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A PRESSUPOST  

Els costos de realització de l’Estudi dinàmic d’aerogeneradors connectats a una xarxa 
dèbil són els següents: 

A.1 Costos d’oficina tècnica 

En una primera partida es tindrà en compte els costos amortitzables: 

• Costos a amortitzar en tres anys:  

 

Concepte Preu (€) 

ordenador personal 1.400 

llicències programes informàtics 2.500 

impressora 360 

TOTAL 4.260 

Taula A.1 Costos amortitzables

En un any equivaldria a: 

TOTAL  AMORTIZABLES = 1.420 €/any 

Sumant-li els costos fixes anuals que corresponen a: 

• Lloguer del local, llum, aigua, telèfon, taxes, costos financers: 7.000 €/any 

• Línia Internet ADSL: 360 €/any  

TOTAL  AMORTITZABLES i FIXES = 8.780 €/any 

Tenint en compte que les hores anuals de treball, per terme mig, són de 1.800 h/any i que 
el temps invertit en el projecte és de 860 h, s’obté un total de: 

TOTAL  AMORTITZABLES i FIXES 
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 18780€ / ·860 4.194,89€
1800

anyany h
h

=  

A continuació s’avalua el cost de personal, considerant-lo el salari d’un enginyer júnior de 25 
€/h segons conveni. 

 

Concepte Cost (€/h) Temps (h) Cost (€) 

Recopilació de bibliografia de 
tecnologies d’aerogeneradors 

25 65 1.625 

Lectura, interpretació i estudi de 
tecnologies d’aerogeneradors 

25 45 1.125 

Recopilació i estudi de la 
normativa vigent 

25 90 2.250 

Recerca bibliogràfica i estudi de 
l’estabilitat de la xarxa elèctrica 

25 200 5.000 

Estudi de les aplicacions del 
programa PSS/E 

25 250 6.250 

Posta en marxa dels models de 
simulació 

25 95 2.375 

Realització de les simulacions i 
interpretació de resultats 

25 115 2.875 

TOTAL PERSONAL 860 21.500 

Taula A.2 Estimació horària

TOTAL de DESENVOLUPAMENT del PROJECTE = 4.194,89 + 21.500 = 25.694,89 € 

A.2 Impostos i preu de venda al públic 

Aplicant el 16% d’IVA sobre el cost total desenvolupament del projecte, s’obté que el cost 
total de facturació és de: 
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Concepte Cost (€) 

TOTAL ABANS d’IMPOSTOS 25.694,89 

+ IVA (16%) 4.111,18 

TOTAL DESPRÉS d’IMPOSTOS 29.806,07 

Taula A.3 Cost total
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B Comentaris de la norma UNE-EN 61400-21 

La Norma Europea EN 61400 part 21 amb el títol “Mesura i avaluació de les característiques 
de la qualitat de subministre de les turbines eòliques connectades a la xarxa” engloba els 
següents objectius: 

 La definició i especificació de les magnituds a determinar per a caracteritzar la 
qualitat de subministre d’una turbina eòlica connectada a la xarxa. 

 Els procediments de mesura per quantificar les característiques. 
 Els procediments per avaluar la conformitat amb els requisits de qualitat de 

subministre, inclosa l’estimació de la qualitat de subministre esperada d’un tipus 
de turbina eòlica una vegada emplaçada en un lloc específic, eventualment en 
grups. 

Aquesta norma defineix un procediment general per determinar els principals paràmetres 
d’una turbina eòlica per estimar l’impacte d’aquesta sobre la qualiutat de subministre de la 
xarxa a la qual està connectada. Aquests paràmetres es determinen en assaigs realitzats per 
laboratoris de l’organització MEASNET. A continuació es desglossen els membres d’aquests 
laboratoris [1]: 

Membres de MEASNET:  

 CRES Centre for Renewable Energy Sources, Grècia. 
 DEWI Deutsches Windenergie-Institut GmbH, Alemanya. 
 ECN Energieonderzoek Centrum Nederland, Holanda. 
 RISØ National Laboratory, Dinamarca. 
 WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH, Alemanya. 
 WINDTEST Grevenbroich GmbH, Alemanya. 

