radiació torna cap a l’espai exterior, però una part important escalfa l’atmosfera que 

l’absorbeix, que torna a reemetre radiació tèrmica cap a la superfície de la terra contribuint 

directament al seu escalfament. Aquest balanç o equilibri radiatiu entre les emissions entrants, les 

reflectides absorbides, sumades a les emissions terrestres emeses, absorbides i reemeses, és el que 

fa que el planeta Terra tingui una temperatura superior a la que tindria si no tingués atmosfera. 

Aquest efecte, per tant, és favorable per regular una temperatura a la superfície. Tot i així, cal parlar 

sobre l’efecte hivernacle antropogènic, l’augment d’aquest efecte a nivells perillosos degut a la 

modificació de la concentració de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Aquest fet està provocant 

un augment de la temperatura, conegut com escalfament global.  

Resumint, l’augment d’aquests gasos (com el CO2) fa que el balanç de transferència d’energia variï. La 

definició seria la variació en el flux de l’energia per unitat d’àrea del planeta mesurada en la part 

superior de l’atmosfera, frontera entre la troposfera i la estratosfera. Es quantifica en W per m2 

relatius a l’any 1750. Quan hi ha un balanç positiu, significa que aquesta energia de més que es queda 

a l’atmosfera provocarà un escalfament directe del sistema (en aquest cas, del planeta Terra). 
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Figura 2.3 Gràfic d’escalfament global des de 1850. (Font: Assignatura Canvi Climàtic, UPC) 

Es pot observar que en tot cas sempre hi ha hagut irregularitats en aquest balanç, però és indiscutible 

que l’augment d’aquest fenomen ha sigut progressiu des d’aproximadament l’any 1900, i ha anat 

augmentant a un ritme preocupant. Aquest fet fa que hi hagi un conjunt de directives a seguir i 

tractats internacionals amb l’objectiu de reduir aquest efecte, ja que l’augment de la temperatura 

global està tenint efectes naturals adversos com: 

 Augment del nivell del mar 

 Més tempestes i sequera 

 Extinció d’espècies 

 Desaparició de glacials 

 Destrucció d’ecosistemes 

I, encara que passin desapercebuts, el canvi climàtic també està tenint efectes socials, com l’augment 

de malalties, inici de noves guerres, inestabilitat econòmica i incertesa en molts àmbits. 
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2.2.2. Tractats i directives 

Durant la història hi ha hagut diversos tractats amb l’objectiu de reduir la velocitat en la que el canvi 

climàtic està afectant al món. Des de mitjans del segle XX, seguint el període de guerres mundials, els 

problemes internacionals s’intenten tractar mitjançant la política internacional. Per exemple, les 

NNUU (ONU, UN, ...) van ser creades l’any 1945 com una organització d’estats sense cap cessió de 

sobirania a l’organització.  

Els tractats i convencions aprovats internacionalment només entren en vigor si són posteriorment 

ratificats per grans majories de nombres d’Estats i, en cas de voler, qualsevol Estat podrà fins i tot 

havent “signat” el tractat, romandre’n al marge. 

 
Figura 2.4 Infografia dels tractats i convencions internacionals sobre el Canvi Climàtic (Font: Assignatura Canvi Climàtic, 

UPC) 

Aquests tractats i convencions tenen una gran importància a l’hora de distribuir l’evolució d’ús 

d’energies a nivell mundial, però en el cas d’aquest estudi tindran més efecte directe els canvis en 

directives europees i legislació vigent a l’Estat. En l’àmbit europeu, es va signar un INDC (Intended 

Nationally Determined Contribution), on s’acorda una reducció del 40% de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle en ús domèstic l’any 2030, respecte l’any 1990. 
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Figura 2.5 INDC de la Unió Europea. (Font: Assignatura Canvi Climàtic, UPC) 

La directiva europea a tenir en compte és la d’Optimització energètica 20-20-20. Aquest objectiu 

planteja:  

 

 Reduir les emissions de gasos efecte hivernacle en un 20% (possible augment a 30% si 

s’arribés a un acord internacional) 

 Estalviar un 20% del consum d’energia mitjançant una major eficiència energètica i, a més, 

que cada país satisfaci el 10% de les seves necessitats de transport a partir de 

biocombustibles. 

 Promoure l’ús d’energies renovables fins el 20% del total d’energia primària. 

Tots aquests objectius comprenen la directiva 2012/27/UE . Segons la directiva, aquesta via assegura 

el camí del futur sostenible amb una economia en constant evolució que generi poques emissions de 

carboni i amb menys consum energètic total. 
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3. Situació de l’energia a l’àmbit estatal: evolució de l’ús 

d’energia i factors condicionants 

En el cas de l’Estat espanyol, l’ús d’energia ha patit irregularitats degut a la forta crisi econòmica. Sí 

que és veritat que s’ha reduït part de l’ús d’energia degut a la conscienciació i directives europees, 

però la major part d’aquesta reducció és degut al decreixement d’activitats industrials, entre d’altres. 

 

 
Figura 3.1 Ús/Consum d’energia final a Espanya (1990-2012). (Font: MINETUR [4]) 

 

Es pot observar un clar pendent creixent d’ús d’energia total fins l’any 2008, seguit d’una forta 

baixada els anys posteriors. Aquests nivells són trascendents i tenen important relació amb el 

creixement del PIB, però aquest estudi es centrarà en l’evolució de l’ús d’energies renovables a la 

xarxa elèctrica. 
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Figura 3.2 Balanç elèctric anual nacional. (Font: Red Eléctrica Española [5]) 

3.1. Evolució de l’ús d’energies renovables 

En el camp de les energies renovables, es pot observar que aquesta evolució ve marcada pel progrés 

de les tecnologies, les directives i normatives i les necessitats ambientals. A tots aquests factors cal 

sumar-los un dels factors més importants: l’econòmic. Un cop la tecnologia i la legislació són 

suficientment favorables s’observa un clar creixement de l’ús d’aquestes energies. 

 
Figura 3.3 Evolució de l’ús d’energies renovables en la xarxa elèctrica espanyola. (Font: elaboració pròpia) 
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Figura 3.4 Contribució d’energies renovables al total de la generació elèctrica a Espanya. (Font: REE) 

Es pot observar una clara tendència a l’alça de la contribució de les energies renovables a la 

generació d’energia elèctrica a Espanya. Tot i així, els nivells no són suficients per ajustar-se a les 

directives europees marcades per al 2020 que es comentaran més endavant en aquest apartat, ja 

que el percentatge total d’ús d’energies renovables en el recompte d’energia final és el següent: 

 
Figura 3.5 Cobertura d’energia primària a partir d’energies renovables a Espanya. (Font: elaboració pròpia a partir de 

dades del Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç) 
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En el gràfic anterior es pot observar una tendència a l’alça de la contribució de les energies 

renovables al total d’energia primària a Espanya. Tot i el marcat progrés, l’objectiu establert per la 

directiva queda molt allunyat. A més, els anys que segueixen el 2013 pateixen un petit decreixement 

d’aquest percentatge que fa que l’objectiu s’allunyi encara més. Tot seguit es farà una referència més 

precisa als diferents factors que afecten a l’evolució de l’ús d’energies renovables. 

 

3.2. Factors que condicionen l’ús d’energies renovables 

En aquest apartat s’intentarà resumir el conjunt de factors més transcendents en l’evolució de l’ús 

d’energies renovables. Es dividiran aquests aspectes en tecnologia i economia, legislació i factors 

socials, com la conscienciació. 

3.2.1. Tecnologia i economia. Recursos renovables 

En primer lloc, la viabilitat econòmica de l’ús d’una energia acostuma a marcar-ne l’interès dels 

inversors i petits consumidors. Per tant l’avanç tecnològic és vital a l’hora d’aprofitar les fonts 

d’energia renovables que s’ofereixen, per augmentar el rendiment de les instal·lacions, reduir costos 

de manteniment o augmentar l’aprofitament d’espai. 

Així doncs, l’economia tendeix a tenir un pes molt important per als consumidors a l’hora de triar la 

font d’energia. Com es comentarà tot seguit, la rendibilitat econòmica d’una instal·lació ve marcada 

no tan sols per la tecnologia, sinó per la legislació vigent a cada país, ja sigui en forma de retribucions 

especials, primes o descomptes a l’hora d’utilitzar aquest tipus d’energies.  

Aquests dos aspectes, però, depenen dels recursos renovables que cada indret tingui disponible. 

Espanya és un país amb fonts d’energia renovable molt presents, amb un gran territori aprofitable, 

gran incidència solar, bones fonts d’eòlica i d’altres. 
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3.2.2. Legislació 

 

La legislació té un efecte molt important a l’hora de parlar de l’ús d’energies renovables: no només 

els costos d’instal·lació, sinó també els d’operació i manteniment de cada font d’energia depenen de 

les lleis de cada època. Cal afegir que economia, legislació i conscienciació conformen el triangle 

d’aspectes més important: la legislació dependrà de la conscienciació d’un pais envers el canvi 

climàtic i de l’economia i els recursos renovables d’aquest. 

Durant els útlims anys la legislació espanyola ha patit diversos canvis, degut majoritàriament a un 

dèficit tarifari molt important al sector elèctric, que impossibilita seguir amb les primes i règims 

especials proposats pel govern del PSOE l’any 2008. Tot seguit es farà un resum dels canvis més 

trascendents en la normativa espanyola. 

El moviment per a la millora del balanç d’ús d’energies renovables al sistema elèctric espanyol va 

començar l’any 2005 amb el Pla d’Energies Renovables (PER) [6] i un pla d’acció per la millora de 

l’eficiència energètica. Aquestes noves aportacions van fer que la instal·lació de potència renovable i 

el posterior ús d’energia renovable creixessin a un gran ritme, que van possibilitar que l’any 2010 

s’arribés a un total de quasi el 12% d’ús d’energies renovables al consum d’energia final de l’Estat, 

superant l’objectiu marcat en moltes tecnologies. 

