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Resum 

El present document pretén ser una base acadèmica i empresarial per a la comprensió de les 

diferents estratègies de compra d’electricitat disponibles a l’estat espanyol, a les quals poden 

acudir diferents agents de mercat, entre ells les comercialitzadores. La motivació sorgida per 

analitzar els mercats elèctrics s’origina després de l’experiència en el món laboral, ja que la 

formació dels preus d’electricitat al mercat majorista és encara un tema tabú per molts enginyers i 

gestors energètics de diferents empreses. Moltes d’elles desconeixen quines són les estratègies de 

compra d’electricitat adequades en cada moment. 

La introducció situarà el marc teòric i les diferents estratègies de transaccions per obtenir 

energia elèctrica: caldrà tenir un marc històric per entendre la situació actual, un marc legal per 

conèixer el procediment operatiu de cada estratègia i un marc estratègic amb la finalitat de 

considerar les variables que influencien en el preu de cada estratègia..  

El dos següents apartats contindran la mateixa estructura analítica, basats en les dos  

estratègies de compra d’electricitat més conegudes: el Mercat Diari (MD) i el Mercat a Termini 

(MT). En cada cas es detallarà les evolucions dels preus d’electricitat i les variables que afecten el 

seu comportament. Com a complement al MD s’afegirà un capítol analitzant les característiques 

més importants dels Contractes Bilaterals, una estratègia de compra d’electricitat que està 

guanyant pes progressivament.  

El cinquè capítol anirà enfocat a examinar l’evolució dels preus de les dues estratègies de 

compra més utilitzades a l’estat durant el 2016. S’observaran diferents períodes de decisió per 

determinar les diferències econòmiques que podria haver tingut una comercialitzadora que ha 

d’abastir-se d’energia elèctrica. En aquest apartat es pretén mostrar com, segons el moment de 

compra, és preferible optar per una estratègia o altre, contrastant amb les variables exposades als 

capítols anteriors. Els límits temporals del problema s’emmarquen entre els períodes 

d’abastiment i el període d’entrega física d’energia elèctrica per determinar les diferències 

econòmiques per diferents escenaris. 

  

 



Pàg. 4  Memòria 

 

Contingut 

1. INTRODUCCIÓ ________________________________________________ 9 

1.1. Estudis recents del sistema energètic estatal ................................................................... 9 

1.2. Evolució històrica del Sistema Elèctric Espanyol ........................................................ 10 

1.3. Situació internacional de la liberalització del mercat elèctric ...................................... 12 

1.3.1. Evolució històrica dels Sistemes Elèctrics Internacionals ................................................. 13 

1.3.2. Característiques actuals dels mercats internacionals ......................................................... 15 

1.4. Operadors i agents de mercat ......................................................................................... 16 

1.5. Els mercats que conformen el sistema elèctric espanyol .............................................. 18 

1.6. El Preu Horari Final ........................................................................................................ 21 

1.6.1. Preus dels mercats diaris organitzats ................................................................................. 21 

1.6.2. Preus de Mercat no organitzat ........................................................................................... 22 

1.6.3. Costos després de transaccions – Mecanismes d’ajustos de demanda i producció .......... 22 

1.7. Les 5 estratègies principals de compra d’energia elèctrica .......................................... 24 

1.7.1. Mercat Diari d’Electricitat (MD) ...................................................................................... 24 

1.7.2. Nominacions dels Contractes Bilaterals amb Entrega Física (NCBEF) ........................... 25 

1.7.3. Mercat a Termini Organitzat – Mercat OMIP................................................................... 26 

1.7.4. Mercat financer de futurs no organitzat – Mercat OTC .................................................... 26 

1.7.5. Acords Financers Privats (AFP) ........................................................................................ 27 

1.7.6. Subhasta CESUR (tancada)............................................................................................... 27 

2. EL MERCAT DIARI D’ELECTRICITAT _________________________ 28 

2.1. Processos d’actuació al MD ........................................................................................... 28 

2.1.1. Definició de l’oferta d’adquisició ..................................................................................... 28 

2.1.2. Operació de l’oferta agregada ....................................................................................... 28 

2.1.3. Procés de cassació ............................................................................................................. 30 

2.1.4. Liquidacions dels resultats................................................................................................. 31 

2.1.5. Cobrament als clients a través del Mm ............................................................................. 32 

2.2. Preu d’electricitat: variables influenciables .................................................................. 32 

2.2.1. Evolució del preu de l’energia a partir de l’energia cassada ............................................. 32 

2.2.2. Participació de les diferents tecnologies............................................................................ 35 

2.2.3. Mercats d’hidrocarburs...................................................................................................... 39 

2.2.4. Limitacions legislatives: seguiment legislatiu i previsió de canvis regulatoris ................. 41 

2.2.5. Parades de centrals nuclears .............................................................................................. 42 

2.3. Tendències temporals del preu de l’energia .................................................................. 42 

3. EL MERCAT DE FUTURS ORGANITZAT – MERCAT OMIP _______ 44 

3.1. Operativitat d’OMIP: participació dels agents de mercat ............................................. 44 

3.2. Formació dels preus d’energia – Evolució i tendències del preu de mercat OMIP 



Estratègies de compra d’Energia Elèctrica a l’Estat Espanyol                                                  Pàg. 5 

 

(comparativa dels diferents productes) .......................................................................... 45 

3.3. Factors que afecten al preu del mercat OMIP) .............................................................. 46 

3.3.1. Preu del mercat diari OMIE .............................................................................................. 46 

3.3.2. Hidraulicitat ....................................................................................................................... 47 

3.3.3. Evolució del preu del mercat d’hidrocarburs .................................................................... 47 

3.3.4. Canvis regulatoris .............................................................................................................. 48 

4. NOMINACIONS DELS CONTRACTES BILATERALS - ENTREGA 

FÍSICA_______________________________________________________ 49 

4.1. Operativitat de les NCBEF ............................................................................................. 49 

5. COMPARATIVA DELS PREUS D’ENERGIA ENTRE OMIE I OMIP _ 52 

5.1. Comparació anual ........................................................................................................... 53 

5.2. Comparació trimestral .................................................................................................... 54 

6. PROPOSTES PELS PROPERS TREBALLS I ESTUDIS DE RECERCA 58 

7. CONCLUSIONS _______________________________________________ 60 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES ________________________________ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 6  Memòria 

 

Llista de Figures 

Figura 1. Evolució dels preus dels mercats elèctrics europeus, 2011-2014  .........................................16 

 

Figura 2. Esquema dels procediments, agents i operadors del sistema elèctric espanyol. ....................18 

 

Figura 3 Ordre seqüencial dels mercats ibèrics d'electricitat.................................................................21 

 

Figura 4. Corbes d'oferta i demanda. …………….………………................................................…....29 

 

Figura 5. Preu de Cassació ……………………………………...……………………....……………..31 

 

Figura 6. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2011.....................................................................................33 

 

Figura 7. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2012. ……………..................................................……… 33 

 

Figura 8. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2013. ………..................................................…….………34 

 

Figura 9. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2014.………...................................................……….……34 

 

Figura 10. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2015.………...................................................……......….34 

 

Figura 11. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2016. ………..................................................…....…..….35 

 

Figura 12. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2017.………...................................................…...………35 

 

Figura 13. Evolució de les tecnologies de generació elèctrica amb el Preu del MD.………........….…38 

 

Figura 14. Evolució del MD en relació als mercats d’hidrocarburs al 2015……….……..….…..……40 

 

Figura 15. Evolució del MD en relació als mercats d’hidrocarburs al 2016..........................................40 

 

Figura 16. Evolució del MD en relació als mercats d’hidrocarburs al 2017…………...………...……41 

 

Figura 17. Evolució del barril de Brent Vs Cotització FTB-YR+1 (2015). …………….…......………48 

 

Figura 18. Primera jornada amb Nominacions de Contractes Bilaterals amb Entrega Física................49 

 

Figura 19. Evolució de la corba de consum  mig pels mesos de 2016...................................................53 

 

 

Figura 20. Comparativa de les cotitzacions anuals d'OMIP FTB YR-2016 

amb el preu mig anual de 2016.…................................................………………....................………..54 

 

Figura 21. Comparativa de Costos Finals OMIP-OMIE Q1-2016. ……....………………......……..…56 

 

Figura 22. Comparativa de Costos Finals OMIP-OMIE Q2-2016. ……………………..........…..……56 

 



Estratègies de compra d’Energia Elèctrica a l’Estat Espanyol                                                  Pàg. 7 

 

Figura 23. Comparativa de Costos Finals OMIP-OMIE Q3-2016.………………….............……..…57 

 

Figura 24. Comparativa de Costos Finals OMIP-OMIE Q4-2016. ……………..............….....….…..57 

 

Llista de Taules 

Taula 1. Proporcions dels Sobrecostos del Sistema Elèctric que intervenen en la  

compra-venta d'energia elèctrica...........................................................................................................24 

 

Taula 2. Sessions diàries de MD de 2016.............................................................................................37 

 

Taula 3. Comparativa de Preus Mitjos Aritmètics amb el Mix Energètic ……………...............……38 

 

Taula 4. Mitjanes aritmètiques OMIE (€/MWh). ………............................................................…….43 

 

Taula 5. Determinació de l'estratègia òptima amb productes FTB-YR mínims…………….....……...48 

 

Taula 6. Preus mitjos aritmètics trimestrals - 2016. …….......................................................………..48 

 

Taula 7. Preus mitjos aritmètics mensuals - 2016....................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 8  Memòria 

 

GLOSSARI 

  

AFP Acords Financers Privats 

AM Agents de Mercat 

BNE Bloomberg New Energy 

CAE Cost Anivellat de l'Electricitat 

CBEFin Contracte Bilateral amb Entrega Financera 

CBEFis Contracte Bilateral amb Entrega Física 

CS Costos del Sistema 

DD Desviaments 

EEMM Estats Membres 

EERR Energies Renovables 

EIA Energy International Administration 

GEH Gasos d'Efecte Hivernacle 

IEA International Energy Agency 

IRENA International Renewable Energy Agency 

MaC Mercat al Comptat 

MD Mercat Diari 

ME Mercat Elèctric 

MI Mercat Intradiari 

MM Mercat Majorista 

Mm Mercat Minorista 

MnO Mercats no Organitzats 

MO Mercats Organitzats 

MT Mercat a Termini 

NCBEF Nominació del Contracte Bilateral amb Entrega Física 

OM Operador del Mercat 

OMIE Operador del Mercado Ibérico - Polo Español 

OMIP Operador del Mercado Ibérico - Polo Portugués 

OS Operador del Sistema 

PC Pagaments per Capacitat 

PDBF Programa Diari Base de Demanda 

POS Processos de l'Operador del Sistema 

R2 Reserva Secundària 

R3 Reserva Terciària 

REE Red Eléctrica de España 

RT Restriccions Tècniques 

SC Serveis Complementaris 

SI Servei d'Interrumpibilitat 

UE Unió Europea 

UP Unitats de Programació 

ROM Remuneració de l'Operador del Mercat 

ROS Remuneració de l'Operador del Sistema 
 



Estratègies de compra d’Energia Elèctrica a l’Estat Espanyol                                                  Pàg. 9 

 

1. Introducció 

El sistema elèctric és un entramat que presenta grans dificultats per poder entendre’l en 

primera instància. Per això és imprescindible organitzar la informació i situar en tot moment el 

context del concepte que s’està exposant. A més a més, les regulacions i normes del sistema 

elèctric evolucionen constantment, amb modificacions rellevants cada 3 o 4 anys. Aquest fet 

obliga a empreses, entitats i administracions revisar les actualitzacions de forma continuada. 