 
Membres associats de MEASNET:  

 WIND-consult GmbH , Alemanya 
 IDR/UPM LAC - Laboratori de Calibrat en Túnel Aerodinàmic, Institut Universitari 

de Microgravetat "Ignacio Da Riva", Universitat Politècnica de Madrid, Espanya 

Les característiques resultants d’aquests assaigs per determinar els paràmetres s’han de 
recollir en un informe estandarditzat per la mateixa norma. De fet, gairebé tots els fabricants 
d’aerogeneradors sotmeten les turbines eòliques a aquests assaigs per disposar d’aquestes 
característiques, encara que la majoria de fabricants de turbines eòliques les consideren 
confidencials i només proporcionen aquests valors als promotors dels parcs eòlics.  

B.1 Paràmetres característics de la qualitat de subministre d’una turbina 
eòlica 

A continuació es presenten les magnituds que s’han d’estipular per caracteritzar la qualitat de 
la potència d’una turbina eòlica: 
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B.1.1 Dades assignades 
 Potència assignada,  en [kW] nP
 Velocitat del vent assignada,  en [m/s] nv
 Potència aparent assignada,  en [kVA] nS
 Potència reactiva assignada,  en [kvar] nQ
 Corrent assignada,  en [A] nI
 Tensió assignada,  en [V] nU

B.1.2 Potència màxima autoritzada 
 Potència màxima autoritzada pel sistema de control: valor avaluat,  en [kW] mcP
 Potència màxima autoritzada pel sistema de control: valor normalitzat, 

n

mc
mc P

Pp =  

B.1.3 Potència màxima mesurada 
 La potència màxima mesurada com a valor mig en 60s,  en [kW] 60P

 La potència màxima mesurada com a valor normalitzat en 60s, 
nP

Pp 60
60 =   

 La potència màxima mesurada com a valor mig en 0,2 s,  en [kW] 20,P

 La potència màxima mesurada com a valor normalitzat en 0,2 s, 
n

,
, P

P
p 20

20 =   

B.1.4 Potència reactiva 
 La potència reactiva s’especificarà en forma de taula, com a valors integrats en 

10 min en funció de la potència de sortida integrada en 10 minuts fins 0, 10, …, 
90, 100% de la potència assignada. La potència de sortida s’especifica en [kW] i 
la potència reactiva en [kvar]. 

 La potència reactiva avaluada quan la potència activa es ,  [kvar] mcP mcQ
 La potència reactiva avaluada quan la potència activa es ,  [kvar] 60P 60Q
 La potència reactiva avaluada quan la potència activa es ,  [kvar] 20 ,P 2,0Q

B.1.5 Fluctuacions de tensió en funcionament continu 
 Coeficient de flicker de la turbina eòlica en funcionament continu ( ak v,c )ψ  pels 

angles de fase d’impedància de la xarxa kψ = 30º, 50º, 70º, 85º en una taula per 
quatre distribucions diferents de velocitats de vent, amb una mesura anual de 
velocitats del vent de = 6 m/s, 7,5 m/s, 8,5 m/s i 10 m/s, respectivament. av

B.1.6 Fluctuacions de tensió en operacions de connexió 

Existeixen tres tipus d’operació de connexió: 
 Posta en marxa de la turbina eòlica a la velocitat d’inici 
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 Posta en marxa de la turbina eòlica a la velocitat de vent assignada 

Per cada un dels tipus d’operacions de connexió anteriors, s’han d’estipular els valors dels 

xim d’operacions de connexió en el curs d’un període de 10 minuts, 

 Número màxim d’operacions de connexió en el curs d’un període de 120 min. 

 r de ker escalonat,

 El pitjor cas de connexió entre aerogeneradors 

següents paràmetres: 
 Número mà

10N . 

(2h), 120N . 
Facto  flic  ( )kfk ψ , pels angles de fase d’impedància de la xarxa 

kψ = 30º, 50º, 70º, 85º 
( )kuk ψ El factor de variació de tensió, , pels angles de fase d’impedància de la 

xarxa kψ = 30º, 50º, 70º, 85º. 