El Reial Decret 661/2007 [7], que regulava l’activitat de producció elèctrica en règim especial, 

substituint l’anterior Reial Decret 436/2004 [8] respectant el seu esquema bàsic. Contenia uns 

incentius generosos de cara a l’ús d’energies renovables, amb l’opció de doble retribució (tarifa 

regulada o de mercat). El Govern va assegurar el pagament de les primes, xifres que arribaven fins a 

20 o 25 anys d’inversió. Diversos casos van afectar directament aquest decret tan generós que, als 

pocs anys de posar-se en funcionament, va fer créixer substancialment el dèficit tarifari ja existent a 

l’Estat. Un fet molt important d’aquest Decret és que protegia a l’inversor quan els ingressos derivats 

del preu de mercat eren excessivament baixos. Una de les tecnologies més fomentades va ser la solar 

fotovoltaica gràcies al règim econòmic favorable als inversors, fet que va provocar un espectacular 

ritme d’instal·lacions d’aquest tipus. Aquest descontrolat creixement va ser el principal motiu de 

publicació del Reial Decret 1578/2008 [9], que va crear un nou règim retributiu per la tecnologia 

solar fotovoltaica mitjançant la reducció del preu fixat per la venda d’electricitat al sistema, 

classificant específicament els diferents tipus de solar fotovoltaica per regular-ne més estrictament 

l’ús. 
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Com s’ha explicat anteriorment, la Directiva 2009/28/CE (coneguda també com 20-20-20) [10]va fer 

que es fessin petites modificacions a la normativa anterior, amb el Reial Decret 1614/2010 [11] i 

Reial Decret Llei 14/2010 [12], que limitaven les retribucions a hores equivalents de funcionament 

amb dret a prima en instal·lacions eòliques, termoelèctriques i fotovoltaiques en funció de la zona 

climàtica i la tecnologia utilitzada, per millorar l’eficiència energètica. 

Un Reial Decret molt important és el 1699/2011 [13], també anomenat el decret de l’autoconsum, 

que va impulsar la implantació d’instal·lacions de petita i mitjana potència a sòls urbans amb 

l’objectiu d’impulsar un nou marc regulador que afavorís a les instal·lacions previstes a mig termini. 

 

 
Figura 3.6 Evolució del dèficit tarifari (Font: www.libremercado.com [13]) 

 

Amb el canvi de govern de finals de 2011, hi van haver canvis en la legislació que van afectar 

directament a les primes i subvencions que es donaven a les energies renovables, entre d’altres. El 

2012 va haver-hi un canvi de govern que va accelerar el procés de canvi de legislació.  

A partir de l’any 2000 hi va haver una dinàmica de pujada dels preus dels combustibles fòssils, que ja 

va començar a generar un dèficit tarifari creixent. Aquest dèficit creix de manera exponencial quan es 

comet un greu error en la previsió de potència instal·lada a Espanya: la potència fotovoltaica va 

arribar a ser 10 vegades més alta del que s’esperava, fet que va provocar que de manera directa les 

retribucions i primes que el govern havia de donar creixessin en la mateixa proporció. 

Així doncs, el nou govern va canviar la normativa per aturar l’exponencial i progressiva pujada del 

dèficit tarifari amb una reforma del sistema elèctric que, en resum, va reduir les retribucions a la 

producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables en més d’un 30% del total. 
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Tot això va suposar que el 27 de gener de 2012 s’aprovés el Reial Decret Llei 1/2012 [14], que 

suprimia els incentius a les construccions de noves instal·lacions per fer baixar els elevats costos de 

les primes segons el Govern. L’argument que es va donar va ser que s’havien superat els objectius de 

potència instal·lada d’energia eòlica, solar termoelèctrica i solar fotovoltaica, fet que suposava un 

“desequilibri entre els costos de producció i el valor de les primes” i que s’havien complert 

sobradament els objectius de potència instal·lada previstos al PER 2005-2010 per energia eòlica, solar 

tèrmica i fotovoltaica. 

Els protagonistes de la reforma del Sector Elèctric Espanyol van ser el Reial Decret Llei 9/2013 [15]i el 

Reial Decret Llei 413/2014 [16], que van canviar de manera substancial la distribució de retribucions 

als inversos del sector energètic. 

El Reial Decret Llei 9/2013 deroga arbitràriament totes les lleis d’igual o menor rang que fossin 

vigents fins al moment (com per exemple el Reial Decret 1578/2008 [9], que establia la retribució per 

a les activitats de producció d’energia elèctrica a partir de la tecnologia solar fotovoltaica). S’eliminen 

totes les tarifes retributives per energies renovables però s’afegeix la possibilitat de “retribució que 

permetrà a les instal·lacions renovables, a les de cogeneració i residus cobrir els costos necessaris per competir 

en el mercat a nivell d’igualtat amb la resta de tecnologies i obtenir una “rendibilitat raonable”, diferent 

completament a la promesa en el B.O.E. abans d’efectuar la inversió. Per al càlcul de la retribució específica es 

considerarà per a una instal·lació tipus, els ingressos per la venda de l’energia generada valorada al preu del 

mercat de producció, els costos d’explotació mitjos necessaris per realitzar l’activitat i el valor de la inversió 

inicial  de la instal·lació tipus, tot això per una empresa eficient i ben gestionada.” 

Així doncs, gran part de la retribució de les instal·lacions ve donada per un terme condicionat i 

calculat per l’Estat (rendibilitat raonable) que suposarà una disminució de les retribucions fins a la 

meitat de les que es percebien amb els Reial Decrets anteriors. 

La producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables també es veu afectada pel Reial Decret 

Llei 24/2013 [18] per regular el mercat elèctric a Espanya, en el que hi havia incorporats diversos 

canvis en la regulació del mercat. L’afectació d’aquest a les renovables va ser fer-les passar totes a la 

nova retribució específica, que tenia en compte variables diferents a l’anteriorment descrit règim 

especial. 

“El règim retributiu per a les generacions a partir d’Energies Renovables, Cogeneració i Residus es basarà en la 

participació d’aquestes al mercat.” 

En aquest paràgraf del Real Decreto Ley 24/2013 es dóna a entendre que les retribucions que rebran les 

instal·lacions dependran directament de les necessitats de compliment de les normatives que tingui l’Estat 

Espanyol en el moment indicat: 
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“Aquest nou marc regulador dóna una resposta global al canvi de les circumstancies experimentades els darrers 

anys en l’àmbit de les tecnologies de generació basades en fonts d’energia renovable, cogeneració i residus, en 

terme que obeeixen a motius més que justificats per la situació descrita. A més, la llei observa la possibilitat, 

amb un caràcter excepcional, de l’establiment de nous règims retributius específics per a fomentar la producció 

a partir de fonts d’energia renovable, cogeneració d’alta eficiència i residus, quan existeixi una obligació 

d’incompliment dels objectius energètics derivats de les Directives europees, d’altres normatives del Dret de la 

Unió Europea o quan la seva introducció suposi una reducció del cost energètic i de la dependència energètica 

exterior.” 

El juny de 2014 es publica el Reial Decret Llei 413/2014, document que té com a objectiu regular 

l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable, cogeneració i residus. El canvi 

més important és que anul·la totes les lleis de retribució anteriors, provocant grans pèrdues 

econòmiques a molts usuaris i inversors degut al canvi arbitrari de la normativa. 

Per tant, a partir del període 2013-2014 es va veure un gran canvi en la dinàmica de l’evolució de l’ús 

d’energies renovables a Espanya. Aquest fet s’analitzarà durant aquest estudi de manera estadística, 

descrivint la tendència de cada una de les evolucions d’energies renovables i analitzant-ne els canvis. 

3.2.3. Canvi climàtic. Directives i conscienciació 

Per últim, un altre dels factors condicionants més important en l’ús d’energies renovables és la 

conscienciació de que els combustibles fòssils s’estan esgotant, el canvi climàtic és cada vegada més 

evident i els seus danys més irreversibles i que la tecnologia permet no tenir dependència energètica 

d’uns pocs recursos energètics. Cada país ha de ser conscient de que la seva independència 

energètica ve donada no només pel seu capital, sinó per les seves fonts renovables d’energia. 

3.3. Potencial de renovables a Espanya 

Espanya és un país europeu amb un potencial de recursos renovables molt important. De fet, s’han 

realitzat estudis (un d’ells de Greenpeace [18]) que calculen el potencial d’aprofitament d’energies 

renovables que té Espanya. Tot seguit es mostrarà el sostre de potència (potència que es podria 

instal·lar a les diferents Comunitats Autònomes) i la generació elèctrica amb cada una de les fonts. 
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3.3.1. Potencial d’aprofitament de l’energia geotèrmica 

 
Figura 3.7 Potencial geotèrmic l’any 2050 (Font: Greenpeace [18]) 

A la Figura 3.7 pot observar un gran marge de millora en l’aprofitament de recurs geotèrmic a 

Espanya amb un resultat realista que podria arribar a cobrir el 7% de la demanda elèctrica peninsular 

l’any 2050 segons l’estudi realitzat per Greenpeace. 



  Memòria 

30   

3.3.2. Potencial d’aprofitament de l’energia hidràulica 

 
Figura 3.8 Potencial hidràulic l’any 2050 (Font: Greenpeace) 

En el cas de l’energia hidràulica es pot observar com el marge de millora és limitat, degut a l’extens 

aprofitament d’aquest tipus de recurs a l’actualitat. Tot i així, hi ha molt bons pronòstics de cara a 

l’aprofitament del recurs, que cobriria un 13,5% de la demanda elèctrica peninsular l’any 2050 

segons l’estudi de Greenpeace. 
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3.3.3. Potencial d’aprofitament de l’energia de biomassa 

 
Figura 3.9 Potencial de biomassa l’any 2050. (Font: Greenpeace) 

L’energia de biomassa té un marge de millora molt important. De fet, Aquest estudi calcula que el 

2050 es podria cobrir el 50,5% de la demanda elèctrica peninsular tan sols fent ús d’aquesta energia i 

que hi hauria 4 Comunitats Autònomes que podrien ser autosuficients. Cal afegir que l’estudi s’ha fet 

tenint en compte un rendiment energètic de conversió de biomassa a electricitat del 32,95%. 
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3.3.4. Potencial d’aprofitament de l’energia mareomotriu 

 
Figura 3.10 Potencial mareomotriu l’any 2050. (Font: Greenpeace) 

L’energia mareomotriu és també una energia amb una tecnologia molt jove i amb un marge de 

millora increïble. Segons l’estudi de Greenpeace, podria arribar a cobrir el 105,7% de la demanda 

elèctrica peninsular el 2050, considerant que es podria aprofitar el 90% del potencial disponible a una 

franja de 5 a 30km de distància de la costa, en línia paral·lela a la mateixa. 
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3.3.5. Potencial d’aprofitament de l’energia eòlica marina 

 
Figura 3.11 Potencial eòlic marí l’any 2050. (Font: Greenpeace) 

En el cas de l’energia eòlica marina es pronostica un enorme potencial.  De fet, suposaria un 119,3% 

de la demanda elèctrica peninsular l’any 2050, considerant aerogeneradors de 4,5MW amb 114 

metres de diàmetre i altura de 120 metres. Es considera una densitat de potència instal·lada de 

5,6MW/km2 a les distàncies d’entre 5 i 40km de la costa. S’ha de contextualitzar i aquestes dades 

serien perfectament possibles si la tecnologia avancés a un ritme suficient, però aquests fets no es 

poden pronosticar amb exactitud. 
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3.3.6. Potencial d’aprofitament de l’energia eòlica terrestre 