Els mercats d’energia elèctrica a la Península Ibèrica s’estructuren en 3 mercats principals: 

Mercats al Comptat (MC), Mercats a Termini (MT) i els Mercats de Serveis d’Ajustos (MSA) [1].  

1.1. Estudis recents del sistema energètic estatal 

Al llarg d’aquest TFM es recopila informació de diferents àrees relacionades amb la 

temàtica principal de compra d’energia als Mercats Majoristes. Aquesta ha estat extreta de 

diferents estudis d’investigació universitària i empreses o agències relacionades amb el sector 

elèctric i energètic. Cal destacar els històrics que conté el web d’OMIE [2], OMIP [3] i REE [4]. 

Els estudis dels darrers anys han posat èmfasi a l’anàlisi de la liberalització del mercat 

elèctric i com aquest ha anat estenent les possibilitats d’adquisició a través de la creació de 

mercats emmirallats a altres països de la UE. 

L’increment de potència instal·lada en Energies Renovables (ER) i els cicles combinats en 

els darrers deu anys han incidit notablement en el preu de mercat de forma positiva, després del 

seu desplegament arrel de les primes concebudes al règim especial. Aquest fet queda corroborat 

en tant en quan les tecnologies renovables, i en especial la eòlica, abarateixen el preu de mercat 

[5]. Tot i això, les ER estan patint bloquejos administratius constants degut a la voluntat de fer 

una transició més lenta cap a aquest model [6].  

Bean, Blazquez i Nezamuddin [7] recopilen dades de projectes que sumen 10,7 GW de 

potència eòlica terrestre a l’Estat Espanyol, un 83% de la potència instal·lada entre 2006 i 2013. 

En aquest estudi conclouen en que l’opció més rendible per promoure la tecnologia eòlica és a 

través de polítiques de crèdits d’inversió, atès que les ER són intensives en capital (es necessiten 
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grans inversions).   

Un dels estudis que visualitza el camí dels mercats energètics europeus és el de L. Meeus i 

R. Belmans [8], el qual examina la transformació dels mercats elèctrics europeus, fent un repàs 

històric de les propostes que sorgien d’empreses, associacions de mercats i agències 

governamentals amb les aplicacions corresponents. L’estudi conclou amb una tendència 

d’unificació de mercats europeus fent la comparativa amb EEUU. 

En referència a la compra d’electricitat a través del MD, la informació principal s’ha extret 

dels principals operadors estatals. Pel que fa als Contractes Bilaterals s’ha hagut de recórrer a 

L’observació dels preuos mínims i màxims per càrrega de consum ha estat analitzada, obtenint 

uns marges de beneficis entre els CBFis i el MD [9].  En l’actualitat s’estan desenvolupant 

sistemes de previsió vinculats a l’energia eòlica per poder realitzar Contractes Bilaterals 

determinant la vida útil restant a través de tecnologies de pronòstics i gestió qualitativa 

introduïdes a les turbines eòliques [10].  

1.2. Evolució històrica del Sistema Elèctric Espanyol 

La situació actual del Sector Energètic ha vingut a desembarcar després d’una llarga 

transformació del Model Energètic Nacional. Espanya ha anat seguit les tendències 

internacionals, marcada per fets puntuals, justificant les planificacions energètiques per tal 

d’assegurar l’abastiment d’energia elèctrica en tot moment. L’evolució en el darrers anys es 

desglossa en set etapes principals [11]: 

 Primera etapa. Situada a finals de la dècada dels 70 i a principis dels 80, es 

caracteritza per la instal·lació de centrals nuclears, en plena època daurada de tal font energètica. 

 Segona etapa. Aquesta dona lloc al pla d’aprofitament del carbó nacional, amb la 

finalitat d’extreure el mineral i reduir la dependència energètica. Aquest període avarca del 1983 

fins al 1992. 

 Tercera etapa. Seguidament es paralitzen els projectes nuclears després dels 

accidents de Three Mile Island al 1979, i Txernòbil al 1986, donant pas al desplegament del gas i 

les EERR durant la dècada dels 90. 
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 Quarta etapa. Des de principis dels 2000 fins al 2010 les centrals de cicle 

combinat van ampliant capacitat fins arribar al 22,5% de la generació. Aquest període coincideix 

amb la liberalització del mercat elèctric, datat a 1 de juliol de 2009, primera subhasta del Mercat 

diari Spot.  

 Cinquena etapa. El darrer període comentat també es caracteritza pel 

desplegament de les EERR, sobretot en la segona meitat de la dècada, fruit de l’aprovació de les 

primes al règim especial. Aquest pla defineix l’objectiu d’assolir el 29,5% de generació elèctrica 

a partir de les tecnologies que emeten menys GEH. 

 Sisena etapa. A continuació ens trobem amb el pic de demanda de 2007, amb 

45.450 MW de potència demandada, just l’any anterior en que esclata la bombolla immobiliària, i 

amb ella inicia el període de crisis econòmica nacional. A partir de 2008 amb 265 TWh anuals de 

demanda anual peninsular va decreixent, amb l’excepció de 2010, fins a 2014 amb 244 TWh.  

 Setena etapa. Finalment ens trobem en una pujada de demanda fins als 250 TWh 

pel 2016 i amb diferents variables que marcaran l’evolució dels propers anys: millores en 

eficiència energètica, ampliació de la potència renovable i promoció de l’autoconsum, augment 

de la demanda degut als vehicles elèctrics i entrada de les bateries com a sistema 

d’emmagatzematge. Totes aquestes variables seran més o menys influenciables depenent dels 

plans que l’administració pública fixi com a prioritàries, ja sigui a àmbit nacional, comunitari o 

municipal. 

Pel que respecta a l’evolució dels mercats elèctrics, es diferencien tres períodes generals 

en que el sistema comença a ser regulat a partir de 1988 [11]. 

 1ra Etapa: 1988-1997. Durant el primer període, el sistema elèctric espanyol es 

trobava en el Marc Legal Estable (MLE), el qual s'estructurava de manera regulada a través de la 

fixació de preus de l'electricitat per part del Govern d'Espanya. L'administració fixava els preuos a 

partir de les remuneracions dels preuos incorreguts com la generació, el transport i la distribució a 

les empreses públiques i privades que formaven part d'aquestes activitats.  

Les dues empreses que formaven part del sector eren Red Eléctrica de España (REE), 

propietària de les xarxes de transport i distribució, i Endesa, propietària de diverses centrals de 
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generació. Les centrals de generació cobraven un preu estàndard reconegut, depenent de la 

tecnologia de generació i del volum d’energia generada. REE era l’encarregada de facturar una 

tarifa integral als punts de consum, el preu de a qual consistia en dividir els preuos totals del 

sistema per la demanda esperada per l’any en vigor [1]. 

 2na Etapa: 1997-2009. Espanya va començar el desplegament de la liberalització 

del sistema elèctric estatal amb l'aprovació de la Llei 54/1997 del Sector Elèctric, del 27 de 

novembre de 1997, per la qual es transposa la Directiva 96/92 /CE de 19 de desembre de de 1996. 

Amb aquesta llei s’aprova la unió dels mercats elèctrics d’Espanya i Portugal per constituir el 

Mercat Ibèric de l’Electricitat (MIBEL). 

Els trets destacats d’aquesta nova llei venen marcats per la obertura a qualsevol empresa 

per poder instal·lar una central de generació, sent ella la responsable d’assumir el risc associat 

que té qualsevol empresa alhora d’iniciar una activitat; o el concepte de subministrament elèctric 

deixa de ser un servei públic. 

 

 3ra Etapa: 2009-Actualitat. L’1 de juliol de 2009 finalitza el procés de  

liberalització del mercat elèctric amb la És al 2009 quan s’inaugura el mercat lliure, dins 

l’àrea de comercialització. En aquest moment, la compra d’energia pels consumidors finals a 

Mercat Minorista (MMin) ja no la poden efectuar les distribuïdores, i passava a ser 

competència de qualsevol empresa que es registrés com a comercialitzadora, adquirint 

l’energia de les centrals de producció al Mercat Majorista (MMaj).Més tard, al 2013, s’aprova 

la llei 

1.3. Situació internacional de la liberalització del mercat elèctric 

Els països que han desenvolupat sistemes elèctrics liberalitzats estan situats en la majoria 

de la UE i Amèrica. Existeixen dos tipus de mercats principals: Mercats Pay as Bid i Mercats 

Marginalistes [12]. 

 Mercats Pay as Bid. Es tracta d’un mercat organitzat on els generadors venen 

l’energia a partir del preu que han ofert.  
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 Mercats Marginalistes. De la mateixa manera que els Pay as Bid, els mercats 

marginalistes també són organitzats. Es caracteritzen per el preu de cassació, el qual es determina 

quan s’ha establert el darrer MWh. El preu de cassació és aquell pel qual cobraran totes les 

venedors i compradors.  