El pitjor cas de connexió entre generadors, en el context del factor de flicker escalonat, es 

B.1.7 Harmònics 

Donat que en la majoria dels aerogeneradors s’utilitzen convertidors de freqüència, s’ha 

També s’haurà d’especificar la màxima distorsió harmònica total de corrent en tant per cent 

B.2 Avaluació de la qualitat de subministre 

En aquest apartat es descriuen els mètodes per estimar empíricament la qualitat de 

B.2.1 Tensió en règim permanent 

El funcionament d’una instal·lació de turbines eòliques pot afectar el valor de la tensió en 

defineix com l’operació de connexió que dóna el factor de flicker escalonat més elevat i en el 
context del factor de variació de tensió, com l’operació de connexió que dóna el factor de 
variació de tensió més elevat. 

d’estipular l’emissió de corrents harmòniques durant el seu funcionament continu. Aquestes 
s’han de donar per freqüències de fins a 50 vegades la freqüència fonamental de la xarxa 
(2500 Hz), en forma de potència de la sortida en kW integrats en 10 min per cada ordre 
d’harmònic i la corrent harmònica individual de cada harmònic en % de la corrent nominal.  

de la corrent nominal i la potència de sortida amb la màxima distorsió harmònica total de 
corrent en kW. 

subministre esperada d’una turbina eòlica o un grup d’elles, una vegada situada en el lloc 
específic. 

règim permanent de la xarxa connectada.  
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En funció del campo d’aplicació de l’anàlisi del flux de càrregues, es poden usar els valors 
 i Q  o  i Q  o  i . mcP P P Q

P P Q P

)

mc 60 60 20 , 20 ,

En una instal·lació amb varies turbines eòliques la potència de sortida del conjunt en el punto 
de connexió, es calcula a través d’una suma simple pel cas de dades integrats a 10 minuts 
(  i Q ) i 60 s (  i ). En canvi, les dades integrades a 0,2 s (  i Q ) es calculen 

segons les expressions següents. 
mc mc 60 60 20, 20 ,

(∑∑
==

Σ −+=
wtwt N

i
i,ni,,

N

i
i,n, PPPP

1

2
20

1
20       (B.1) 

( )∑∑
==

Σ −+=
wtwt N

i
i,ni,,

N

i
i,n, QQQQ

1

2
20

1
20       (B.2) 

on, 

wtN  es el número de turbines eòliques del grup. 

B.2.2 Requeriments a l’emissió de flicker 

Les emissions de flicker d’una instal·lació de turbines eòliques han de limitar-se per tal que 
es compleixin els límits especificats per les equacions següents: 

Pstist EP ≤          (B.3) 

Pltilt EP ≤          (B.4) 

on, 

stP  i  són les emissions de flicker a curta i llarga durada ltP

PstiE  i  són els límits de les emissions de flicker de curta i llarga durada en el 

punt de connexió. La IEC 61000-3-7 proposa els valors límit de 0,35 i 0,25 respectivament. 
PltiE

B.2.3 Requeriments a la variació relativa de tensió 

La variació relativa de tensió deguda a una instal·lació de turbines eòliques s’ha de limitar 
segons l’expressió següent: 
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n

dyn

U
U

d
Δ

≤          (B.5) 

on, 

d  es la variació  relativa de tensió en el punt de connexió de la xarxa deguda a una 
operació de connexió d’una instal·lació de turbines eòliques 

n

dyn

U
UΔ

 és la variació màxima de tensió autoritzada 

B.2.4 Emissió de flicker en funcionament continu 

La expressió següent estima el 99% de l’emissió de flicker durant el funcionament continu 
d’una turbina eòlica única: 

( )
k

n
akltst S

Sv,cPP ⋅== ψ        (B.6) 

on, 

( ak v,c )ψ  és el coeficient de flicker de la turbina eòlica per l’angle de fase de la 

impedància de la xarxa donat kψ  en el punto de connexió, i per la mitjana anual de vent 

donada  a l’alçada del rotor de la turbina eòlica en la planta av

nS  és la potència aparent assignada de la turbina eòlica 

kS  és la potència aparent de curtcircuit en el punt de connexió 

El coeficient de flicker de la turbina eòlica per les dades de kψ  i  reals poden trobar-se a 

partir de les característiques tècniques de l‘aerogenerador. 
av
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En el cas de connexió de varies turbines eòliques (no sincronitzades1) en un punt de 
connexió, l’estimació de l’emissió de flicker es realitza a través de l’equació següent: 