 
Figura 3.12 Potencial eòlic l’any 2050. (Font: Greenpeace) 

En aquest ambiciós càlcul del potencial d’aprofitament de l’energia eòlica terrestre a la península 

s’afirma que es podria arribar a produir el 816,1% de la demanda elèctrica peninsular el 2050 a partir 

d’aquest recurs. Aquest estudi considera aerogeneradors de velocitat variable amb arrancada als 2-

2,5m/s distribuïts en parcs eòlics de 15 aerogeneradors. Es dividirien els parcs en dos tipus: 

 Terreny pla, amb aerogeneradors de 2,05MW (71m de diàmetre i alçada de l’eix de 80m) 

 Terreny accidentat, amb aerogeneradors de 810kW (48m de diàmetre i alçada de l’eix de 

65m) 

Es calcula una densitat mitjana de 3,84MW/km2 en terreny pla i de 3,04MW/km2 en terreny 

accidentat. 
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3.3.7. Potencial d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica integrada en edificis 

 
Figura 3.13 Potencial fotovoltaic en edificis l’any 2050. (Font: Greenpeace) 

En aquest estudi es pot observar com el potencial d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica 

integrada als edificis és molt elevat. De fet, es podria abastir a dos països sencers només amb aquesta 

font. Es tenen en compte avanços tecnològics, suposant que un mòdul fotovoltaic amb unes 

prestacions mitjanes semblants a les d’un mòdul d’alt rendiment actual, però amb una vida útil de 40 

anys, tan per aquesta tecnologia com per la solar fotovoltaica amb seguiment. Aquest progrés i 

aprofitament permetria que la gran majoria de les Comunitats Autònomes espanyoles fossin 

autosuficients només fent ús d’aquesta energia. 
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3.3.8. Potencial d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica amb seguiment 

 
Figura 3.14 Potencial fotovoltaic amb seguiment l’any 2050. (Font: Greenpeace) 

En el cas de l’energia solar fotovoltaica amb seguiment, al igual que amb la integrada als edificis, es 

considera una tecnologia perfectament viable. Com era d’esperar, l’aprofitament d’aquesta energia 

és un de les més viables a l’Estat i té un marge de progrés descomunal. 
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3.3.9. Potencial d’aprofitament d’energia solar termoelèctrica 

 
Figura 3.15 Potencial termoelèctric l’any 2050. (Font: Greenpeace) 

L’energia termoelèctrica és sens dubte l’estrella d’aquest estudi. Es calcula que podria generar el 

3534% de la demanda elèctrica peninsular l’any 2050. Es considera una tecnologia de col·lectors 

cilindro parabòlics amb orientació N-S amb capacitat d’emmagatzemament per 15 hores. És una 

tecnologia perfectament viable, tot i així, no se’n comenta el rendiment de conversió termoelèctric. 

Es pot observar com l’energia termoelèctrica té encara un marge de progrés impressionant i és una 

de les energies en les que més es pot progressar, tant en valor relatiu com en absolut.  

Per tant, es pot arribar a la conclusió que amb la tecnologia i instal·lacions suficients, Espanya podria 

esdevenir un país autosuficient energèticament amb una producció que podria abastir a molts altres 

països. 
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3.3.10. Síntesi dels resultats de Greenpeace 

 
Figura 3.16 Comparació entre la potència objectiu PER2010 i el sostre de potència de l’escenari 2050. (Font: Greenpeace) 

A partir de la Figura 3.16 es pot comparar la gran diferència que existeix entre la potència objectiu 

per al 2010 segons el Pla d’Energies Renovables i el sostre de potència a l’Escenari 2050. Aquest fet 

serveix com a indicador del marge de progrés que té cada una de les tecnologies i quines d’aquestes 

són les que estan més limitades tan tecnològicament com legalment. Aquest fet dóna importància 

afegida a entendre com han evolucionat els diferents tipus d’energia renovables els últims anys i a fer 

l’anàlisi de la tendència que segueixen. Hi ha diversos estudis que demostren que la potència 

renovable a Espanya podria augmentar substancialment amb la introducció de noves tecnologies. 

3.4. Obstacles a l’evolució de l’ús d’energies renovables 

 

En aquest apartat s’intentarà fer un recull dels diferents obstacles que pateix cada una de les 

energies renovables a l’hora de promocionar el seu ús al sistema elèctric nacional. Es farà una breu 

explicació dels diferents problemes observats en l’evolució de l’ús de diferents energies renovables, 

majoritàriament les de nova incorporació, com l’eòlica, la solar fotovoltaica, la solar tèrmica i la de 

generació tèrmica i altres renovables. 
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3.4.1. Energia eòlica 

L’energia eòlica recull també una sèrie d’efectes, sobretot tecnològics, de cara al seu progrés a 

l’Estat: 

 La dificultat de predicció temporal per al recurs eòlic dificulta directament el balanç d’oferta i 

demanda al mercat elèctric. 

 La falta d’evolució tecnològica de les cimentacions “offshore” fa que el potencial d’aquesta 

tecnologia a Espanya limiti directament la potència eòlica instal·lada. 

 La necessitat d’instal·lar capacitat de generació de suport per a moments de menor recurs 

eòlic que, com s’ha descrit abans, són difícils de preveure. 

 Problemes de transport: la distància entre les principals zones de generació eòlica i els 

principals nuclis de consum elèctric són molt elevades i requereixen un transport d’energia 

equivalent, fet que ocasiona un increment de les pèrdues elèctriques. 

 El procés administratiu per reformar o re potenciar una instal·lació eòlica és el mateix que 

per desenvolupar noves instal·lacions, fet que augmenta el temps i cost de renovació de les 

tecnologies. 

 Ambientalment parlant, hi ha un impacte visual, sonor i animal (afecta directament a aus i 

altres espècies). Aquests fets limiten directament el dimensionament i velocitat de les pales 

del rotor, a més de limitar la zona d’emplaçament. 

 Important problema tecnològic en la vida útil actual dels aerogeneradors, que s’estima en 

uns vint anys. Per tant, ja tan  sols mantenir el creixement de la potència instal·lada total 

suposarà un problema a mig termini. 

 Al esgotar-se els millors emplaçaments, cada cop s’han de crear noves alternatives 

tecnològiques per aprofitar el recurs eòlic a altres indrets amb menys capacitat. 

3.4.2. Energia solar fotovoltaica 

L’energia solar fotovoltaica, tot i rebre una forta potenciació a mitjans de la primera dècada del segle 

XXI, ha anat veient certes barreres en el creixement del seu ús: 

 En primer lloc, cal destacar l’augment de l’exigència en les condicions de financiació i primes, 

que augmenta els costos de generació. Aquesta és una de les barreres més importants ja que 

les condicions establertes són dins el marc legislatiu i requeriran un canvi si es vol potenciar 

el creixement de l’ús d’aquesta energia renovable de nou. 

 Processos administratius complexes fins i tot per als particulars, fet que en limita la 

instal·lació de nova potència. 
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 Imprevisibilitat en el subministrament quan les instal·lacions tenen falta de capacitat 

d’emmagatzemament, fet que suposa un gran repte tecnològic per al sistema elèctric. Camp 

molt important a tenir en compte a l’hora de promocionar l’ús d’aquesta energia. 

3.4.3. Energia solar tèrmica 

L’energia solar tèrmica (o termoelèctrica) té principalment obstacles legals i econòmics relacionats 

amb la tecnologia: 

 Els dissenys alternatius a les plantes amb col·lectors cilindro-parabòlics tenen costos molt 

elevats a l’actualitat. Es necessita un major desenvolupament de tecnologies amb una 

elevada reducció de costos respecte als dissenys actuals. 

 La construcció de les plantes termosolars és molt llarga, fet que fa que moltes de les 

instal·lacions hagin de preveure els costos més de 30 mesos abans de la posada en marxa. 

 El mercat d’aquest tipus d’energia està poc desenvolupat fora d’Espanya, fet que en limita 

les oportunitats d’obtenir experiència en el progrés d’aquesta energia. 

 Com a altres energies, hi ha una gran complexitat de processos administratius. 

 Com l’energia solar fotovoltaica, és molt important  comptar amb capacitat 

d’emmagatzemament per prevenir la imprevisibilitat en el subministrament. 

 

 

3.4.4. Energia tèrmica i altres renovables 

La generació d’energia tèrmica i altres renovables pateix diversos efectes socioeconòmics, 

tecnològics i legislatius: 

  La necessitat d’una elevada quantitat de feines d’operació i manteniment respecte a altres 

tecnologies n’augmenta el cost d’operació. 

 Hi ha uns elevats costos de transport per tona de combustible, ja que el mercat logístic està 

poc desenvolupat.  

 Encara ara hi ha efectes de la falta de seguretat dels consumidors en el subministrament de 

biomassa i un major cost d’inversió inicial per a les calderes, fets que afecten directament a 

limitar l’augment d’ús d’aquesta energia renovable. 
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4. Entorn R i sèries temporals 

 

L’entorn R [19] és un conjunt de software emprats per la manipulació de dades, càlculs i creació de 

gràfics. Es poden resumir les seves característiques principals en: 

 Manipulació efectiva de dades amb emmagatzemament. 

 Operadors per càlculs sobre variables indexades (arrays), com matrius. 

 Una col·lecció d’eines per l’anàlisi de dades molt àmplia i coherent. 

 Un cúmul de possibilitats gràfiques per anàlisi de dades 

 Un llenguatge de programació simple i efectiu que inclou condicionals, cicles, funcions 

recursives i possibilitat d’entrades i sortides. 

L’entorn R es descriu com a tal degut a que és un sistema completament dissenyat i coherent, un GPL 

(General Public License) que compta amb molts paquets de fórmules dissenyats i compartits 

gratuïtament a la pàgina web del software. 

Els paquets d’R són una sèrie d’eines creades per usuaris que faciliten o simplifiquen la formulació i el 

càlcul de diverses variables. En el cas d’aquest treball, s’han utilitzat paquets d’estadística com el 

paquet forecast [20], el paquet tseries o el paquet FitAR.  

Aquests paquets amb base estadística faciliten el càlcul de diverses funcions que suavitzen o 

descriuen certes sèries temporals, com s’explicarà a continuació. 

4.1. Descripció de sèries temporals 

En primer lloc, cal contextualitzar. Una sèrie temporal és una seqüencia de dades (en aquest cas, 

valors que pren l’evolució de l’ús d’energies renovables) mesurades en un ordre cronològic. En el cas 

d’aquest estudi, les dades estan separades cronològicament per 1 mes de diferència. 