 

1.3.1. Evolució històrica dels Sistemes Elèctrics Internacionals 

En aquest apartat es pretén analitzar l’evolució de les directives europees dins de les àrees 

dels mercats elèctrics i energies renovables. Es profunditzarà en aquells punts més importants pel 

desplegament de les línies estratègiques considerades rellevants per l’evolució dels sistemes 

elèctrics [13]. 

 Directiva 1996/92/CE. Pel que consta a la bibliografia consultada, tots els països 

europeus van iniciar les diferents activitats del Sistema Elèctric considerant monopolis naturals. A 

Europa la ser la CE qui inicià el plantejament de la liberalització en la producció i 

comercialització arrel de la primera directiva del mercat elèctric, la Directiva 1996/92/CE,  amb 

l’objectiu de potenciar l’accés a la xarxa de transmissió, tant transport com distribució, per part de 

noves incorporacions de punts de subministrament, i la gestió per part d’un règim tutelat per una 

autoritat de regulació independent. Després de quatre anys d’elaboració de la Directiva, cap Estat 

va acabar transposant-la.  

 Directiva 2003/54/UE. El segon intent de liberalització del sistema, la qual 

forçava definitivament la separació d’aquelles empreses integrades verticalment, arriba al 2003 

amb la Directiva 2003/54/UE. La UE intentà accelerar la liberalització mantenint la premissa de 

separar jurídicament els operadors de les xarxes de transport i distribució, i incorporant quatre 

característiques diferenciables de la seva predecessora: a) establiment lliure de les noves centrals 

de generació sota uns criteris, segons la UE, objectius, transparents i no discriminatoris; b) 

obertura d’entrada al sistema elèctric, tant a nous generadors com consumidors; c) llibertat 

absoluta d’elecció d’un subministrador a partir del juliol de 2007; i d) l’ampliació de les 

competències per part de les autoritats reguladores amb la finalitat de supervisar els conflictes i 

obstacles per accedir a la xarxa. Amb aquesta directiva s’estableix la universalitat del servei del 

subministrament elèctric, garantint la seguretat d’abastiment, la regulació, el preu i la qualitat, 
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garantint, paral·lelament i de forma superficial, la protecció del medi ambient. És doncs quan es 

comença a incloure algun article en matèria d’eficiència energètica i prevenció d’incidència al 

clima. 

 Directiva 2009/72/CE. El tercer paquet de mesures es caracteritza per 

l’establiment d’uns objectius a assolir al 2020, coneguts com el “20-20-20”, referents a 3 fites 

principals amb la referència de 1990: 1) reducció dels gasos d’efecte hivernacle en un 20%, 2) 

assolir el 20% en energies renovables pel que fa al consum d’energia primària i, 3) reduir un 20% 

del consum a través de l’eficiència energètica. També fixa uns percentatges pel 2030: 1) 40% de 

reducció de gasos, b) 27% de renovables en el mix d’energia primària i, c) 27% en la branca de 

l’eficiència.  

Aquesta directiva profunditza en els diferents punts de l’anterior, permetent als diferents 

estats membre imposar a les empreses les obligacions de servei públic en relació amb la seguretat. 

Es promou l’evolució en les regulacions per afavorir les centrals de generació a partir d’energies 

renovables, residus i cogeneració. També comença a contemplar la protecció del consumidor, 

amb la llibertat per seleccionar el proveïdor i poder realitzar el canvi en un màxim de tres 

setmanes. 

 Lluita contra en canvi climàtic i desenvolupament de la política energètica 

[14]. Les darreres directives han anat enfocades en la promoció de les EERR i l’eficiència 

energètica. 

Les línies estratègiques en matèria de EERR es troben definides en la Directiva 

2009/28/CE, per la qual es pressiona als EEMM per tal que es disposin a dissenyar un sistema 

adaptat a cada territori i incentivin les tecnologies netes.  

L’eficiència energètica es desenvolupa a través de les Directives 2010/31/UE i 2012/27/UE. 

La primera implanta l’obligació d’instaurar plans per tal que els nous edificis es dissenyin a partir 

de les particularitats dels edificis de consum quasi-nul pel 2015 proveïts amb EERR, energia 

produïda al mateix edifici o a zones properes al punt de consum. La Directiva de 2010 obliga als 

EEMM l’eliminació dels impediments regulatoris i administratius pel desenvolupament de 

l’eficiència energètica (article 16) i la facilitació de l’accés a la informació per part dels 

consumidors, de manera que puguin adquirir comptadors a temps real i continguin un sistema de 
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comptatge de balanç net.   

1.3.2. Característiques actuals dels mercats internacionals  

El mercat Spot d’electricitat el gestiona OMIE al conjunt de la Península Ibérica, mentre 

que a diferents zones d’Europa també s’han anat establint diversos operadors de mercat. És el cas 

del GMI a Itàlia, EPEXSpot a França o Nord Pool Spot a la zona nord d’Europa. [15] 

Segons OMIE, el mercat peninsular és un dels més estables, declarant que en la majoria 

d’anys el preus de mercat ha estat caracteritzat per mitjanes inferiors als mercats més rellevants 

de la Zona Euro. Si els preus peninsulars varien entre 0 i 180,3 €/MWh, a altres mercats europeus 

la franja es situa entre -500 i 3.000 €/MWh. [15] 

Els mercats d’electricitat europeus fixen els preus d’electricitat cada dia a les 12 hores. En 

aquest moment queda fixat un primer preu per les 24 hores del dia següent, procés conegut com 

MD. S’adopta el model marginalista dissenyat per la UE, determinant el preu i volum d’energia a 

través d’un algoritme anomenat EUPHEMIA aplicat a la majoria dels països de la zona euro. 

EUPHEMIA segueix un mecanisme per la formació del preu de l’electricitat conegut com Market 

Splitting , el qual es basa en analitzar les capacitats d’interconnexions entre països i en el cas que 

el flux d’electricitat negociat entre països no permet l’intercanvi, l’algoritme s’executa de manera 

separada i estableix una diferència de preus entre països. En general, les previsions d’intercanvi 

internacional acostumen a dur-se a terme en un 90% al llarg de l’any. [16] 

L’evolució de preus d’electricitat de la majoria de mercats europeus han anat tendint a la 

baixa; tots exceptuant els mercats ibèrics. Ho demostra l’estudi que realitza la CNMC, comparant 

els preuos dels mercats més importants de la UE durant el període comprès entre 2011 i 2014 

(Figura 1). Itàlia va passar de 70 a 47 €/MWh; el mercat NORDPOOL-Escandinàvia disminueix 

dels 53 als 25 €/MWh, passant a ser el mercat amb un preu mig més baix; Alemanya i França 

també descendeixen dels 55-58 als 31 €/MWh; Espanya i Portugal, per contra, augmenten dels 49 

€/MWh al maig de 2011 fins als 51 €/MWh a juny de 2014, demostrant ser el mercat més 

inestable [17]. 
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Figura 1. Evolució dels preus dels mercats elèctrics europeus, 2011-2014 [17] 

1.4. Operadors i agents de mercat  

Els Operadors i Agents del Mercat i del Sistema són empreses que participen en l’activitat 

de compra-venda del mercat i sistema elèctric espanyol, amb unes competències recopilades a la 

Llei 24/2013 de 26 de desembre. Per assegurar el correcte funcionament del mercat s’estableix un 

organisme en forma de Comissió que s’encarrega d’arbitrar les pràctiques dels diferents 

Operadors i Agents [12, 13]. 

Els operadors i organismes que trobem als territoris espanyol i portuguès són:  

 OMIE, Operador del Mercat Ibèric – Pol Espanyol. OMIE és l’operador del 

MD tant del territori espanyol com del portuguès, el qual s’encarrega de rebre les ofertes de 

compra i venda d’electricitat, gestionant i liquidant les operacions dels mercats diaris i intradiaris. 

Així mateix li correspon rebre de l'operador del sistema el volum de negociació dels contractes 

bilaterals amb entrega física per a la seva integració en el mercat. 

 OMIP, Operador del Mercat Ibèric – Pol Portuguès. OMIP és l’operador del 

mercat a futurs tant del territori espanyol com del portuguès, el qual s’encarrega de rebre els preus 

de cada producte de cotització, gestionant-los i liquidant les operacions realitzades. 

 REE,  (Operador del Sistema Ibèric). L’OS s’encarrega de garantir la 

continuïtat i seguretat del subministrament elèctric mantenint en constant equilibri la generació i 
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el consum, considerant les limitacions que suporten les línies de transport i distribució territorials.  

 Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). És l’organisme 

públic, independent del Govern, encarregat de donar continuïtat al correcte funcionament dels 

mercats estatals, promoure la competència efectiva, assegurar la unitat dels mercats, resoldre 

conflictes entre operadors econòmics i assegurar l’aplicació de la normativa de defensa de la 

competència espanyola i europea. Està sotmès al control parlamentari i es va constituir al 2013, la 

qual anteriorment era la Comissió Nacional d’Electricitat. 

 Generadores d’energia elèctrica - Venedors. Són aquelles empreses que 

s’encarreguen de generar energia elèctrica amb la possibilitat de fer-ho a partir de qualsevol de les 

tecnologies de producció elèctrica disponibles. Aquestes s’encarreguen de dissenyar les centrals 

de producció, instal·lar-les, gestionar i mantenir les centrals.. 

 Comercialitzadores – Compradors. Són les empreses responsables  de comprar 

l’energia elèctrica que preveuen que consumiran els clients i facturar-los al final del període de 

facturació, ja sigui mensual o bimensual. A 31 de juliol de 2017 hi ha 353 comercialitzadores al 

mercat lliure. 

 Comercialitzadores de referència – Compradores. Són les empreses que estan 

subjectes al mercat regulat, amb unes condicions regulatòries diferents a les del mercat 

liberalitzat. Estan subjectes a la normativa vigent per la comercialització d’energia a consumidors 

finals en condicions de Preu Voluntari als Petits Consumidors (PVPC), antigament conegudes 

com Comercialitzadores d’Últim Recurs que oferien la Tarifa d’Últim Recurs. A 31 de juliol de 

2017 hi ha 8 comercialitzadores de referència a tot l’estat espanyol. 

 Consumidors Directes a Mercat (CDM) – Compradors.  Són aquells 

consumidors que opten per autoabastir-se i realitzen la compra d’electricitat directa als MM o 

indirectament a través d’un representant. 