( )( )∑
=

ΣΣ ⋅⋅==
wtN

i
i,naki

k
ltst Sv,c

S
PP

1

21 ψ      (B.7) 

Per un parc eòlic amb n turbines eòliques del mateix tipus: 

( )
k

n
vltst S

S
cnPP

ak
⋅⋅== ,ψ        (B.8) 

on, 

( ak v,c )ψ  és el coeficient de flicker d’una turbina eòlica individual 

i,nS  és la potència aparent assignada d’una turbina eòlica individual 

wtN  és el número de turbines connectades en el punto de connexió 

 

B.2.5 Emissió de flicker durant les operacions de connexió 

L’emissió de flicker deguda a les operacions de connexió d’una turbina es calcula amb les 
següents expressions: 

( )
k

n
kf

.
st S

SkNP ⋅⋅⋅= ψ310
1018        (B.9) 

( )
k

n
kf

.
lt S

SkNP ⋅⋅⋅= ψ310
1208        (B.10) 

                                                 

 

 

1 En una xarxa de poca potència, amb generadors d’inducció, les turbines eòliques poden arribar a 
estar sincronitzades, el què pot accentuar les crestes o els sots de potència lligats al pas de la pala. 
En aquest cas la equació (B.7) pot subestimar l’impacte real en la qualitat de subministre 
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on 

( kfk )ψ  és el factor de flicker escalonat de la turbina eòlica per l’angle de fase de la 

impedància de la xarxa donat ( kψ  en el punt de connexió). 

Els coeficients de flicker escalonat de la turbina eòlica per les dades de kψ  s’obtenen de la 

taula de dades de la seva fitxa tècnica, com a resultat de la mesura dels paràmetres 
característics descrits en l’apartat anterior. 

En el cas que varies turbines eòliques estiguin connectades al mateix punt de connexió, 
l’emissió de flicker es pot estimar mitjançant les expressions següents: 

( )
310

11

23
10

18
,N

,
i,ni,fi,

k
st

wt

SkN
S

P ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= ∑

=

      (B.11) 

( )
31,0

11

2,3
,,,120

8
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= ∑

=

wtN

inifi
k

ls SkN
S

P       (B.12) 

on 

i,N10  i  són els números d’operacions de connexió de la turbina eòlica individual 

en un període, de respectivament, 10 min. i 120 min. 
i,N120

i,fk  és el factor de flicker escalonat de la turbina eòlica individual 

i,nS  és la potència assignada de la turbina eòlica individual 

B.2.6 Variacions de tensió durant de les operacions de connexió 

Les variacions relatives de tensió degudes a l’operació de connexió d’una única turbina 
eòlica es poden estimar en el punto de connexió a través de l’equació següent: 

( )
k

n
ku S

Skd ⋅⋅= ψ100         (B.13) 

on 

d  és la variació relativa de tensió en % 
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( kuk )ψ  és el factor de variació de tensió de la turbina eòlica per l’angle de fase 

d’impedància de la xarxa donat kψ  en el punt de connexió. 

El factor de variació de tensió de la turbina eòlica el kψ real de la planta pot trobar-se a partir 

de la seva taula de dades, obtinguda com a resultat de la identificació de paràmetres 
característics. 

Respecte a la connexió de varies turbines eòliques, aquesta norma al·lega al següent: “En el 
cas de que varies turbines estiguin connectades al punt de connexió, és molt improbable que 
dues d’elles efectuïn una operació de connexió al mateix temps. En conseqüència, no s’ha 
de prendre en consideració cap efecte de suma para avaluar la variació relativa de tensió 
d’una instal·lació de turbines eòliques que es composi de varies turbines eòliques.”  

B.2.7 Harmònics 

Les corrents harmòniques s’han de limitar al nivell requerit per evitar tensions harmòniques 
inacceptables en el punto de connexió, aquesta norma especifica el següent en referència 
segons la tecnologia que configura la turbina eòlica: 

 Una turbina eòlica amb un generador d’inducció directament connectat al sistema 
elèctric (configuracions I, II, III i IV, de l’apartat 4.4.4 de la memòria), no es 
considera que provoqui una distorsió harmònica significativa i en conseqüència 
segons aquesta norma no es requereix cap avaluació. 