D’una sèrie temporal se’n pot extreure informació suficient com per intentar pronosticar què pot 

passar en un futur amb un grau de certesa concret.  
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4.1.1. Components d’una sèrie temporal 

A l’hora d’analitzar una sèrie temporal es poden observar diferents components, en aquest estudi es 

tindran en compte els següents: 

 La tendència: és la component que indica la direcció que segueix la sèrie a llarg termini. 

 

 La variació estacional o estacionalitat: és la component que conté les oscil·lacions a curt 

termini, de duració igual o inferior a un any. La estacionalitat es produeix per l’efecte d’algun 

període de temps que influeix en la sèrie (estacions, mesos, dies de la setmana, etc.). Poden 

ser de tipus físico-natural (temps meteorològic, cicles biològics, etc.) o de tipus institucional 

(vacances, festes, horaris comercials, legislació, etc.). 

 

 La variació aleatòria o soroll:  és la component que es produeix a causa d’un esdeveniment 

especial i ocasional concret. Una vegada extrets els elements anteriors, acostuma a quedar 

aquest element com a derivat de moviments irregulars, ocasionals o aleatoris. 

 

 
Figura 4.1 Descomposició de la sèrie temporal “Solar Tèrmica” en tendència, estacionalitat i soroll. (Font: Elaboració 

pròpia) 

Amb aquestes dades conjuntament amb els paquets de càlcul estadístic del software s’obtindrà el 

cúmul de dades necessàries per obtenir pronòstics amb una alta fiabilitat. 
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4.1.2. Implementació de les sèries temporals amb el software R 

Una vegada obtingudes les sèries temporals també cal saber com introduir-les al software R. 

En primer lloc, s’ha d’indicar al programa quin és el directori d’on s’obtindran les dades. Tot seguit, es 

crearà un objecte (sèrie temporal) a R per procedir amb els càlculs. 

 
Figura 4.2 Descripció d’una sèrie temporal al software R. (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 4.3 Comprovació de que la sèrie temporal “Solar Tèrmica” s’ha introduït a R correctament. (Font: Elaboració pròpia) 

Un cop introduïda la sèrie (com es pot observar a la Figura 4.3, són 120 items, 12 mesos l’any 

durant 10 anys) ja es pot procedir amb l’operació d’aquesta. Es pot descompondre fent servir 

diverses funcions del software i fins i tot graficar-ne les tres components que s’estudien. [21] 

 

 
Figura 4.4 Descomposició de la sèrie temporal “Solar Tèrmica”. (Font: Elaboració pròpia) 
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4.2. Operació amb sèries temporals 

Un cop introduïda la sèrie temporal al software R es pot procedir a processar les dades. Els mètodes 

emprats en aquest estudi seran l’Exponential Smoothing (Suavitzat Exponencial) i els models ARIMA 

(Models Auto Regressius Integrats amb Mitja Mòbil). Per dur a terme aquests mètodes cal 

familiaritzar-se amb el software i s’ha fet una selecció de paquets necessaris per a l’operació amb 

series temporals i pronòstic de dades. 

4.2.1. Exponential Smoothing 

 

El suavitzat exponencial és un mètode que es fa servir per estimar un pronòstic del següent valor 

d’una sèrie temporal. Aquest mètode es basa en donar un valor de significació a cada un dels valors 

de la sèrie: 

 

 ̂                         (Eq. 4.1) 

 

 

                   (Eq. 4.2) 

 

El valor de λi és un exemple, ja que se’n poden fer servir molts diferents. En aquest cas, per exemple, 

cada valor anterior aniria reduint la seva influència sobre el resultat del pronòstic de manera 

igualitària. Si es dona un valor de 0,9 a α, el valor anterior tindria un factor multiplicatiu de 0,81, 

l’anterior 0,729 i així successivament. 

En el cas d’aquest estudi, s’utilitzarà un suavitzat exponencial d’ordre 3, és a dir, tenint en compte el 

nivell, la tendència i la estacionalitat. Així doncs, els paràmetres a calcular per a cada una de les sèries 

temporals seran α (pel nivell), β (per la tendència) i γ (per l’estacionalitat).  

Per trobar aquests paràmetres es busca el valor que minimitza l’error en la predicció dels “one-step 

forecasts” (prediccions del valor següent a cada punt de la funció). 
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Per dur a terme aquests càlculs amb R s’ha de buscar i instal·lar el paquet tseries. Per especificar 

quins paràmetres α, β i γ es volen utilitzar s’ha d’escriure el següent: 

 
Figura 4.5 Suavitzat exponencial Holt-Winters de la sèrie “Solar Tèrmica”. (Font: Elaboració pròpia) 

 

 

 
Figura 4.6 Gràfica que mostra el suavitzat exponencial anterior. (Font: Elaboració pròpia) 
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Aquest mètode, conjuntament amb una funció genèrica del software R anomenada predict() fa que 

es pugui arribar a obtenir un pronòstic fiable adaptat a la funció aplicada a l’objecte: 

 
Figura 4.7 Pronòstic numèric de la sèrie “Solar Tèrmica” pels pròxims 10 anys. (Font: Elaboració pròpia) 

 
Figura 4.8 Procés de pronòstic de la sèrie “Solar Tèrmica” amb la comanda predict ().(Font: Elaboració pròpia) 

 

Com es pot observar a la Figura 4.8 aquest mètode té una precisió limitada. Utilitza una progressió de 

la direcció de la tendència i li afegeix la estacionalitat calculada prèviament per calcular un pronòstic 

de la sèrie temporal. Aquest mètode és fiable però es busca comparar l’evolució a un mètode amb 

una precisió més elevada a l’hora de generar pronòstics futurs. [22] 



  Memòria 

48   

4.2.2. Models ARIMA  

 

Els models ARIMA (models autoregressius integrats amb mitja mòbil) , també coneguts com models 

Box-Jenkins (en honor a les dues persones que van sistematitzar el mètode el 1976) utilitzen 

variacions i regressions de dades estadístiques amb l’objectiu de descobrir patrons de predicció dels 

valors futurs. Aquest tipus de model basa els seus càlculs en les dades del passat i no pas en variables 

independents, fet que fa que la seva precisió sigui molt elevada. 

El model sol expressar-se com a ARIMA(p,d,q), on els paràmetres són nombres enters no negatius 

que indiquen l’ordre de les diferents components del model. [23] 

P és l’ordre de la component autoregressiva. 

D és l’ordre de la component integrada. 

Q és l’ordre de la component de la mitja mòbil. 

Així doncs, un model ARIMA(1,0,0) es pot descriure també com AR(1), o un model ARIMA(0,0,2) es 

pot descriure també com MA(2). 

El model autoregressiu té com a definició general AR(p): 

                                   (Eq. 4.3) 

 

On un model AR(1) seria: 

                  (Eq. 4.4) 

 

El model de mitjanes mòbils és el que descriu el valor d’una variable en un període de temps concret 

en funció d’un terme independent i la successió d’errors corresponents als períodes anteriors, amb la 

ponderació adequada. 

Un model MA(q) té com a definició: 

                                  (Eq. 4.5) 



Estudi de l’evolució de l’ús d’energia renovable en l’àmbit nacional   

  49 

 

I el model ARIMA(p,d,q) té com a definició: 

    (       )     ∑   
     

 

   

 ∑         

 

   

 
(Eq. 4.6) 

 

Un cop definit el model, la implementació d’aquest al software R és complicada. En primer lloc, cal 

executar dos paquets: forecast i tseries. 

Un cop fet el primer pas, cal buscar quin model ARIMA és millor per descriure i pronosticar valors 

futurs de les sèries temporals desitjades. Per fer-ho, existeix una funció anomenada auto.arima que 

organitza els models més probables per ordre descendent del valor AIC (Akaike Information Criteria). 

Aquest valor és utilitzat en mesures de fiabilitat de models estadístics per calcular-ne dos grans trets: 

la precisió del model i la simplicitat (com més simple i precís, millor). Com més baix sigui el valor AIC, 

millor s’adapta el model. 

 

 
Figura 4.9 Comprovació del millor model per la sèrie “Solar Fotovoltaica” amb R mitjançant AIC. (Font: Elaboració pròpia) 

Un cop triat el model que s’adapta millor a la sèrie temporal en qüestió, es descriu l’objecte en          

format ARIMA a partir de la funció arima (). Amb aquestes dades es pot procedir a fer un pronòstic 

amb un alt grau de fiabilitat de la sèrie. En el cas d’aquest estudi, totes les prediccions amb el model 

ARIMA es faran amb bandes de fiabilitat de 95% i 80%. 
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Figura 4.10 Pronòstic del model ARIMA per la sèrie “Solar Fotovoltaica”. (Font: Elaboració pròpia) 

Com es pot observar a la Figura 4.10, el software R s’ha utilitzat per dibuixar les bandes de fiabilitat 

de 95% i 80% conjuntament amb la línia que marca el pronòstic de l’evolució de la sèrie temporal 

pertinent. Aquest sistema serà l’utilitzat amb cada una de les sèries temporals analitzades en aquest 

l’estudi. [23] 
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5. Anàlisi i descripció de les sèries temporals estudiades 

 

En aquest estudi es pretén descriure l’evolució de l’ús de diferents tipus d’energies renovables i 

analitzar-ne les causes a partir de la relació entre els canvis de tendència i estacionalitat i els canvis a 

la realitat (canvis de clima, de legislació, socioeconòmics, etc.). 

En començar la recerca de dades, es va trobar la font d’IDAE [24] on es recopilava informació de 

l’evolució de l’ús d’energies renovables a l’Estat des de 1990, però aquesta informació només tenia 

una freqüència anual, fet que feia que només es disposés de 25 valors per sèrie (1 per a cada any) i 

fos impossible realitzar un estudi precís amb sèries temporals. 

Les dades que s’analitzen en aquest estudi són extretes de la Red Eléctrica Española [5] i tenen el seu 

inici de recopilació el gener de 2007. Aquestes dades tenen una freqüència mensual i un total de 120 

valors (10 anys, 12 mesos per any), mida perfecte per crear una sèrie temporal. 

 
Figura 5.1 Excel de Red Elétrica de España amb les dades de 2013. (Font: Elaboració pròpia) 

Com es pot observar a la Figura 5.1, hi ha 8 sèries de dades a analitzar: Hidràulica, Hidroeòlica, Eòlica, 

Solar fotovoltaica, Solar Tèrmica, Tèrmica Renovable/Altres Renovables, Residus i Generació 

Renovable Total. Cal afegir que les dades analitzades seran la sèrie en si, la seva tendència i la seva 

estacionalitat. 
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5.1. Energia hidràulica 

 
Figura 5.2 Descomposició de la sèrie “Hidràulica”. (Font: Elaboració pròpia) 

En primer lloc, cal contextualitzar. L’energia hidràulica és una de les energies l’ús de la qual estava 

més desenvolupat l’any 2007, inici de les dades recopilades en aquest estudi. Per tant, és d’esperar 

que la tendència no segueixi un perfil de creixement tan elevat com les altres energies renovables. 