 Representants de Mercat – Compradors/Venedors. Són aquelles empreses que 

actuen en nom d’un generador o consumidor que intervé directament als mercats, representant en 

nom i compta aliena, o indirectament, en nom propi i compta aliena. amb la  finalitat de dur a 

terme les seves operacions de compra i/o venda d’energia. 
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1.5. Els mercats que conformen el sistema elèctric espanyol 

El Mercat Ibèric d’Electricitat (MIBEL) es defineix com la consecució de mercats on 

generadors i consumidors bescanvien energia elèctrica en diferents moments temporals. La 

classificació dels mercats que es descriu a continuació serà temporal, partint de la referència del 

dia D d’entrega física, quan s’envia l’energia des de centrals de generació als punts de consum. A 

la Figura 1 es resumeixen els procediments que segueixen els diferents agents i operadors del 

sistema elèctric per desenvolupar l’activitat de compra-venda d’energia [12, 13]. 

 

 

Figura2. Esquema dels procediments, agents i operadors del sistema elèctric espanyol. 

Elaboració pròpia a partir de [12, 13] 

Els mercats ibèrics es poden classificar segons per l’estructura organitzativa, segons si són 

mercats organitzats o mercats no organitzats.  

 Els mercats organitzats contenen una entitat gestora que s'encarrega d'aportar les 
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eines i mitjans de negociació de preus d’electricitat, la qual exigeix garanties i actua de cambra de 

compensació com a contrapart de les operacions. Dins dels mercats organitzats hi ha el MD el 

Spot MT, les subhastes CESUR (les quals van finalitzar el 2015) i. 

 Els mercats no organitzats són les dues parts que determinen una transacció que 

liquiden lliurement el seu acord. Aquestes operacions són lliures i els contractes són acordats 

entre les dues parts. Dins dels mercats no organitzats es troben el Mercat Over The Counter 

(OTC) i els Acords Financers Privats, contractacions a termini bilaterals amb la possibilitat  

d’intermediació per part d'un broker. 

La classificació temporal es divideix en quatre espais temporals en referència al dia D: 

1. Abans de l’intercanvi físic d’electricitat al dia D-1. MT establerts per tancar 

volums d’energia a un preu i condicions determinades depenent del mercat. Els productes 

d’aquests mercats poden ser tant amb entrega física com financera.  

2. Mercat al comptat, dia D-1. Abans de les 12:00 del dia D-1 es determina un 

primer intercanvi d’energia a través de dos mercats: el MD o mercat Spot, una subhasta on tenen 

lloc la major part de transaccions d’energia (al voltant del 70%) i  les Nominacions dels 

Contractes Bilaterals del mercat no organitzat, que acaba de nominar la resta d’energia que es 

bolcarà a les xarxes de transport i distribució de cada territori. 

3. Mercats a curt termini entre els dies D-1 i D. Mercats d’ajustos per optimitzar 

l’aproximació d’intercanvi d’energia elèctrica real. Es classifiquen en cinc activitats principals. 

i) Mercats intradiaris (MI). És el mercat d’ajustos al que poden participar els AM 

que han intervingut prèviament al MD. 

ii) La solució de Restriccions Tècniques (RT). Consisteix en prevenir incidències o 

circumstàncies que puguin afectar les condicions de seguretat, qualitat i fiabilitat del 

subministrament que es regulen a través de l’OS sota un criteri tècnic establert, i les subsegüents 

modificacions dels programes d’energia. Les RT tenen lloc després de la sessió del MD i les 

NCBEF. En cas que el resultat de l’exercici de compra-venda diària total no respecta la capacitat 

màxima de connexions dels sistemes elèctrics, el procediment de solució de RT modifica els 

volums negociats des de sistemes elèctrics externs que provoquen l’excés d’intercanvi en la 
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interconnexió. En cas que no respecti els requisits de seguretat, es modifica l’assignació d’energia 

de les unitats de producció Per realitzar aquesta gestió s’utilitzen models de flux de xarxa i altres 

algoritmes que simulen el comportament real de la circulació elèctrica. 

iii) Els Processos de l’Operador del Sistema (POS) tenen l’objectiu d’assegurar la 

seguretat, la fiabilitat i la qualitat que estan establertes, i la verificació de l’equilibri generació-

demanda . S’incorporen els serveis complementaris de banda de regulació al programa diari. 

Després dels MI, l’OS desenvolupa la gestió instantània a través de la utilització de SC i el 

procediment de GD. 

iv) La gestió dels Serveis Complementaris (SC) tenen com a finalitat potenciar les 

condicions de seguretat i fiabilitat per resoldre desequilibris entre generació i demanda en temps 

real. Els tres SC principals són la Regulació Primària o Regulació de Potència a Pujar (RPP), 

Regulació Secundària (R2) i Regulació terciària (R3) [18]. 

v) La Gestió de Desviaments (GD) resol els desequilibris unes hores abans de 

l’abocament energètic per part de la generació [19]. 

4. Mercat de liquidacions després del dia D. Els processos de liquidacions 

conformen el darrer mercat d’electricitat, després de precisar les lectures dels comptadors reals 

dels punts de generació i consum. Els sobrecostos generats seran liquidats als agents que han 

incomplert els corresponents programes de producció i consum. Aquest mercat finalitza entre nou 

i tretze mesos després del dia D, ja que el procés de canvi de comptadors electrònics no ha acabat 

de fer-se efectiu. 

A la Figura 3 es pot visualitzar l’esquema seqüencial dels mercats elèctrics, juntament amb 

l’operador que gestiona cada mercat i el producte relacionat. 
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Figura 3.Ordre seqüencial dels mercats ibèrics d'electricitat. Elaboració pròpia a partir de [20] 

1.6. El Preu Horari Final 

El preu horari final mig és la suma dels diferents productes dels mercats que intervenen en 

l’intercanvi d’energia elèctrica. Depenent de l’estratègia de compra diària, MD o NCBEF, es 

determinen uns preus o altres. La diferència està entre anar a mercat organitzat o realitzar les 

transaccions a través de contractes bilaterals no organitzats. 

1.6.1. Preus dels mercats diaris organitzats 

La diferència segons la organització dels mercats que tenen lloc per nominar el volum més 

important a l’OS és el sistema de fixació del preu de l’energia. Pel que fa als mercats organitzats 

segueixen el sistema de subhastes adoptat de la proposta de la UE. La metodologia de fixació de 

preuos es defineix de la següent manera: 

 Preu del MD. És el preu horari de cassació al mercat diari (a partir d’ara Preu 
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Marginal). Aquest preu determina el que han de pagar tots els agents que han participat a la 

subhasta d’electricitat, quantitat a repartir entre les generadores a partir de l’energia que han 

venut. Aquest preu serà el darrer MWh que ha entrat a la subhasta horària. El percentatge de 

participació del preu de MD en referència al preu total de l’energia anual acostuma a ser entre 

79,85 i 86,5 % (Taula 1). 

 Preu del MI. És el preu que suposen els ajustos dels diferents agents de mercat en 

el mercat intradiari. Aquest pot concloure en tres preuos diferents: positiu, fent incrementar el 

preu final; neutre mantenint el preu de MD; o inferior i disminuint així el preu del MD. En la 

majoria de sessions, el preu del MI acaba sent negatiu, resultat que de mitjana anual acaba reduint 

el preu total de l’energia entre un 0,14 i un 0,01% (Taula 1). 

1.6.2. Preus de Mercat no organitzat 

Aquells agents de mercat que prefereixen i poden recórrer a les nominacions dels NCBEF, 

tenen la possibilitat d’abastir-se directament de l’energia prevista d’intercanvi a l’OS en el dia D-

1. La metodologia per determinar el preu es descriu de la forma següent: 

 NCBEF. Aquest preu depèn de l’acord que s’hagi establert entre la generadora i 

la consumidora. Per poder realitzar un balanç econòmic diari, s’ha de diferenciar l’energia 

nominada a cada hora, multiplicant pel preu horari de mercat i obtenint el preu final realitzant el 

sumatori per cada hora. 

1.6.3. Costos després de transaccions – Mecanismes d’ajustos de demanda i 

producció 

Els costos que venen a continuació s’han de liquidar a tots aquells agents, independentment 

si han participat a MD o a través de bilaterals. Són aquells serveis creats per mantenir el sistema 

en equilibri físic, dins del llindar de seguretat establert. D’aquesta manera es formarà el preu final 

de l’energia. Aquests mecanismes es duen a terme entre hores i minuts abans de l’enviament 

d’energia. 

L’OS és el gestor de les 3 principals actuacions que composen els mecanismes d’ajustos. 

Els costos per cada actuació són els següents: 
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 Cost de les RT. L’OS ha de realitzar l’exercici de supervisió durant els dies D-1 i 

D, el qual consisteix en resoldre les congestions ocasionades degudes a les limitacions de xarxa 

sobre la programació per l’intercanvi d’energia. Un cop realitzat l’exercici, s’estableix un preu 

horari per cobrir les despeses que genera el MSRT. Aquest preu ha representat entre el 3,5 i 6,9 % 

 del preu final horari com a valor mig dels darrers anys (Taula 1), tot i que els pics poden superar 

el 30% del preu final horari en les hores de més demanda [21]. 

 Cost de mercat de SC – POS. Aquests costos són necessaris per assegurar el 

subministrament d’energia en les condicions comentades a l’apartat anterior. Hi ha tres costos 

principals que conformen els POS, els quals s’organitzen segons la reserva de potència addicional 

a pujar (RPP), els sistemes de regulació freqüència-potència ( R2 i R3) i el control de tensió de la 

xarxa de transport. El percentatge de participació del preu de POS en referència al preu total de 

l’energia anual acostuma a ser entre 1,9 i 4 % (Taula 1). 

 Preu dels PpC. Es tracta d’un pagament regulat, amb l’objectiu de cobrir el servei 

de capacitat de potència per mig i llarg termini. En aquest mercat participen les empreses 

generadores. El percentatge de participació del preu de PpC en referència al preu total de 

l’energia anual apreuuma a ser entre 5,2 i 9,9 % (Taula 1). 