 Per una turbina eòlica amb convertidor electrònic de potència (configuracions V, 
VI, VII, VIII i IX de l’apartat 4.4.4 de la memòria), s’apliquen els límits establerts en 
la norma CEI 61000-3-6 sobre l’emissió d’harmònics. 

La corrent harmònica en el punt de connexió deguda a una instal·lació amb un cert número 
de turbines eòliques s’estima de la següent manera: 

β

β

∑
=

Σ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

wtN

i i

i,h
h n

I
I

1
        (B.14) 

on, 

wtN  és el número de turbines eòliques connectades en el punt de connexió 

ΣhI  és la distorsió harmònica de corrent d’ordre h en el punt de connexió 

in  és la relació del transformador en la ièssima turbina eòlica 

β  és l’exponent donat en la taula  
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Si les turbines eòliques són iguals i els seus convertidors commuten sincronitzats per la 
xarxa, els harmònics estan probablement en fase i 1=β  ha d’utilitzar-se per tots els ordres 

harmònics. 

 

Ordre harmònic β  

5<h  1,0 

105 ≤≤ h  1,4 

10>h  2,0 

Taula B.1 Especificacions de l’exponent β d’acord amb la norma CEI 61000-3-6
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C Característiques tècniques dels aerogeneradors introduïts al model 

El model estudiat és una xarxa insular de 27 busos on s’ha instal·lat un parc eòlic de 8 
aerogeneradors de la marca GE amb una potència unitària de 1,5 MW, disponible a la 
pàgina web de Siemens PTI (Siemens Power Transmission & Distribution, Inc., Power 
Technologies International) [2]. Aquests aerogeneradors són de velocitat variable amb 
màquina d’inducció doblement alimentada, amb regulació per variació de l’angle de pas. Les 
característiques tècniques de l’aerogenerador són les següents: 
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D Resultats de les simulacions 

A continuació es recullen les simulacions més representatives realitzades amb el programa 
informàtic PSS/E, les quals es fa referència a la memòria del projecte: 

1.- Curtcircuit al bus 9040, amb un temps d’eliminació de la falta de 250 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,15 pu. 

2.- Curtcircuit al bus 9050, amb un temps d’eliminació de la falta de 250 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,20 pu. 

3.- Curtcircuit al bus 9050, amb un temps d’eliminació de la falta de 500 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,19 pu. 

4.- Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 250 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu. 

5.- Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 500 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu. 

6.- Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 750 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu. 

7.- Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 1000 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu. 

8.- Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 1250 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu. 

9.- Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 500 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu. 

10.- Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 750 ms. Sot de 
tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu. 

11.- Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 1000 ms. Sot 
de tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu. 

12.- Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 1250 ms. Sot 
de tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu. 

13.- Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 5000 ms. Sot 
de tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu. 
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Fig. D.1 Curtcircuit al bus 9040, amb un temps d’eliminació de la falta de 250 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,15 pu
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Fig. D.2 Curtcircuit al bus 9050, amb un temps d’eliminació de la falta de 250 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,20 pu
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Fig. D.3 Curtcircuit al bus 9050, amb un temps d’eliminació de la falta de 500 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,19 pu
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Fig. D.4 Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 250 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu
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Fig. D.5 Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 500 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu
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Fig. D.6 Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 750 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu

 



Annexes  A.40 

 

 

 
Fig. D.7 Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 1000 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu
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Fig. D.8 Curtcircuit al bus 90400, amb un temps d’eliminació de la falta de 1250 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,65 pu
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Fig. D.9 Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 500 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu
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Fig. D.10 Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 750 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu
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Fig. D.11 Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 1000 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu
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Fig. D.12 Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 1250 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu
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Fig. D.13 Curtcircuit al bus 90900, amb un temps d’eliminació de la falta de 5000 ms. Sot de 

tensió en barres del parc eòlic de 0,95 pu
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E LEGISLACIÓ 

E.1 Legislació bàsica 
• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
• Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e 

incremento de la competencia (Capítulo IV y capítulo VIII, Artículo 10.1)  
• Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de 

la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (Títulos I y II).  
• RD 1232/2001, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

procedimiento de autorización previsto en el artículo 34 del RD 6/2000, de 23 de 
junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de 
bienes y servicios.  