 

 

5.1.1. Estacionalitat de l’ús d’energia hidràulica 

La estacionalitat d’aquesta sèrie té el seu punt màxim als mesos de març i abril i els seus mínims a 

setembre i octubre. Aquest fet és degut al balanç de cabal als rius, entre d’altres. Per tant, es pot 

associar a un fet climàtic, ja que durant els mesos de març i abril és quan es dóna la situació conjunta 

que els rius van carregats i que altres renovables com la solar o eòlica no comporten tanta 

contribució a la xarxa elèctrica. Per contra, als mesos de setembre i octubre és on es situa el mínim, ja 

que el cabal total dels rius és més baix degut a que l’acumulació de pluges de l’estiu és inferior, i que 

a més altres renovables aporten energia elèctrica a la xarxa. 
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5.1.2. Tendència de l’ús d’energia hidràulica 

 

La tendència que segueix aquesta sèrie no és constant i té daltabaixos regulars, es pot observar una 

forma que recorda a una ona sinusoïdal. La important baixada de 2012 ve marcada per un canvi de 

legislació l’any 2011. Al Real Decreto Ley 12/2011, del 26 d’agost, es modifiquen les lleis 

autonòmiques en matèria del domini públic hidràulic, així com al 2012, la Llei 7/2012, de 7 de juny, 

apunta mesures urgents per la ordenació de recursos hidràulics. 

A tot això, cal sumar-li el Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de gener que anul·la els procediments de 

preassignació de retribució i incentius econòmics per noves instal·lacions de producció d’energia 

elèctrica a partir de cogeneració, biomassa, biogàs, hidràulica y residus.  

A partir de llavors, però, aquesta producció va anar a l’alça degut a la necessitat de seguir les 

directives europees comentades anteriorment (20/20/20 al 2020), ja que l’energia hidràulica és una 

de les que més contribueix a la generació d’energies renovables a Espanya. 
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5.2. Energia hidroeòlica 

 
Figura 5.3 Descomposició de la sèrie “Hidroeòlica”. (Font: Elaboració pròpia) 

 

En el cas de l’ús d’energia hidroeòlica es pot observar que és una energia renovable molt recent. 

Degut a això, sempre acostuma a haver-hi una gran tendència creixent i es fa complicat extreure una 

estacionalitat precisa, sovint semblant a la forma del soroll (random). 

 

 

5.2.1. Estacionalitat de l’ús de l’energia hidroeòlica 

Com s’ha comentat anteriorment, és complicat donar una descripció exacta d’aquesta estacionalitat. 

En tot cas, es poden comentar els resultats numèrics d’aquesta descomposició: 

Es pot observar que l’ús d’aquesta energia té un clar màxim al mes de febrer i segueix una certa 

estacionalitat irregular la resta de l’any. No se’n poden extreure conclusions vàlides ja que només té 

valors per sobre de 0 els últims 2 anys d’aquest estudi. 
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5.2.2. Tendència de l’ús de l’energia hidroeòlica 

Aquesta energia té una clara tendència a l’alça. Va començar a utilitzar-se al febrer de 2014 i des de 

llavors cada un dels seus punts de la tendència ha sigut en magnitud creixent. Al ser una energia nova 

i poc utilitzada és fàcil que la tendència tendeixi a un creixement exponencial als seus inicis, caldrà 

observar-ne el comportament a partir d’ara. Tot i així, aquest estudi es basa en les dades recollides i 

per tant s’ha de remarcar que els valors apunten a un creixement percentual molt fort, però a un 

creixement absolut bastant reduït en comparació al total de renovables. 

 

5.3. Energia eòlica 

 
Figura 5.4 Descomposició de la sèrie “Eòlica”. (Font: Elaboració pròpia) 

 

L’energia eòlica és una de les energies estrella a Espanya. Present des de inicis de 1996, ha seguit una 

tendència creixent la majoria de la seva trajectòria. Va veure’s afectada pels canvis de regulació del 
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sector energètic espanyol l’any 2014 amb cert estancament, però tot indica que si s’han de complir 

les directives europees s’haurà de tornar a donar força a aquesta energia renovable. 

 

5.3.1. Estacionalitat de l’ús d’energia eòlica 

L’ús d’energia eòlica no té un pic mensual pronunciat, sinó que concentra el seu pic de producció en 

gener, febrer i març, seguits de prop per novembre i desembre. Els mesos vall més pronunciats són 

agost i setembre. Això és degut a que l’energia eòlica té una relació directa a la velocitat i constància 

del vent. Com s’ha explicat anteriorment, no només afecta l’aparició de vent, sinó que en funció de la 

zona on estigui instal·lat el parc eòlic els aerogeneradors tindran unes propietats diferents en quant a 

relació de velocitat a potència elèctrica. 

 

 
Figura 5.5 Estacionalitat de la sèrie “Eòlica”. (Font: Elaboració pròpia) 
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5.3.2. Tendència de l’ús d’energia eòlica 

Es pot observar una clara tendència lineal amb un pendent important de 2007 fins a 2014. Durant 

aquests anys la legislació i regulació del sector incloïa l’energia eòlica en el conegut règim retributiu 

especial que s’ha descrit anteriorment i les inversions al sector de les renovables seguien un ritme 

creixent important. Així doncs, quan va canviar la llei el 2014, aquestes retribucions i primes van 

desaparèixer (o disminuir), fet que va comportar que els inversos s’allunyessin del sector i per tant 

l’augment d’ús cessés, patint fins i tot un lleuger decreixement els anys 2014 i 2015. El 2016, per això, 

sembla que la tendència de creixement es refaci amb un creixement mínim però existent. 

Els punts de canvi importants en l’ús d’aquesta energia es poden marcar al 2008 i al 2014. Aquests 

fets es deuen principalment a les noves lleis que afectaven a la regulació del sector elèctric i a les 

energies renovables en general. La llei que va afectar al creixement de la tendència en un índex major 

va ser el Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, on es regulava l’activitat de producció d’energia 

elèctrica en règim especial, amb primes i retribucions quantioses per la producció d’energia a partir 

de fonts renovables. El Reial Decret 413/2014 va derogar el règim especial, implantant el nou règim 

retributiu específic amb unes primes menors i una retribució limitada a instal·lacions amb un major 

rendiment. Aquests fets van afectar directament a l’ús d’energies renovables i, al ser una important 

font d’energia, l’ús d’energia eòlica va veure un efecte directe en la seva tendència. 

Cal afegir que a part de la legislació nacional, aquesta tendència rep efectes directes de les directives 

europees com s’ha comentat anteriorment. 
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5.4. Energia solar fotovoltaica 

 
Figura 5.6 Descomposició de la sèrie “Solar Fotovoltaica”. (Font: Elaboració pròpia) 

L’energia solar fotovoltaica és una de les energies amb l’índex de creixement relatiu més alt en el 

període 2008-2016. És una de les energies renovables més potenciada per la legislació vigent i 

anteriors, i degut a la viabilitat econòmica que comporta la tecnologia és una energia molt popular no 

tan sols per indústria i empreses, sinó també per particulars.  
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5.4.1. Estacionalitat de l’ús d’energia solar fotovoltaica 

En el cas de l’energia solar fotovoltaica es fa més obvia l’explicació de l’estacionalitat: en funció de la 

incidència solar explicada anteriorment, els panells solars transformaran energia. Els mesos amb 

major incidència solar mitjana a la península són maig, juny, juliol i agost. El mes amb més incidència 

és juliol, mes en el qual s’arriba quasi al límit de 1.000W/m2 en alguns llocs del sud de la península 

Ibèrica.   

 
Figura 5.7 Estacionalitat de la sèrie “Solar Fotovoltaica”. (Font: Elaboració pròpia) 

5.4.2. Tendència de l’ús d’energia solar fotovoltaica 

La tendència de l’ús d’energia solar fotovoltaica es veu directament afectada pel gran augment de 

potència solar instal·lada a l’Estat, amb un nombre creixent molt elevat fins a finals de 2013. 

La tendència dispara el seu creixement entre 2008 i 2010, ja que Espanya va ser un dels primers 

països a nivell mundial en investigació i aprofitament de l’energia solar. Amb el nou Reial Decret 

661/2007, es van instal·lar el 2008 un total de 2.708 MW de potència en tan sols 1 any. Aquest fet va 

suposar canvis en la legislació degut a la crisi i el dèficit tarifari del sector: fins i tot la Comissió 

Europea va advertir al Govern que els inversors i empreses del sector necessitaven seguretat i certesa 

i que els canvis de primes i retribucions estaven donant irregularitat al sector, fet que allunyava als 

inversors. 
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Degut a les generoses primes comentades anteriorment, entre 2007 i 2009 es van construir algunes 

de les centrals fotovoltaiques més grans del món a Espanya. Tot i així, degut a la baixada de 

retribucions a partir de la nova regulació, aquesta tendència s’ha frenat i hi ha països que han 

progressat molt més. 

Per últim cal afegir que l’efecte del Reial Decret 1/2012 i Reial Decret 413/2014 sobre l’energia solar 

fotovoltaica va ser semblant al que van tenir sobre altres renovables: la potència instal·lada es va 

paralitzar en sec, fins al punt de disminuir uns quants Megawatts respecte finals de 2013. Aquest fet 

va afectar directament a la també paràlisis de l’augment de l’ús d’energia solar fotovoltaica en aquest 

període. Es pot observar com la potència instal·lada va créixer el 2012 perquè no es van paralitzar els 

processos d’instal·lació que ja s’estaven duent a terme, però a partir d’aquell any no hi va haver cap 

mena d’augment de potència instal·lada a l’Estat. 

 
Figura 5.8 Evolució de la potència solar fotovoltaica instal·lada a Espanya. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 

la Red Eléctrica de España) 
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Figura 5.9 Tendència de l’ús d’energia solar fotovoltaica a Espanya. (Font: Elaboració pròpia) 

Comparant la tendència de l’ús d’energia solar fotovoltaica (Figura 5.9) amb la Figura 5.8, es pot 

observar la grandiosa correlació que existeix entre la potència instal·lada i l’energia que s’utilitza. 
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5.5. Energia solar tèrmica 

 
Figura 5.10 Descomposició de la sèrie “Solar tèrmica”. (Font: Elaboració pròpia) 

L’energia solar tèrmica segueix una tendència diferent a la solar fotovoltaica tot i tenir una font molt 

similar: el seu ús és lleugerament diferent, com s’ha descrit anteriorment. A més, la seva aplicació a 

l’àmbit nacional no es va iniciar fins a finals de 2009, any en el que la solar fotovoltaica ja estava en 

ple creixement. La seva estructura evolutiva ve molt marcada per l’estacionalitat i per una clara 

tendència creixent fins a inicis de 2014. 