 Preu del SI. En el moment que hi ha excés de demanda l’OS dona indicacions de 

disminució de consum o parada momentània a grans industries per tal d’evitar una sobrecàrrega 

elèctrica a les xarxes de transport. Degut a que aquest exercici genera unes pèrdues a la industria 

involucrada, aquesta ha de rebre una retribució per compensar les pèrdues. Des del gener de 2015, 

es desenvolupa l’activitat a través d’una subhasta gestionada per REE, on les industries ofereixen 

blocs de potència interrompibles. Aquests influeixen en el preu final entre un 3 i 4% (Taula 1). 

 Procés de liquidacions. Els preu final de l’energia per tot el procés de mercat 

elèctric queda determinat entre 9 i 13 mesos, després d’haver finalitzat el procés de liquidacions 

realitzades per l’OS. Aquest procés es liquida de forma individual (la resta de preuos es liquiden 

de forma conjunta), i és llavors quan es tanca el balanç econòmic entre generació i demanda. Al 

finalitzar aquest període, es podrien produir modificacions en el preu de l’energia degut als 

desajustos entre consum i demanda [22]. 

Aquest procés es perllonga en el temps a conseqüència de la complicada metodologia 

vigent per determinar la generació i la demanda real, tenint present que del resultat diari 
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s’obté una estimació aproximada de l’energia intercanviada. El procés de liquidacions es va 

actualitzant fins a cinc exercicis posteriors al dia de l’intercanvi fins a obtenir les dades reals 

[23]. 

Taula 1. Proporcions dels Sobrecostos del Sistema Elèctric que intervenen en la compra-venda 

d'energia elèctrica. Elaboració pròpia a partir de  [2] 

Any 
Preu del 

MD 

Sobrecostos 

MI  

Sobrecostos 

MRST 

Sobrecostos 

POS 

Sobrecostos 

PpC 

Sobrecostos 

SI 

2.009 86,50% -0,10% 4,94% 1,96% 6,70% 0,00% 

2.010 85,42% -0,09% 5,53% 2,62% 6,51% 0,00% 

2.011 86,10% -0,14% 3,47% 1,86% 8,71% 0,00% 

2.012 83,18% -0,10% 4,39% 3,50% 9,03% 0,00% 

2.013 80,92% -0,12% 5,79% 4,00% 9,41% 0,00% 

2.014 79,85% -0,09% 6,89% 3,50% 9,85% 0,00% 

2.015 82,75% 0,00% 4,77% 2,05% 7,39% 3,04% 

2.016 84,31% -0,02% 4,54% 1,89% 5,27% 4,00% 

1.7. Les 5 estratègies principals de compra d’energia elèctrica 

Els mercats on tenen lloc les transaccions amb el major volum d’energia són cinc, 

classificats en els Mercats al Comptat i els Mercats a Termini. Finalment es descriurà la subhasta 

CESUR, una estratègia que va ser anul·lada a finals del 2013 [2, 4]. 

1.7.1. Mercat Diari d’Electricitat (MD) 

 

L’activitat del mercat diari és divideix en la subhasta diària o MD, on es realitza la 

major part de la compra-venda d’energia. Aquests mercats és gestionat per OMIE. Tots 

aquells AM que vulguin vendre o comprar energia podran acudir al mercat desenvolupant les 

operacions corresponents.  

 El MD és el sistema de subhastes on es produeixen la majoria de transaccions 

d’energia elèctrica de l’estat, amb una suma situada al 70% del total d’energia consumida a la 

Península Ibèrica, transaccions per valor de 10.000M d’euros. La resta d’energia és afegida a 

través de les NCBEF, les quals es descriuran al següent punt.  
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En aquest mercat es realitzen subhastes horàries al llarg dels 365 dies de l’any, les 24 

hores de cada dia. El fet d’estar organitzat en un sistema liberalitzat, ha permès l’entrada de 

fins a 800 agents de mercat, entre productores, comercialitzadores, consumidors directe a 

mercat i representants. La quantitat econòmica que intervé a mercat cada any supera els 13 M 

d’euros anuals i els 170 TWh. 

Els comercialitzadors i generadors han de preveure l’energia a comprar o vendre i han 

d’elaborar una previsió horària d’energia per operar al Mercat. El preu dependrà de diversos 

factors que  s’inclouran al capítol 2 del present document. 

El mercat diari presenta variacions molt inestables i poc predictibles a mig i llarg 

termini degut a diverses variables que intervenen en el seu resultat. 

 Els mercats intradiaris és un mercat d’ajustos al que poden accedir tant 

compradors com venedors, amb l’objectiu de realitzar ajustos en la programació el mateix dia 

d’operació o realitzar operacions d’optimització d’abastiment. El preu de l’energia en aquests 

mercats és com a mínim el preu de mercat diari de la sessió corresponent. Degut a la 

complexitat que suposa la recopilació de dades d’aquest estudi, es decideix no incloure les 

transaccions que s’efectuen al mercat intradiari. 

1.7.2. Nominacions dels Contractes Bilaterals amb Entrega Física (NCBEF) 

 

La comercialitzadora també podrà abastir-se d’energia elèctrica a través de contractes 

bilaterals amb centrals de generació, ja sigui directament amb elles o amb els seus 

representants de venda. Aquests acords permeten establir preus de negociació a partir d’unes 

condicions acordades entre els AM.  

Quan es du a terme un Contracte Bilateral amb Entrega Física, la productora fa una 

previsió del que pot generar durant el període que comprèn el contracte. Aquests acords es 

van perfilant constantment fins al dia D-1 de l’entrega física d’electricitat a la xarxa, segons 

l’electricitat que pot generar la central de producció.  En aquest sentit, cada dia es generen les 

Unitats de Programació (UP), la definició dels programes de generació horària per cada una 

de les 24 hores del dia D. Les UP s’integren al programa diari un cop finalitzada la subhasta 

diària al dia D-1, nominant el volum d’energia a l’OS, sense necessitat de transmetre el preu 

pactat entre les contraparts [24]. 
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Per aquells dies que el generador pateixi indisponiblitat tècnica i no pugui dur a terme 

l’entrega física, la comercialitzadora haurà d’abastir-se al MD. En cas que l’AM no passi per 

MD, no podrà recórrer als MI.    

1.7.3. Mercat a Termini Organitzat – Mercat OMIP 

 

Els mercats a termini es creen per tal de fixar un cost per l’energia adquirida al llarg 

d’un període determinat futur. Tant venedors com compradors tenen la possibilitat d’accedir 

a aquest mercat per disminuir riscos econòmics. Les transaccions a través del MT es poden 

realitzar des de 4 anys fins a un dia abans del dia de consum.  

El cost de cada producte, en €/MWh, evoluciona diàriament exceptuant caps de 

setmana i festius nacionals. 

1.7.4. Mercat financer de futurs no organitzat – Mercat OTC 

Els Mercats OTC s’instauren amb l’objectiu de fixar condicions de preu per un volum 

d’energia que es preveu adquirir horàriament en un futur. Aquest manté els productes estàndards 

d’OMIP, bàsicament, càrrega base de 24 hores per períodes de dies, caps de setmana, setmanes, 

mesos, trimestres i anys. També hi ha la possibilitat d’abastir-se del que queda d’un període estan 

dins del període. Les condicions mínimes que requereixen aquests productes són 5 MW mínims, a 

diferència d’OMIP que és de 1 MW. El preu acordat per un període és el mateix per tota l’energia 

negociada. 

Els mercats dins d’OTC són OMIClear i MEFF Power pels productes registrats i la resta 

són no registrats. 

El fet de que sigui un mercat no organitzat significa que les contraparts negocien un preu 

sense intermediaris, havent negociacions a diari entre oferta i demanda. La liquidació és 

completament financera i es realitza mensualment per diferències entre el preu variable d’OMIE i 

el preu fix negociat entre les contraparts. 

El volum d’energia negociat al Mercat OTC a 2014, sumant els productes OMIClear, 

MEFF Power  i no registrats va ser de 272 TWh, a diferència d’OMIP que es va quedar als 38,8 

TWh. A diferència d’OMIP, no hi ha cap cambra de compensació que redueixi els riscos que 
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afecten les operacions. Les referències de preus dels mercats OTC, la seva evolució i factors que 

afecten al seu preu són anàlegs als del Mercat OMIP, per això no es profunditzarà l’estudi en 

aquesta estratègia[25].  

1.7.5. Acords Financers Privats (AFP) 

Finalment, les comercialitzadores poden acudir als acords financers privats, un mercat no 

organitzat on es negocien contractes a futurs amb liquidació financera. Els productes poden ser 

acordats lliurement, sense limitacions de càrregues horàries i es poden negociar amb companyies 

generadores, amb altres comercialitzadores o amb entitats financeres. Aquests poden ser acordats 

entre les 2 contraparts des d’uns dies abans del dia de consum fins a anys vista.  

L’avantatge d’aquests acords és que s’obren més vies de negociació que abasteixen més 

perfils de consum, sense necessitat de negociar càrregues base o punta. Es poden concretar les 

hores del dia o dies alternatius, accentuant la precisió en la negociació i minimitzar els 

desviaments, sense necessitat de elaborar un programa definit com als altres mercats de futurs. 

D’aquesta manera, es defineix un mercat no organitzat que contraresta els inconvenients 

dels Mercats a Futurs. En aquest estudi no es profunditzarà en els AFP. 

1.7.6. Subhasta CESUR (tancada) 

Des de 2008 fins a Setembre de 2013 es celebraven les subhastes CESUR, d’acord amb 

l’ordre ITC/400/2007, de 26 de febrer, on recorrien dels CUR per abastir-se d’electricitat a un 

preu fix. A l’altra part del contracte bilateral financer hi havia fons d’inversions internacionals i 

bancs. Després d’un conflicte d’interessos en la darrera subhasta el 19 de desembre de 2013, el 

Govern Espanyol va decidir eliminar aquestes subhastes després de constatar que en la majoria de 

subhastes el preu de l’electricitat tendia a incrementar [26].  
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2. El Mercat Diari d’Electricitat 

El mercat diari és on es realitzen la majoria de les transaccions. En aquest mercat han de 

participar tots els AM que no estiguin vinculats a un contracte bilateral físic 

2.1. Processos d’actuació al MD 

Tots els AM que volen adquirir energia elèctrica al MD han de seguir cinc processos bàsics 

per tal de definir l’energia total diària. 