 

E.2 Mercat elèctric  
• RD 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 

producción de energía eléctrica.  
• Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos 

aspectos del RD 2019/1997, de26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 
mercado de producción de energía eléctrica.  

• Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1998, por la que se modifica la de 29 de 
diciembre de 1997.  

• Resolución de 5 de abril de 2001, por la que se modifican las Reglas de 
funcionamiento del mercado de Producción de Energía Eléctrica y prorroga la 
vigencia del contrato de adhesión a dichas reglas.  

• Resolución de 10 de mayo de 2001, por la que se complementa la de 5 de abril de 
2001.  

• Resolución de 30 de junio de 1998. Anexo II: aprueba el contrato de adhesión a las 
Reglas de funcionamiento del Mercado de producción de energía eléctrica.  

• Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja 
tensión.  

• Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos 
de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen 
Especial.  

• Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la DGPEM, por la que se aprueba el 
perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía 
aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro 
horario de consumo.  

• Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la DGPEM, por la que se aprueba el 
procedimiento transitorio de cálculo para la aplicación de la tarifa de acceso vigente, 
a partir de los datos de medida suministrados por los equipos existentes para los 
puntos de medida tipo 4.  

• Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la DGPEM, por la que se establece el 
procedimiento de estimación de medida aplicable a los cambios de suministrador.  
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E.3 Transport i distribució  
• R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

• Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de 
medida y control de la continuidad del suministro eléctrico.  

• R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de puntos 
de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica.  

• R.D. 385/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2018/1997, de 
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los 
consumos y tránsitos de energía eléctrica.  

• Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas 
complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos 
de Energía Eléctrica.  

• Resolución de 11 de Mayo de 2001, de la DGPEM, relativa a la recepción y 
tratamiento, en el concentrador principal de medidas eléctricas del operador del 
sistema de datos de medida agregados, relativos a consumidores cualificados con 
consumo inferior a 750 MWh al año.  

 

E.4 Tarifes i peatges  
• R.D. 1802/2003, de 27 de Diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las 

redes de transporte y distribución de energía eléctrica  
• Orden FOM/1100/2002, de 8 de mayo, por la que se regula el control metrológico del 

Estado sobre los contadores eléctricos de inducción, clase 2, en conexión directa, a 
tarifa simple o a tarifas múltiples, destinados a la medida de la energía eléctrica 
activa en intensidad de corriente eléctrica monofásica y polifásica de frecuencia 50 
Hz, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de 
verificación periódica.  

• R.D. 1436/2002, de 27 de Diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 
2003.  

 

E.5 Règim especial  
• R.D. 436/2004, de 12 de Marzo, por el que se establece la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. o fuentes de energía 
renovables, residuos y cogeneración.  

• R.D. 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las instalaciones de 
producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la 
participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de 
información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los 
comercializadores de su energía eléctrica producida. 

• Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 
2001, sobre la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables en el mercado interior de electricidad. 
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E.6 Procediments d’operació 
 
P.O.-1.1 Criteris de funcionament i seguretat 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-1.2 Nivells admissibles de càrrega de la Xarxa 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98 
 
P.O.-1.3 Tensions admissibles nusos Xarxa 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-1.4 Condicions d’entrega d’energia als punts frontera 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-1.5 Reserva de Regulació 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-1.6 Plans de seguretat 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-2.1 Previsió de la Demanda 
  Resolució de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 
  Inclou correcció d’errors BOE 06/07/04  
 
P.O.-2.2 Previsió de la cobertura i anàlisis de seguretat del sistema elèctric 
  Resolució de 17-3-2004, en BOE 16/04/04 
  Inclou correcció d’errors BOE 06/07/04  
 
P.O.-2.5 Plans de manteniment de les unitats de producció 
  Resolució de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 
  Inclou correcció d’errors BOE 06/07/04  
 