 

5.5.1. Estacionalitat de l’ús d’energia solar tèrmica 

Tal com a l’energia solar fotovoltaica (ja que transformen energia a partir de la mateixa font) els pics 

de producció d’energia solar tèrmica són als mesos de maig, juny, juliol i agost i els mesos vall són 

novembre, desembre, gener i febrer. Això és degut també a que la mitjana d’incidència solar a la 

península creix com més propera al mes de juliol és la lectura, i decreix com més propera al mes de 

gener és la lectura.  



Estudi de l’evolució de l’ús d’energia renovable en l’àmbit nacional   

  63 

 
Figura 5.11 Estacionalitat de la sèrie “Solar tèrmica”. (Font: Elaboració pròpia) 

 

5.5.2. Tendència de l’ús d’energia solar tèrmica 

En aquest tipus d’energia renovable es pot observar una tendència creixent fins a 2014, que 

s’estabilitza durant el 2015 i pateix una lleugera baixada a finals de 2015 i inicis de 2016. El 

creixement de l’ús d’aquesta energia té un començament pronunciat a inicis de 2010 que s’estén fins 

al ja comentat punt d’estabilització el 2014.  

L’energia solar tèrmica o termosolar va començar a produir quantitats considerables d’energia a 

partir de 2010, quan es van començar a utilitzar diverses centrals de 50 MW de potència instal·lades 

a partir de 2008: Andrasol 1, Andrasol 2, Solnova 1, Solnova 3 i Solnova 4. El 2007 es va inaugurar la 

primera central tèrmica solar europea a prop de Sevilla, anomenada PS10  i amb una potència 

d’11MW. 

Actualment, totes les plantes que no havien començat la seva construcció abans del canvi del Reial 

Decret 413/2014 van paralitzar els projectes degut a la retirada de les primes i la reestructuració ja 

comentada del règim retributiu del sector. Això implica que en l’actualitat no hi ha cap planta 

termosolar en construcció i, per tant, el creixement de l’ús d’aquest tipus d’energia renovable ha 

quedat paralitzat. 

A partir de totes aquestes dades es pot concloure que el fet que marca el creixement de l’ús 

d’energia solar tèrmica és la rendibilitat econòmica que es pot obtenir de la posada en marxa de les 

centrals en qüestió, fet que ve directament condicionat per les legislacions pertinents del sector. 
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5.6. Energia tèrmica i altres renovables 

 
Figura 5.12 Descomposició de la sèrie “Tèrmica i altres renovables”. (Font: Elaboració pròpia) 

En aquest cas, cal comentar que les energies renovables que es tenen en compte conjuntament amb 

la tèrmica són el biogàs, la biomassa, la hidràulica marina i la geotèrmica. També s’incloïa el terme de 

residus fins el 31 de desembre de 2014. Es pot observar una tendència a l’alça amb un índex de 

creixement moderat fins a mitjans de 2013, seguit d’una baixada fins a inicis de 2015 que tornava 

aquest conjunt d’energies a nivells de 2009. Tot i així cal afegir que els valors a partir de 2015 tenen 

un comportament creixent i sembla que la tendència segueixi a l’alça. 

 

 

5.6.1. Estacionalitat de l’ús d’energia tèrmica i altres renovables 

Degut al cúmul de dades de diferents energies que conté aquesta sèrie temporal, es poden observar 

2 pics pronunciats en aquest tipus d’energia, a l’octubre i desembre. Per contra també hi ha dos 

clares valls en els valors: febrer i abril. Cal mencionar que aquest fet és probable que es doni degut a 

la irregularitat de la sèrie i que les diferents fonts d’energia que la componen no depenen de les 

mateixes condicions meteorològiques o temporals. 
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5.6.2. Tendència de l’ús d’energia tèrmica i altres renovables 

La tendència d’aquesta evolució, com amb la majoria d’energies renovables, segueix un creixement a 

bon ritme fins a mitjans de 2013. Degut al canvi de llei de 2014 i la incertesa generada al sector de 

renovables, especialment noves renovables com la mareomotriu o la geotèrmia van quedar en segon 

terme per als inversors, fet que va provocar la gran baixada que s’observa en la tendència fins a 2015, 

on sembla ser que torna a arrancar una petita pujada de l’ús d’aquest conjunt d’energies. Tot i així, 

s’atribueix una gran part del canvi de tendència en la sèrie a la desaparició del recompte dels residus 

com a “tèrmica i altres renovables”, ja que l’ús d’energia de residus ha augmentat els últims anys 

com es pot observar a continuació. 

5.7. Energia de residus 

 
Figura 5.13 Descomposició de la sèrie “Residus”. (Font: Elaboració pròpia) 

Aquesta sèrie esdevé vigent l’any 2014, coincidint amb la separació del recompte de valors de residus 

del total d’energia “tèrmica i altres renovables”. Tot seguit es farà una anàlisi de la sèrie “Residus” i 

una sèrie sumatori de “Residus”+”Tèrmica i altres renovables”. 
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5.7.1. Estacionalitat de l’ús d’energia de residus 

Dins la irregularitat de la sèrie (deguda principalment als pocs valors dels que es disposa), es pot 

observar que els pics es donen a cada gener i març, seguits d’un mínim immediat a l’abril. A priori, 

sembla que aquesta estacionalitat no té cap explicació econòmica, legal o temporal i és fruit de la 

fluctuació dels valors durant el temps d’observació (2014-2016). 

5.7.2. Tendència de l’ús d’energia de residus 

La tendència de l’ús d’aquest tipus d’energia pateix, com l’estacionalitat, un cert nivell d’irregularitat 

degut a l’acotat nombre de dades del que es disposa sobre l’evolució d’aquest.  

Es pot observar una forta tendència a l’alça entre 2014 i 2015, seguida per una estabilització dels 

valors entre 2015 i 2016. Tot i així, cal deixar clar que aquesta tendència tan marcada és, en part, 

conseqüència de la separació de la sèrie “Residus” de la sèrie “Tèrmica i altres renovables” el 

desembre de 2014, com s’ha comentat anteriorment. Tot seguit es mostrarà l’evolució de la sèrie 

conjunta 
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5.7.3. Sèrie conjunta de residus amb tèrmica i altres renovables 

 
Figura 5.14 Descomposició de la suma de sèries “Residus” i “Tèrmica i altres renovables”. (Font: Elaboració pròpia) 

Com es pot observar a la Figura 5.14, hi ha hagut una certa suavització de la potent baixada de la 

sèrie de “Tèrmica i altres renovables” i alhora un esquema de soroll de la sèrie més regular. 

L’estacionalitat de la sèrie es manté irregular degut a que, com s’ha argumentat prèviament, les 

energies del recompte depenen de diferents condicions externes i no es perioditzen de la mateixa 

manera. 
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5.8. Energies renovables 

 
Figura 5.15 Descomposició de la sèrie “Energies renovables”. (Font: Elaboració pròpia) 

En la Figura 5.15 pretén analitzar l’evolució de l’ús del conjunt d’energies renovables connectades a la 

xarxa elèctrica. A priori, es pot observar una evolució creixent regular amb una estacionalitat 

raonable. Tot i així, cal destacar que hi ha factors que influencien molt el càlcul de la tendència, com 

la forta baixada de l’energia hidràulica els anys 2011 i 2012. Un cop analitzada aquesta descomposició 

es graficarà una sèrie de renovables sense hidràulica per observar-ne el comportament. 

 

5.8.1. Estacionalitat de l’ús d’energies renovables 

En aquest cas, cal deixar clar que l’estacionalitat del conjunt d’energies ve marcada per les energies 

que més influència en valor absolut tenen sobre el total de renovables. En aquest cas, l’energia eòlica 

i hidràulica. El fet que el pic de l’energia hidràulica es doni a març i abril i l’eòlica a desembre, gener, 

febrer i març fa que el pic absolut d’energies renovables es doni al març, mentre que la vall absoluta 

es doni al setembre, com a conseqüència de que la majoria de valls transcendents (eòlica, hidràulica, 

solar tèrmica i solar fotovoltaica) es donen al setembre o molt a prop d’aquest mes. Així doncs, es pot 

concloure que degut al domini actual de l’energia eòlica i hidràulica a Espanya, els fets meteorològics 

més transcendents de 2007 a 2016 han sigut la constància del vent i els cabals dels rius (influïts en la 

major part per les pluges), seguits del grau d’incidència solar mitjana a la superfície. 
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5.8.2. Tendència de l’ús d’energies renovables 

Com s’ha comentat anteriorment, les energies eòlica i hidràulica són les que tenen un efecte sobre el 

valor absolut d’energies renovables totals més elevat i, per tant, són les que més influeixen sobre la 

tendència. Es pot observar una clara tendència creixent  de l’ús d’energies renovables des de 2007 

fins a mitjans de 2010, seguida per una baixada fins a 2012 i  una pujada irregular fins a 2014, des 

d’on la tendència agafa uns valors decreixents però estables i sembla tornar a l’alça a finals de 2015. 

El pic absolut de tendència es dóna el mes d’octubre de 2013, patint una progressiva baixada durant 

l’any 2014 fins a arribar a nivells de finals de 2012 l’agost de 2015, on comença a reprendre’s la 

pujada de pendent actual.  

Es pot observar un clar efecte de les lleis de regulació del sector elèctric a l’evolució de l’ús d’energies 

renovables: a partir de finals de 2007 es dispara la producció amb energies renovables gràcies al Reial 

Decret 611/2007. Aquest creixement es veu frenat al 2011, amb la incorporació del Real Decret 

1544/2011, que estableix els peatges d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia per als 

productors d’energia elèctrica. Tot i així, el creixement torna a disparar-se amb força fins que troba 

un gran fre en un creixement que apuntava ben amunt l’any 2013 i 2014 amb la reforma de les lleis 

del sector (Reial Decret Llei 9/2013, que adopta “mesures per garantir l’estabilitat financera del 

sistema elèctric”, la Llei 24/2013, Llei del Sector Elèctric i el Reial Decret 413/2014, que regula 

l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables, cogeneració i residus).  