2.1.1. Definició de l’oferta d’adquisició 

Per l’elaboració de l’estimació d’energia, la comercialitzadora haurà de preveure el perfil 

de consum agregat de tots els seus punts de consum i elaborar una previsió horària de compra 

d'energia per a la seva operació. Per realitzar aquestes previsions, les comercialitzadores tenen uns 

protocols a seguir: classifiquen els consumidors concretant els perfils de càrrega, recorren a 

diferents dades històriques i defineixen les previsions meteorològiques. 

Un cop realitzada la previsió de consum es construeix l'oferta de compra d'energia, procés 

conegut com a Programa Diari Base de Demanda (PDBD). A continuació, cal aplicar una 

quantitat horària estimada corresponent a les pèrdues de transport i distribució a la previsió de 

compra d'energia.  

 

2.1.2. Operació de l’oferta agregada 

El PDBD s'enviarà a OMIE abans de les 12:00 del dia anterior com a oferta de compra. 

Aquesta es presentarà com un una potència horària a un preu determinat. Posteriorment, la  

Comercialitzadora podrà dur a terme ofertes de compra addicionals per als diferents mercats 

intradiaris amb la finalitat de realitzar ajustos en la programació durant el mateix dia del consum 

o operacions d'optimització de l'abastiment.  

Degut a que les previsions de compra-venda poden veure’s modificats al dia següent, 

s’inclouen 6 mercats intradiaris on es pot vendre o comprar energia que manca o sobra per 
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produir o per consumir. Tanmateix, els mercats intradiaris tenen unes opcions de compra-venda 

mol més reduïdes. Això es podrà dur a terme unes hores abans de la hora negociada i el procés es 

basa en subhastes similars a la del MD. D’aquesta manera es permeten reajustar els compromisos 

del dia anterior a 4 hores d’antelació del moment d’intercanvi. 

L'agregació de totes les ofertes de compra i venda d'energia realitzades pels diferents agents 

donen com a resultat les corbes agregades d'oferta i demanda horàries. A la Figura 4 veiem les 

corbes esmentades. 

 

Figura 4. Corbes d'oferta i demanda. Elaboració pròpia a partir de [2] 

 Corba d'oferta.  La corba d'oferta mostra un primer tram on el preu instrumental és 

igual a zero. Entre els agents que ofereixen a preu zero es troben les centrals nuclears, amb 7.000 

MW de potència, i aquells productors amb tecnologies de generació d'origen renovable, 

concretament instal·lacions solars fotovoltaiques, cogeneracions, centrals hidràuliques fluents i 

alguns parcs eòlics. 

Posteriorment, la corba d'oferta comença el seu ascens. En aquest moment competeixen 

gran part dels parcs eòlics, les centrals hidràuliques amb capacitat de bombament i les centrals 

tèrmiques de carbó i gas natural. Aquest ordre hauria de ser el normalitzat degut als seus costos de 

generació; a la pràctica, moltes de les centrals de bombeig esperen a que els preus pugin per 

poder obtenir beneficis majors. A mesura que el preu puja, les ofertes corresponen a tecnologies 
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amb costos de producció més elevats [27]. 

 Corba de demanda. La corba de demanda mostra un primer tram on el preu 

acceptant és el preu instrumental (180,3 €/MWh). Entre els agents que ofereixen el preu 

instrumental es troben la major part de la demanda de Comercialitzadores que han de garantir el 

subministrament elèctric als seus clients. 

Posteriorment la corba descendeix de forma molt pronunciada mostrant part de la demanda 

dels comercialitzadors que esperen trobar millors oportunitats de preu en els Mercats intradiaris i 

les ofertes d'adquisició d'energia d'aquells consumidors que vinculen el seu procés productiu al 

preu de l'energia. 

2.1.3. Procés de cassació 

El punt d'encreuament entre les corbes d'oferta i demanda o Punt de Cassació dóna com a 

resultat una quantitat d'energia i un preu determinat. El preu de compra-venda serà l'indicat pel 

Punt de Cassació o Preu Marginal. 

Aquelles ofertes de venda que han quedat per sota del Preu Marginal entraran dins de la 

subhasta. Per altra banda, les ofertes de demanda que han quedat per sobre del Preu Marginal ho 

faran de la mateixa manera. La resta d'ofertes seran descartades (Figura 5). 

La incorporació en el procés de cassació d'ofertes complexes o condicionades pot provocar 

un desplaçament del Punt de Cassació, donant com a resultat un Preu Marginal superior. 
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Figura 5. Preu de Cassació [2] 

2.1.4. Liquidacions dels resultats 

La Comercialitzadora haurà de liquidar la compra corresponent a partir de tres processos de 

liquidacions provinents dels mercats d’ajustos. Aquestes liquidacions són les del programa, 

l’energia desviada i  les liquidacions d’altres conceptes d’ajustos de mercat. 

 Programa. El Comercialitzador liquidarà setmanalment amb OMIE el Programa 

horari ofert al Preu Marginal de l'hora i mercat en el que hagi operat, amb independència de la 

precisió d'aquest i de l'energia finalment consumida per la totalitat dels diferents perfils. 

 Energia desviada. el Comercialitzador liquidarà quinzenalment amb l’OS la 

diferència entre l'energia efectivament subministrada als seus clients i el Programa per un preu 

que pot incloure una penalització que cobrirà aquells sobrecostos del sistema generats per la 

imprecisió en la programació, conegut com el preu de desviament. 

 Altres conceptes d’ajustos. Addicionalment, el Comercialitzador també liquidarà 

els següents conceptes: els Costos del Sistema (CS) que inclouen les RT i els POS, els PC, el preu 

del SI per a la gestió de la demanda, la remuneració de l'Operador del Mercat (ROM) i la 

Remuneració de l'Operador del Sistema (ROS). 
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En alguns casos, la Comercialitzadora actua com a gestor del contracte d'accés a la xarxa 

del client amb una taxa municipal. Es tracta de la taxa per ús privatiu de vol, sòl i subsòl definida 

en el Reial Decret Llei 2/2004. En aquests casos s’haurà d'abonar al municipi un 1,5% dels seus 

ingressos bruts, no podent repercutir directament als usuaris del subministrament. 

2.1.5. Cobrament als clients a través del Mm 

En el darrer procés per finalitzar la compra-venda d’electricitat, la Comercialitzadora haurà 

de facturar als seus clients l'energia consumida amb un preu establert al contracte entre ambdues 

parts. Depenent del tipus de tarifa i contracte establert, es podrà construir un preu de l’energia 

seguint diferents modalitats de contractació que no seran tractades en aquest estudi. El preu de 

l'energia ha de cobrir els costos d'adquisició de la mateixa, així com els costos de gestió de la 

Comercialitzadora i el marge comercial, determinat per cada comercialitzadora. 

2.2. Preu d’electricitat: variables influenciables  

En aquest apartat s’observaran les variables que  repercuteixen en el preu de mercat OMIE. 

El preu del Mercat ha tingut una evolució molt irregular des de la seva creació l'any 1998 degut a  

la pròpia naturalesa del sistema de cassació, així com els múltiples factors que afecten a la 

construcció de l'oferta i la demanda,. 

Atès que l'estructura i els participants del Mercat han augmentat de forma notable des de la 

primera subhasta, l'àmbit d'aquest estudi analitzarà l'evolució del preu del MD pels darrers anys. 

2.2.1. Evolució del preu de l’energia a partir de l’energia cassada 

L'evolució de la demanda d'energia elèctrica pot afectar al preu del mercat diari per la 

naturalesa mateixa del sistema de cassació i determinació de preus. El fet de ser un mercat 

marginalista, qualsevol canvi que afecti la construcció de la corba de demanda, ja sigui en preu o 

volum, desplaçaria el punt de cassació i, en conseqüència, el preu del Mercat. Com es pot 

comprovar a les següents figures, el preu horari del MD té certa tendència a l’evolució de la 

demanda per la majoria de períodes (de la Figura 6 a la 12). 

En l’elaboració dels perfils d’energia cassada amb el preu de mercat dels darrers anys, 

podem veure que en la majoria de casos tendeixen a seguir una evolució directe. A l’eix 
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horitzontal dret es situa l’energia cassada a MD, mentre que a l’eix esquerra s’indiquen els preus 

del mercat. Tot i així, es localitzen períodes de desvinculació en èpoques concretes. És el cas del 

tercer trimestre de 2011; el segon i el quart trimestre de 2012; el primer, el segon i desembre de 

2013; el primer i tercer trimestre de 2014; la primera meitat de 2016; i la major part del 2017. En 

aquests casos és necessari observar les variables següents per concloure quin factor és més 

incisiu.  

 

Figura 6. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2011. Elaboració pròpia a partir de [2] 

 

Figura 7. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2012. Elaboració pròpia a partir de [2] 
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Figura 8. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2013. Elaboració pròpia a partir de [2] 

 

Figura 9. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2014. Elaboració pròpia a partir de [2] 

 

Figura 10. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2015. Elaboració pròpia a partir de [2] 



Estratègies de compra d’Energia Elèctrica a l’Estat Espanyol                                                  Pàg. 35 

 

 

Figura 11. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2016. Elaboració pròpia a partir de [2] 

 

Figura 12. Energia Cassada Vs Preu OMIE 2017. Elaboració pròpia a partir de [2] 

2.2.2. Participació de les diferents tecnologies  

La oferta d’energia elèctrica pot ser molt variada ja que depèn de les infraestructures de 

generació a partir de tecnologies com el cicle combinat, instal·lacions solars fotovoltaiques, 

centrals hidràuliques, nuclears o parcs eòlics. El conjunt de tecnologies esmentades és coneix 

com Mix de Generació.  

Els preus i condicions de participació en el mercat estan molt mancats de paritat, i això 

podria afectar al preu del Mercat. 
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Ja sigui degut a una manca de gestió de producció o bé pel sistema remuneratiu, algunes 

d'aquestes tecnologies accepta qualsevol preu de cassació que pogués sorgir. És per això que les 

ofertes d’OMIE es presenten a preu zero. Les principals instal·lacions de generació amb aquestes 

característiques són les centrals nuclears, solars, hidràuliques fluents, centrals de cogeneració i 

alguns parcs eòlics. 