P.O.-3.1 Programació de la Generació 
  Resolució de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 
  Inclou correcció d’errors BOE 06/07/04  
 
P.O.-3.2 Solució de restriccions tècniques 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-3.3 Resolució de desviaments 
  Resolució de 25-2-1999, en BOE 09/03/99  
 
P.O.-3.4 Programació del manteniment de la Xarxa de Transport 
  Resolució de 20-7-2004, en BOE 03/08/04  
  Resolució de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 
  Inclou correcció d’errors BOE 06/07/04  
 
P.O.-3.5 Programació a curt termini de descàrrecs de la Xarxa de transport 
  Derrogat en la Resolució de 20-07-2004, en BOE 03/08/04  
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P.O.-3.6 Comunicació i tractament d’indisponibilitat d’Unitats de Producció 
  Resolució de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 
  Inclou correcció d’errors BOE 06/07/04  
 
P.O.-4.0 Gestió de les Interconnexions Internacionals 
  Resolució de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 
  Inclou correcció d’errors BOE 06/07/04  
 
P.O.-5.0 Procediment de determinació de pèrdues de transport i càlcul dels 
coeficients de pèrdues per nus 
  Resolució de 24-6-1999, en BOE 03/07/99  
 
P.O.-6.1 Mesures d’operació per garantir la cobertura de la demanda en 
situacions d’alerta i emergència 
  Resolució de 31-10-2002, en BOE 13/11/02  
 
P.O.-7.1 Servei compl. de Regulació Primària 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-7.2 Servei compl. de Regulació Secundària 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-7.3 Servei compl. de Regulació Terciària 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-7.4 Servei compl. de Control de Tensió de la Xarxa de Transport 
  Resolució de 10-3-2000, en BOE 18/03/00. 
  Correcció d’errors en BOE 17/6/2000  
 
P.O.-8.1 Xarxa gestionada per l’Operador del Sistema 
  Resolució de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
 
P.O.-8.2 Operació de la Xarxa 
  Resolució de 18-12-1998, en BOE 08/01/99  
 
P.O.-8.3 Control de tensions 
  Resolució de 18-12-1998, en BOE 08/01/99  
 
P.O.-9.0 Informació intercanviada per REE 
  Resolució de 20-7-2004, en BOE 03/08/04  
  Resolució de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 
  Inclou correcció d’errors BOE 06/07/04  
 
P.O.-10.1 Condicions d’instal·lació dels punts de mesura 
  Resolució de 12-2-2004, en BOE 10/03/04 
  Inclou correcció d’errors BOE 08/06/04  
 
P.O.-10.2 Verificació dels equips de mesura 
  Resolució de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 
  Inclou correcció d’errors BOE 08/06/04  
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P.O.-10.3 Requisits dels equips d’inspecció 
  Resolució de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 
  Inclou correcció d’errors BOE 08/06/04  
 
P.O.-10.4 Concentradors de mesures elèctriques i sistemes de comunicacions 
  Resolució de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 
  Inclou correcció d’errors BOE 08/06/04  
 
P.O.-10.5 Estimació de mesures elèctriques i càlcul del millor valor d’energia de 
punts frontera 
  Resolució de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 
  Inclou correcció d’errors BOE 08/06/04  
 
P.O.-10.6 Agregacions de punts de mesura 
  Resolució de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 
  Inclou correcció d’errors BOE 08/06/04  
 
P.O.-10.8 Codis universals per punts frontera de clients 
  Resolució de 19-11-2002, en BOE 13/12/02  
 
P.O.-10.11 Tractament i intercanvi d’informació entre encarregats de lectura, 
comercialitzadores i la resta d’agents. 
  Resolució de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 
  Inclou correcció d’errors BOE 08/06/04  
 
P.O.-11.1 Criteris generals de protecció en la xarxa gestionada 
  Resolució de 24-6-1999, en BOE 03/07/99  
 
P.O.-11.2 Criteris d’instal·lació i funcionament dels automatismes 
  Resolució de 24-6-1999, en BOE 03/07/99  
 
P.O.-11.3 Anàlisis i seguiment del funcionament de les proteccions i 
automatismes del sistema 
  Resolució de 24-6-1999, en BOE 03/07/99  
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