 
Figura 5.16 Descomposició de la sèrie “Energies renovables” restant-li la sèrie “Hidràulica”. (Font: Elaboració pròpia) 
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6. Pronòstics de les sèries temporals estudiades 

A partir de les sèries temporals introduïdes al software R s’han realitzat diversos pronòstics basats en 

els dos models explicats anteriorment: Exponential Smoothing (suavitzat exponencial) i ARIMA 

(model auto-regressiu integrat amb mitja mòbil). Aquests pronòstics es basen en l’evolució de l’ús de 

cada una de les energies renovables entre 2007 i 2016, però s’ha volgut afegir un toc d’autocrítica a 

l’estudi i s’han analitzat dades entre 2007 i 2013, per obtenir un pronòstic de com hagués progressat 

l’ús de cada una de les energies si no hagués aparegut un canvi de legislació nacional els anys 2013-

2014. En aquest cas es compararà també l’evolució que “hagués tingut” l’ús d’energia renovable en 

relació amb l’evolució real que ha tingut en realitat. 

Abans de començar, convé demostrar que el mètode té una gran fiabilitat i és capaç de pronosticar 

les dades amb una gran precisió. S’agafa com a exemple la sèrie “Solar fotovoltaica” i es tallen les 

dades a desembre de 2015. Tot seguit, es fa servir el mètode ARIMA per pronosticar el futur de l’ús 

d’aquesta energia. Es pot observar com hi ha 5 dades a tenir en compte, el forecast (punt més 

probable), “Lo 80” i “Hi 80” (punts màxim i mínim amb el 80% de fiabilitat) i “Lo 95” i ”Hi 95” (punts 

màxim i mínim amb el 95% de fiabilitat). Amb les dades reals de l’any 2016 es pot veure com totes i 

cada una d’elles entren dins del rang de fiabilitat i fins i tot s’acosten moltíssim als punts més 

probables calculats a partir del mètode ARIMA per la sèrie amb dades fins a 2015: 

 

 
Figura 6.1 Pronòstic de la sèrie “Solar Fotovoltaica fins a 2015”. (Font: Elaboració pròpia) 

Per tant, es dóna el vistiplau al mètode i serà utilitzat en el pronòstic d’evolució de l’ús de les 

energies. 
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6.1. Pronòstics d’evolució de l’ús d’energia hidràulica 

 
Figura 6.2 Pronòstic de la sèrie “Hidràulica” amb el mètode ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 

 
Figura 6.3 Pronòstic de la sèrie “Hidràulica” amb el mètode Holt-Winters. (Font: Elaboració pròpia) 
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En el cas de l’energia hidràulica, es pot observar que el pronòstic es desfavorable en ambdós casos. 

Això és degut a la irregularitat de la tendència en el tram de 2007-2016, afectada principalment pels 

canvis legislatius de 2011-2012 i 2013-2014. El model ARIMA en preveu una certa estabilització i el 

Holt-Winters una baixada progressiva. 

En el cas d’aquesta sèrie no es farà un estudi comparatiu entre l’evolució real i pronosticada des de 

2013 ja que la llei no va tenir un efecte important en la tendència d’aquesta sèrie. 

 

6.2. Pronòstics d’evolució de l’ús d’energia hidroeòlica 

  
Figura 6.4 Pronòstic de la sèrie “Hidroeòlica” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 

En el cas de l’energia hidroeòlica només es pot pronosticar amb ARIMA ja que el mètode Holt-

Winters requereix més dades de les que existeixen en aquest període de temps. Es pot observar una 

clara tendència a l’alça de l’ús d’aquesta energia i, per tant, els pronòstics apunten a un bon progrés. 

Aquesta predicció tan benèvola és conseqüència de l’aparició del seu ús a mitjans de 2014, fet que fa 

que la sèrie s’escurci i, per tant, els càlculs amb ARIMA pronostiquin aquesta pujada. 
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6.3. Pronòstics d’evolució de l’ús d’energia eòlica 

 
Figura 6.5 Pronòstic de la sèrie “Eòlica” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 

 
Figura 6.6 Pronòstic de la sèrie “Eòlica” amb Holt-Winters. (Font: Elaboració pròpia) 
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En el cas de l’energia eòlica es pot observar una diferència important en l’operació dels dos models. 

Ambdós en preveuen un creixement en quant a tendència, però la estacionalitat queda molt més 

marcada en el model Holt-Winters que en el model ARIMA. Això és degut a la lleugera davallada que 

va patir l’ús d’energia eòlica a partir de 2014, que fa que el model ARIMA en doni un pronòstic  amb 

un pendent menys pronunciat.  

 
Figura 6.7 Descomposició de la sèrie “Eòlica 2013”. (Font: Elaboració pròpia)

 

Figura 6.8 Pronòstic de la sèrie “Eòlica 13” fins 2016. (Font: Elaboració pròpia) 
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S’ha volgut fer una expansió del model de la sèrie des de desembre de 2013 fins a inicis de 2016 per 

veure si els forts canvis en la legislació el període 2013-2014 van afectar algunes o totes les energies 

renovables. En aquest cas, es pot observar que l’ús d’energia eòlica per a la producció d’electricitat 

no va patir canvis desfavorables, sinó que si la llei no hagués canviat la mitjana de l’ús d’energia eòlica 

s’hagués mantingut quasi intacte, però els pics i valls de producció són més pronunciats en el cas real 

que en el cas pronosticat. Es pot concloure que el canvi de legislació no va tenir un fort impacte en 

l’ús d’energia eòlica a l’Estat espanyol. 

6.4. Pronòstics d’evolució de l’ús d’energia solar fotovoltaica 

  
Figura 6.9 Pronòstic de la sèrie “Solar Fotovoltaica” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 6.10 Pronòstic de la sèrie “Solar Fotovoltaica” amb Holt-Winters. (Font: Elaboració pròpia) 

En el cas de l’energia solar fotovoltaica es troben dos casos de predicció diferents. El model ARIMA 

pronostica un cert decreixement de la tendència amb una estacionalitat continuada, mentre que el 

model Holt-Winters en pronostica un lleuger però efectiu creixement de tendència mantenint la 

estacionalitat. Ambdós models tenen viabilitat lògica, ja que el model ARIMA obté els resultats tenint 

en compte que a partir de 2013 hi va haver un canvi de tendència, que fa que s’estabilitzi o fins i tot 

baixi una mica el valor del pronòstic utilitzat. El model Holt-Winters, en canvi, agafa la tendència 

general (donant una ponderació diferent als diferents punts de la sèrie temporal) i, per tant, el 

resultat del pronòstic tendeix a créixer. 
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Figura 6.11 Descomposició de la sèrie “Solar Fotovoltaica 2013”. (Font: Elaboració pròpia) 

 
Figura 6.12 Pronòstic de la sèrie “Solar Fotovoltaica” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 
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En el cas de la comparació entre l’ús d’energia solar real i el pronosticat amb dades fins a desembre 

de 2013 es pot observar una diferència important. Tot i que el progrés real de l’ús d’aquesta energia 

cau dins els límits de 80% de fiabilitat, la tendència que es pronostica si no hi haguessin hagut els 

forts canvis de legislació era creixent, amb possibilitat d’encara ser més alta que la dels anys 

anteriors. Es pot arribar a la conclusió que el canvi de legislació 2013-2014 va tenir un important 

efecte en l’evolució de l’ús d’energia solar fotovoltaica a partir d’aquestes dades. 

6.5. Pronòstics d’evolució de l’ús d’energia solar tèrmica 

  
Figura 6.13 Pronòstic de la sèrie “Solar tèrmica” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 6.14 Pronòstic de la sèrie “Solar tèrmica” amb Holt-Winters. (Font: Elaboració pròpia) 

L’ús d’energia solar tèrmica és un cas molt semblant al de l’energia solar fotovoltaica, amb la 

diferència que la seva aparició va ser més tardana i, per tant, les tendències pronosticades amb Holt-

Winters acostumen a ser més elevades. En el cas del model ARIMA, al igual que passa amb el cas de 

l’ús d’energia solar fotovoltaica, en pronostica un cert decreixement degut al canvi de tendència a la 

baixa que va patir l’ús d’aquesta energia a partir de finals de 2013.  
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Figura 6.15 Descomposició de la sèrie “Solar tèrmica 2013”. (Font: Elaboració pròpia) 

 
Figura 6.16 Pronòstic de la sèrie “Solar tèrmica 2013” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 
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Es pot observar com l’energia solar tèrmica va tenir un fort augment de tendència entre 2010 i finals 

de 2013 que, si la legislació no hagués canviat, hagués continuat de cara a 2016. Això significaria un 

molt bon progrés de cara a objectius europeus d’energia. En tot cas, a partir de l’estudi d’aquesta 

evolució s’ha esbrinat que el fort augment de l’ús d’aquesta energia a partir de 2010 era degut a la 

gran quantitat de potència instal·lada que hi va haver a partir de 2008, amb les primes i els règims 

retributius especials per a aquests tipus d’instal·lacions. Amb el canvi de legislació aquest procés es va 

estancar degut a la gran reducció de la rendibilitat econòmica d’aquestes instal·lacions, fet que va fer 

que hi hagués una paràlisi del creixement i, per tant, es pot veure tant estadísticament com a partir 

de la realitat que aquest canvi de legislació va afectar directament al creixement de l’ús d’aquesta 

energia. 

6.6. Pronòstics d’evolució de l’ús d’energia tèrmica i altres renovables 

  
Figura 6.17 Pronòstic de la sèrie “Tèrmica i altres renovables” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 6.18 Pronòstic de la sèrie “Tèrmica i altres renovables” amb Holt-Winters. (Font: Elaboració pròpia) 

L’evolució de l’ús d’aquesta sèrie temporal és complicat, ja que va patir una molt forta baixada a 

finals de 2014. Això és degut a factors com el canvi de legislació i la separació del terme “residus” de 

la sèrie. Tot i així, el model Holt-Winters n’estima una pujada progressiva seguint la seva tendència 

general. El model ARIMA, per contra, en pronostica una estabilització que segueix una lleugera 

baixada, pronosticada a partir de la forta baixada de 2014. Tot i així, ambdós models donen un perfil 

viable a l’evolució de l’ús d’aquesta energia, tot i que el model Holt-Winters en preveu una millora 

gradual més gran que l’ARIMA. 
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Figura 6.19 Descomposició de la sèrie “Tèrmica i altres renovables 2013”. (Font: Elaboració pròpia) 

 
Figura 6.20 Pronòstic de la sèrie “Tèrmica i altres renovables 2013” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 
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En el cas de l’energia tèrmica i altres renovables, es pot observar com el pronòstic de l’evolució marca 

una bona tendència a l’alça i amb resultats molt favorables de cara a 2016. Aquest pronòstic dóna a 

entendre que el canvi de legislació va tenir un clar efecte en l’evolució d’aquest conjunt de 

renovables. Tot i així, cal contextualitzar: un factor important que va provocar la baixada del total 

d’aquest recompte va ser la independització del terme “residus” d’aquest grup. Tot i així, com s’ha 

demostrat anteriorment, el terme residus no va tenir un efecte directe en la reducció de la tendència 

dels valors d’aquesta sèrie temporal, sinó que nomes la va accentuar.  