Si tenim en consideració que la potència nuclear disponible és pràcticament constant al 

llarg del temps, a excepció d’aturades per avaries o manteniment, és la producció d'energia a 

partir de les tecnologies renovables el que farà variar el preu de Cassació. 

Si analitzem dades històriques, pot apreciar-se una relació inversa entre la capacitat de 

cobertura de la demanda per part de tecnologies renovables i el preu del MD. Com més gran és la 

producció de renovables, menor és el preu del MD (Taula 2). 

En primera instància s’han localitzat les diferents jornades amb preus de mercat més 

baixos, preus propers a la mitjana aritmètica i els dies amb preus més elevats . També es troben 

casos en què el preu disminueix degut a la participació de la nuclear. 

Tal com es pot observar a la Taula 2, els dies amb preus mínims coincideixen en 

participacions de renovables d’entre el 50 i el 67%. Els dies amb preus de mercat al voltant de la 

mitjana anual es troben entre 30 i 45% de renovables, amb excepció del 24 de setembre en que la 

baixa demanda i la major participació de nuclear ajuden a disminuir el preu.   
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Taula 2. Sessions diàries de MD de 2016. Elaboració pròpia a partir de  [2, 3] 

Dies
Preu diari 

(€/MWh)

Energia Total 

Mercat Ibèric 

(MWh)

Nuclear
Combustibles 

Fòssils
Renovables

M
ín

im
s

Dg, 8 de maig 5,46 556.630 22,79% 19,84% 57,37%

Dg, 14 de febrer 6,49 626.304 14,51% 17,87% 67,62%

Dg, 10 d'abril 8,53 545.205 29,04% 19,60% 51,36%

Dll, 28 de març 14,18 656.798 21,62% 21,69% 56,68%

Dmc, 6 de gener 15,88 606.625 21,97% 18,80% 59,23%

Dj, 10 de març 20,5 669.059 22,19% 18,71% 59,10%

MITJANA 11,36 616.464 22,08% 19,20% 58,24%

M
ín

im
s

M
itj

os

Dmc, 13 de gener 40,58 709.983 21,56% 34,42% 44,02%

Dll, 20 de juny 41,21 607.722 25,72% 33,95% 40,33%

Dss, 13 d'agost 41,43 567.843 29,63% 35,45% 34,92%

Dss, 24 de setembre 41,57 565.013 31,32% 43,54% 25,13%

Dmt, 15 de març 41,62 642.122 23,99% 41,43% 34,58%

Dg, 6 de novembre 44,64 604.923 28,16% 38,95% 32,89%

MITJANA 41,50 606.323 26,94% 37,20% 34,75%

M
itj

os

M
àx

im
s

Dmc, 20 de gener 53,07 690.100 18,48% 52,33% 29,20%

Dmc, 26 d'octubre 60,41 635.089 22,75% 58,98% 18,28%

Dv, 30 de desembre 62,59 656.541 27,05% 54,78% 18,17%

Dt, 29 de novembre 65,38 744.437 15,99% 63,57% 20,44%

Dj, 22 de desembre 66,31 753.840 25,74% 58,26% 16,00%

Dt, 13 de desembre 66,47 781.452 15,50% 67,76% 16,73%

MITJANA 63,99 717.269 20,61% 58,62% 18,22%

M
àx

im
s

 

A la Taula 2.2 s’ha elaborat un recopilatori dels preuos mitjos aritmètics mensuals 

juntament amb el Mix Energètic relacionat durant el 2016. La taula està ordenada començant pels 

mesos més econòmics. Aquesta ordenació s’ha realitzat per mostrar de forma més clara com les 

tecnologies renovables van minvant la participació, a la vegada que els preus mitjos i els 

combustibles fòssils evolucionen inversament.   
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Taula 3. Comparativa de Preus Mitjos Aritmètics amb el Mix Energètic [2, 3] 

Evolució Energia 

Espanya 2016

Preu Mig Aritmètic 

(€/MWh)

Generació sense 

bombeig (GWh)
Nuclear

Combustibles 

Fòssils

Renovables 

i residus 

Abril 24,11 21.987 23,62% 24,58% 51,80%

Maig 25,76 20.843 19,11% 28,68% 52,21%

Febrer 27,50 21.969 18,70% 29,54% 51,77%

Març 27,79 23.379 22,78% 28,04% 49,18%

Gener 36,53 22.693 21,18% 34,80% 44,02%

Juny 38,90 20.931 23,26% 35,84% 40,90%

Juliol 40,53 23.232 22,42% 42,37% 35,20%

Agost 41,16 22.385 23,18% 40,83% 36,00%

Setembre 43,59 21.499 23,44% 46,93% 29,64%

Octubre 52,83 22.083 23,32% 51,75% 24,93%

Novembre 56,13 22.054 17,39% 52,83% 29,78%

Desembre 60,49 22.221 19,84% 54,87% 25,29%

ANUAL 39,61 265.277 21,58% 37,41% 41,01%  

 

Per poder observar amb més precisió quines fonts renovables són les que intervenen en 

major part, s’ha elaborat un gràfic de les evolucions de la generació de les tecnologies amb el 

Preu de Cassació al llarg del 2016 (Figura 13). A l’eix horitzontal esquerra es troba l’energia 

de generació, mentre que a l’eix dret es situa el Preu Mig Aritmètic diari.  

 

 

Figura 13. Evolució de les tecnologies de generació elèctrica amb el Preu del MD. Elaboració 

pròpia a partir de [2, 3] 
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La línia negre que segueix el preu mig aritmètic del MD, comença l’any disminuint fins 

als 28 €/MWh, creant una tendència pràcticament simètrica amb el total de la Tecnologia de 

Baix Cost, la qual augmenta en la mateixa proporció. Les energies que amb més força 

provoquen aquesta pujada són la eòlica i la hidràulica (línia verda i blava respectivament).  

És quan els combustibles fòssils inicien el seu increment en la participació del mix 

energètic a la meitat de d’abril quan els preus de mercat inicien, paral·lelament, la pujada 

progressiva fins al darrer dia de l’any.  

2.2.3. Mercats d’hidrocarburs 

 

En períodes en què la cobertura de la demanda del sistema elèctric espanyol s'ha de 

cobrir en gran mesura mitjançant la generació d'instal·lacions de cicle combinat, sent 

aquestes les que acaben marcant el preu final de l'energia, de vegades es pot detectar una 

relació directa entre el preu del mercat diari i la cotització del barril de Brent. 

Això es deu al fet que la majoria de contractes de gas negociats per aquest tipus 

d'instal·lacions per tal d'abastir-se de la seva matèria primera principal per a la generació es 

troben indexat a aquest índex. 

Altres factors la evolució dels quals pot afectar el preu del mercat diari en el mateix 

escenari són els costos dels drets d'emissió de CO2 i el canvi Euro - US Dollar. 

Comparant les tendències a les Figures 2.9 , 2.10 i 2.11, la única que té un efecte clar és 

durant el 2016. A finals d’any  es pot apreciar l’augment progressiu que tenen les matèries 

primes i com aquest augment destaca en la puja de MD. Tal com hem observat al capítol 

anterior, coincideix en una generació marcada per la gran participació de combustibles 

fòssils. 
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Figura 14. Evolució del MD en relació als mercats d’hidrocarburs al 2015. Elaboració 

pròpia amb dades de Bloomberg 
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Figura 15. Evolució del MD en relació als mercats d’hidrocarburs al 2016. Elaboració pròpia 

amb dades de Bloomberg 
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Figura 16. Evolució del MD en relació als mercats d’hidrocarburs al 2017. Elaboració pròpia 

amb dades de Bloomberg 

 

Darrerament, la reducció de la participació de les instal·lacions de generació de cicle 

combinat a la cobertura de la demanda pel creixement de la generació renovable ha reduït la 

influència de l'evolució del preu del petroli sobre el preu del mercat diari. En aquests 

moments, l'evolució dels mercats d'hidrocarburs es manifesta en els mercats de futurs. 

2.2.4. Limitacions legislatives: seguiment legislatiu i previsió de canvis regulatoris 

Els canvis regulatoris també poden concloure amb correccions econòmiques. El Ministeri 

d’Energia, Turisme i Agenda Digital és l’òrgan constituent que regula la legislació en els mercats 

energètics.  

El cas més clar de les conseqüències en modificacions regulatòries és l’aprovació del RD 

413/2014 de  6 de juny, pel que es regulava l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de 

fonts energètiques renovables, cogeneració i residus.  

Durant el 2011 va haver més de 39 hores a preu de mercat entre 0 i 1; el 2012 va tenir 82 

hores amb preu entre 0 i 1, i al 2013 va haver 478 hores amb preu 0. Entre l’1 de gener i el 9 de 

març de 2014 va haver 177 hores on el preu de cassació va ser zero, sent de 4:00 a 5:00 la hora 

més comuna amb aquest preu (fins a 25 dies). Els períodes es caracteritzaven per ser aquells amb 
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menys demanda energètica, situant-se entre les hores 1:00 i 7:00. 

El RD 413/2014 va provocar que el nou sistema retributiu obligués les tecnologies 

renovables, turbines eòliques en especial, oferir preus superiors als que havien ofert fins llavors, 

de manera que poguessin cobrir els costos de generació. Des de llavors ja no s’ha tornat a repetir 

un preu de 0 €/MWh.   

2.2.5. Parades de centrals nuclears 

Puntualment, es produeixen pujades i baixades del preu de l’energia degut a variables que 

preuen de preveure i pot suposar grans pèrdues tant per generadores com consumidores.  

Les parades nuclears es duen a terme de manera que es minimitzin les alteracions dels 

sistema elèctric. Aquestes parades suposen una disminució mitja de potència disponible d’entre 

900 i 1.200 MW segons la potència total de cada central, les quals acostumen a treballar entre el 

90 i 97% de les seves capacitats. 

Normalment, aquesta energia que es deixa de produir és temporal i, conseqüentment, són 

les centrals de carbó, gas o connexions internacionals les que a substitueixen aquesta tecnologia. 

Un dels episodis més destacat dels darrers mesos és el de gener de 2017 amb les parades de 

les centrals nuclears a França. Al territori francès hi ha un total de 58 centrals nuclears, de les 

quals 5 ja portaven tancades i 16 més van haver d’aturar l’activitat degut a la falta de qualitat i 

certificacions falsificades de peces destinades a les centrals nuclears de l’empresa Électricité de 

France (EDF). Com que l’energia que necessitava el país veí es suplia des d’Espanya, els preus  

mitjos diaris al MD es van elevar fins als 91,88 € el 25 de gener, el més elevat d’un gener en els 

darrers anys [28]. 