6.7. Pronòstics d’evolució de l’ús d’energia de residus 

 
Figura 6.21 Pronòstic de la sèrie “Residus” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 6.22 Pronòstic de la sèrie “Residus” amb Holt-Winters. (Font: Elaboració pròpia) 

En aquest cas es pot observar com el pronòstic amb ARIMA té molt poca precisió degut a les poques 

dades de les que es disposen, fet que fa que es mostri el gràfic per demostrar que el càlcul requereix 

d’un mínim de dades. En el cas de Holt-Winters, per això, n’agafa la tendència dels últims 2 anys i en 

pronostica una progressiva pujada. Tot i així, aquest pronòstic és poc fiable ja que tant poques dades 

no poden donar prou valors com per defensar una progressió en concret. 

Degut a la manca de dades prèvies a 2015 no es pot considerar l’efecte 2013-2014 en aquesta 

energia. 
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6.8. Pronòstics d’evolució de l’ús d’energies renovables 

 
Figura 6.23 Pronòstic de la sèrie “Energies renovables” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 

 
Figura 6.24 Pronòstic de la sèrie “Energies Renovables” amb Holt-Winters. (Font: Elaboració pròpia) 
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En el cas de l’evolució de la suma d’energies renovables es poden observar dues tendències diferents 

en funció de si es fa servir el mètode Holt-Winters o el mètode ARIMA. En el cas del mètode ARIMA, 

es pronostica un cert decreixement en la tendència de la sèrie degut a la baixada progressiva que ha 

patit l’ús d’energies renovables en la xarxa elèctrica durant els anys 2014, 2015 i 2016. Aquesta 

tendència ve clarament marcada per les dades finals de la sèrie. En el cas del model Holt-Winters, 

s’observa una tendència a l’alça amb una estacionalitat constant degut a que tots els valors, amb el 

seu corresponent grau de ponderació, són considerats al càlcul i la tendència de 2007 a 2016 és 

clarament creixent. Ambdós pronòstics són fiables, però el model ARIMA consta de més precisió. Cal 

remarcar que no només s’ha de fer cas a la progressió lineal sinó també a les bandes de fiabilitat de 

80% i 95%, que en molts casos marcarien una tendència favorable també per a l’evolució de l’ús de 

les energies renovables. 

 
Figura 6.25 Descomposició de la sèrie “Energies Renovables 2013”. (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 6.26 Pronòstic de la sèrie “Energies renovables 2013” amb ARIMA. (Font: Elaboració pròpia) 

A l’hora d’analitzar el pronòstic d’aquesta sèrie, es pot observar una tendència a l’alça de l’evolució 

de l’ús d’energies renovables a Espanya si es tinguessin en compte les dades fins a desembre de 

2013. Així doncs, aquesta progressió difereix clarament de la tendència real d’aquesta sèrie, fet que 

es pot atribuir directament als canvis de legislació que hi va haver entre 2013 i 2014. Es pot observar 

clarament que la progressió real (observada) fins 2016 recauria dins els marges de 80% i 95% de 

fiabilitat que s’han calculat, però la progressió més probable seguiria un camí molt diferent i faria que 

els nivells de 2016 fossin quantiosament superiors als de 2016 observats a la realitat. És conegut 

l’efecte del canvi de legislació en l’ús d’energies renovables, però l’objectiu d’aquestes comparacions 

és demostrar que es pot intentar buscar un argument matemàtic per demostrar que aquestes 

afirmacions són certes. 
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7. Impacte ambiental 

Degut a que aquest projecte s’ha basat en un estudi, l’impacte ambiental de la realització d’aquest ha 

sigut petit. Tot i així es tindran en compte els diferents efectes ambientals que ha pogut tenir: 

 El projecte s’ha fet utilitzant un ordinador fixe individual a casa, conjuntament amb llibretes i 

calculadores. La resta d’eines han estat software informàtics com el software R o Microsoft 

Office, entre d’altres. 

 Els dies en els que ha sigut necessari anar a la universitat o biblioteca, s’ha utilitzat el 

transport públic següent: tren, metro i tramvia. 

 L’impacte visual del projecte és nul, ja que no és un projecte d’instal·lació o logística sinó un 

estudi. 

 S’espera contribuir en la conscienciació de la població de que l’ús d’energies renovables no 

creix al ritme que es necessita i, per tant, obtenir un balanç positiu en termes d’impacte 

ambiental del projecte. 
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Conclusions 

Aquest treball plantejava l’objectiu de descriure l’evolució de l’ús dels diferents tipus d’energia 

renovable a l’Estat espanyol fent ús d’eines estadístiques i d’informació relacionada amb aspectes 

que tenen una important influència en aquesta evolució. S’han assolit els objectius principals, fins i 

tot complementats amb una sèrie de pronòstics d’evolució dels diferents tipus d’energia que han 

servit per ampliar les conclusions de l’estudi. 

Dades estudiades 

El conjunt de dades estudiades es basava en els valors de l’evolució de l’ús d’energies renovables a la 

xarxa elèctrica durant el període 2007-2016. S’han format sèries temporals a partir dels valors 

observats per posteriorment analitzar-les amb el software R. Fruit d’aquest anàlisi, s’han pogut 

extreure conclusions i relacions entre els canvis de tendència en els diferents tipus d’energia i els 

canvis socioeconòmics, legislatius i tecnològics a l’Estat. 

Com a fet més transcendent de cara a l’anàlisi de dades, s’ha pogut comprovar com hi ha hagut 

diversos Reial Decrets, com el 1/2012 o el 413/2014 que afecten directament a la tendència de la 

majoria d’energies renovables, limitant-ne el creixement i establint un estancament en el creixement 

de l’ús d’aquestes. És cert que l’efecte socioeconòmic de la crisi i del dèficit tarifari del sector elèctric 

és una causa directa de la reducció de les primes i incentius a la instal·lació de renovables, però des 

d’aquest treball es vol demostrar la influencia directa entre els canvis legislatius estatals i els canvis 

de tendència en l’ús d’aquestes energies. A més, es pot observar com un dels impulsos més grans 

que va rebre l’ús d’aquestes energies, conjuntament amb el PER 2005-2010, és la introducció dels 

sistemes retributius especials que es van introduir amb el Reial Decret 661/2007. Aquests sistemes 

retributius van fer que es disparés la quantitat de potència renovable instal·lada a l’Estat, fins i tot de 

manera massa descontrolada, fet que va fer que posteriorment es corregissin certs aspectes del 

règim. 

En qualsevol cas, la conclusió més important que es pot extreure de l’estudi de les dades és que el 

factor més influent en l’evolució de l’ús d’energies renovables a Espanya ha estat el marc regulador. 

Comparant l’evolució d’aquest ús amb el potencial renovable nacional es pot observar com encara hi 

ha un marge de millora abismal i el sector de l’energia renovable té un gran progrés a fer, tant 

tecnològicament com legalment. 
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Treball 

En aquest Treball Final de Grau s’ha après a aplicar part dels coneixements assolits durant la formació 

en el Grau d’Enginyeria de l’Energia i a aplicar solucions que s’han anat aprenent a mesura que 

s’avançava en els càlculs, com per exemple la possibilitat de calcular els pronòstics de sèries 

temporals a partir de suavitzat exponencial i mètodes ARIMA amb el software R. La combinació dels 

coneixements assolits durant el grau i els assolits durant la realització del treball han contribuït en el 

resultat final. Com a conclusió d’aquest treball, s’ha d’afegir que es basa en l’exploració d’un camp 

com és el món de l’estadística i la seva aplicació directa a anàlisi de l’evolució d’un factor tan 

relacionat amb l’ especialitat cursada com és l’ús d’energies renovables. 

El treball és un intent de demostrar la correlació que hi ha entre la interpretació matemàtica de les 

dades estudiades i la interpretació dels diferents factors externs que les afecten. 

Personal 

A nivell personal, la realització d’aquest treball ha servit per aplicar els coneixements assolits i 

aprendre a invertir el temps de manera eficient a l’hora de desenvolupar un estudi de l’evolució de 

sèries de dades. Tanmateix, ha servir també per assolir una sèrie de coneixements bàsics pel que fa a 

models estadístics per al pronòstic de dades i sobre l’anàlisi de sèries temporals i complementar el 

coneixement obtingut al cursar el grau, tal i com la major comprensió de l’evolució de la legislació del 

sector elèctric nacional. 

Futur 

De cara al futur, aquest treball pot tenir continuïtat a mesura que els coneixements i motivacions 

personals ho permetin. S’espera que, un cop ampliat en nivell de coneixement personal, es pugui 

realitzar un treball més aprofundir i que pugui tenir una influència en la conscienciació nacional sobre 

l’ús de recursos renovables per la producció d’energia i els seus avantatges. 
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica 

El pressupost del projecte inclou tant les despeses materials (en aquest cas, costos de software i 

hardware) com les despeses relacionades a la seva elaboració (costos d’enginyeria). 

 

Element Preu (€) 
Cost dels 5 mesos 

(€) Cost total (€) 

Microsoft Office 365 100 
 

100 

Acer Aspire V3-572G i7 715 
 

715 

Servei de connexió a la xarxa 32€/mes 160  160 

Calculadora CASIO FX570ES Plus 17,65 
 

17,65 

Costos de software i hardware 
  

992,65 
Taula. 1 Costos de software i hardware. (Font: Elaboració pròpia) 

 

Element 
Salari 
(€/h) Dedicació (h) Cost total (€) 

Tutor intern 35 30 1.050 

Enginyer junior 16 600 9.600 

Costos d'enginyeria 
  

10.650 
Taula. 2 Costos d’enginyeria. (Font: Elaboració pròpia) 

 

Element Cost total (€) 

Costos de software i hardware 992,65 

Costos d'enginyeria 10.650 

SUBTOTAL 11.642,65 

IVA del 21% 2.444,9565 

TOTAL 14.087,6065 
Taula. 3 Cost total estimat de l’estudi. (Font: Elaboració pròpia) 
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Annex A 

En l’annex A hi ha totes les dades de l’evolució de l’ús de diferents tipus d’energia estudiats. 

 
Figura 0.1 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2007. 

 

 
Figura 0.2 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2008. 

 

 
Figura 0.3 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2009. 

 

 
Figura 0.4 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2010. 
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Figura 0.5 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2011. 

 
Figura 0.6 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2012. 

 
Figura 0.7 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2013. 

 
Figura 0.8 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2014. 

 
Figura 0.9 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2015. 
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Figura 0.10 Ús d’energia renovable a la xarxa elèctrica espanyola l’any 2016. 

 