2.3. Tendències temporals del preu de l’energia 

En una primera anàlisi de l'evolució del preu mitjà aritmètic mensual del preu del Mercat, 

destaca la volatilitat del mateix fins i tot en breus espais de temps. Per exemple el preu mitjà 

màxim mensual (63,639 € / MWh) i el mínim (17,116 € / MWh) es van donar amb una diferència 

de dos mesos entre desembre de 2013 i febrer de 2014. Aquesta volatilitat també s'aprecia entre 

períodes equivalents a diferents anys . 
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Si observem la taula  i l'escala de color aplicada amb la finalitat de distingir dins de cada un 

dels anys els mesos més cars (escala de vermells) dels mesos més barats (escala de verds) es pot 

observar que els mesos pertanyents als primers i segons semestres de cada any solen ser 

històricament més econòmics que els del segon semestre. 

Taula 4. Mitjanes aritmètiques OMIE (€/MWh). Elaboració pròpia a partir de  [2] 

Promig OMIE 

(€/MWh) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promig 

Mensual 

Gener 41,19 51,69 50,50 33,62 51,60 36,53 47,18 44,62 

Febrer 48,03 53,48 45,04 17,12 42,57 27,50 48,15 40,27 

Març 46,67 47,56 25,88 26,67 43,11 27,79 50,76 38,35 

Abril 45,45 41,21 18,17 26,44 45,34 24,11 45,49 35,17 

Maig 48,90 43,58 43,45 42,41 45,12 25,76 44,65 41,98 

Juny 50,00 53,50 40,87 50,95 54,73 38,90 43,06 47,43 

Juliol 50,82 50,29 51,16 48,21 59,55 40,53 57,74 51,18 

Agost 53,53 49,34 48,09 49,91 55,59 41,16 - 49,60 

Setembre 58,47 47,59 50,20 58,89 51,88 43,59 - 51,77 

Octubre 57,44 45,68 51,50 55,12 49,90 52,83 - 52,08 

Novembre 48,38 42,07 41,81 46,80 51,20 56,13 - 47,73 

Desembre 50,07 41,73 63,64 47,47 52,61 60,49 - 52,67 

PROMIG 

ANUAL 
49,91 47,31 44,19 41,97 50,27 39,61 48,15 45,92 
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3. El mercat de futurs organitzat – Mercat OMIP 

Tant generadors com consumidors poden fixar el preu de l’energia que preveuen generar o 

consumir mitjançant l'adquisició de diferents productes de cotització per a diferents venciments 

fins al dia immediatament anterior a l'inici del període de lliurament. Les característiques 

principals del mercat de futurs OMIP poden resumir-se en els següents punts: 

 Anonimat: tota la negociació duta a terme al Mercat OMIP és anònima. Això 

significa que els participants en el Mercat OMIP no tenen accés a cap informació sobre la 

identitat dels agents compradors i venedors. 

 Transparència: totes les ordres de compra i de venda són públiques per als 

participants. 

 Liquiditat: el volum d'energia negociat en el mercat continu OMIP el 2014 va ser 

al voltant de 37,25 TWh, un 15,59% de la demanda del sistema elèctric espanyol en el mateix 

període. 

 Contrapart Central: totes les operacions realitzades són garantides per 

OMIClear, entitat que actua com a cambra de compensació assegurant la compensació 

multilateral de les posicions, permetent reduir significativament els diferents riscos que afecten 

les operacions, concretament els de crèdit, liquidació, sistèmic i operacional. 

3.1. Operativitat d’OMIP: participació dels agents de mercat 

Les transaccions d’energia elèctrica per un període de temps poden començar anys abans a 

través dels mercats a futur, fins al mateix dia de l’entrega física de l’energia. Quan es fixa el preu 

a futurs equival a cobrir el preu final de l’energia després de tots els processos a curt termini. 

Durant el període de lliurament, la liquidació de les posicions tancades es basa en la relació 

entre dos preus diferents: 

 Preu fix. El preu de referència de negociació del contracte de futurs en el dia de 

negociació. 
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 Preu variable. El preu de referència definit diàriament com a mitjana aritmètica 

del preu horari del Mercat Diari en aquest dia. 

La diferència diària entre aquests dos preus constitueix la base per a la liquidació financera 

diària durant el període de lliurament.  

 Les posicions en els Futurs MIBEL Físics es registren en un compte de negociació 

física, on intervé una central de generació i punts de consum que s’abasteixen, teòricament, de 

l’energia generada. Finalment, acaben liquidant-se per integració en el mercat físic diari de 

producció OMIE durant el període de lliurament, igual que els contractes bilaterals físics. 

 Les posicions en els Futurs MIBEL Financers són objecte d'una liquidació 

financera, sense lliurament d’energia física, durant el període de lliurament. Aquesta situació 

cobreix el risc davant un eventual incompliment dels compromisos de generació per part del 

subjecte venedor descrits en el Contracte Bilateral Físic i reproduïbles en els Futurs MIBEL 

Físics. 

3.2. Formació dels preus d’energia – Evolució i tendències del preu de 

mercat OMIP (comparativa dels diferents productes) 

Amb l'objectiu de fixar les condicions de preu de l'energia adquirida horària en el mercat, 

els AM poden acudir a la bossa de derivats de l'operador del mercat ibèric - Polo Portuguès 

(OMIP) per a la negociació de contractes de futurs. 

La liquidació pot ser segons el tipus d’entrega, tant física com financera; segons el 

nombre d’hores que conté cada producte, productes de càrrega base (24 h del dia) i càrrega 

punta (12h, de 8:00 a 20:00); i segons el període de duració: anys, mesos, quadrimestres, 

mesos, setmanes, caps de setmana i dies. 

Aquests productes tenen com a mínim 1 MW d’energia, que equivaldria a 8.760 MWh 

per un producte de càrrega base anual, al llarg d’un any natural (1 MW x 8.760 hores/any).  

 

 FTB-YR: venciment anual. Cotitzen els quatre anys següents a l’any en curs.  
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 FTB-Q: venciment trimestral. Cotitzen els set trimestres següents al 

trimestre en curs.  

 FTB-M: venciment mensual. Cotitzen els sis mesos següents al mes en curs.  

 FTB-Wk: venciment  per cap desetmana. Cotitzen les tres setmanes següents 

a la setmana en curs.  

 FTB-W: venciment setmanal. Cotitzen els dos caps de setmana següents a la 

setmana en curs.  

 FTB-D: venciment diari. Cotitzen els nou dies següents al dia en curs.  

Per la pròpia naturalesa del seu sistema d'ofertes així com pels subjectes negociadors 

que participen del mercat i la liquiditat del mateix, l'evolució del preu del Mercat OMIP ha 

estat més estable que el preu del Mercat Diari des de la seva creació l'any 2006. 

3.3. Factors que afecten al preu del mercat OMIP) 

El preu establert diàriament a OMIP pot ésser analitzat a través de diferents variables. 

Aquest apartat es basarà en analitzar aquelles variables més influenciables per determinar la 

relació que hi ha amb cada una d’elles. Tanmateix, les tendències històriques no garanteixen la 

seva reproducció futura, fins i tot en les mateixes condicions de contorn. 

3.3.1. Preu del mercat diari OMIE 

El preu del Mercat OMIP respon a una projecció del valor del preu del mercat diari OMIE 

en un període determinat del futur. Conseqüentment, si la projecció fos encertada, el Preu del 

Mercat Diari d'un any en curs (PMDa) s'hauria d'ajustar als valors cotitzats en el mercat de futurs 

per a aquest període durant l'any anterior (PMDa + 1). No obstant, aquesta projecció no ha de 

complir-se i sovint es presenten importants diferències entre la cotització d'un producte d’OMIP i 

el valor final d’OMIE en el mateix període de lliurament. 

Atès que actualment un dels principals factors que afecten a l'evolució del preu del mercat 

diari és la demanda i la seva cobertura pel mix de generació, la influència de l'evolució del preu 
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del Mercat Diari OMIE sobre el preu del Mercat OMIP és més gran en funció de la proximitat de 

l'inici del període de lliurament i l'horitzó del mateix. És a dir, l'evolució del preu del Mercat Diari 

OMIE té escassa influència sobre el producte YR + 1 (any fins a l'últim trimestre de l'any), però sí 

que té una gran influència sobre el producte Q + 1 (trimestre següent), M +1 (mes següent) i W + 

1 (setmana següent). 

3.3.2. Hidraulicitat 

La capacitat de producció elèctrica per part d'instal·lacions de generació hidràulica en 

Règim Ordinari, sobretot per potència instal·lada superior de 50 MW, té una incidència en el 

mitjà termini del mercat de futurs OMIP. Això es deu al fet que aquestes instal·lacions sovint 

determinen el preu de cassació d’OMIE, especialment en èpoques en què es disposa de reserves 

hidràuliques suficients com per garantir el subministrament d'aigua i destinar part de la reserva 

per a la generació d'energia elèctrica [29]. 

Cal tenir en compte que les ofertes que aquestes instal·lacions presenten a OMIE sovint 

competeixen directament amb les ofertes presentades per instal·lacions de generació a Gas 

Natural. En èpoques d'escassetat de reserves o sequera la producció hidràulica es redueix al 

mínim necessari (principalment per participació en mercats d'ajustos). En èpoques de gran 

abundància, la producció hidràulica sol oferir a preu zero per garantir la cassació de la seva 

generació. 

L'absència de volatilitat d'aquest indicador el converteix en una influència a mig termini en 

OMIP ja que genera tendències sobre OMIE. 

3.3.3. Evolució del preu del mercat d’hidrocarburs 

Atès que els principals subjectes negociadors amb posicions de venda en el Mercat OMIP 

són productors amb instal·lacions de generació de cicle combinat, pot detectar-se una relació 

directa entre l'evolució del preu del preu del Mercat OMIP i la cotització del barril de Brent. Això 

es deu al fet que la majoria de contractes de gas negociats per aquest tipus d'instal·lacions per tal 

d'abastir-se de la seva matèria primera principal per a la generació es troben indexat a aquest 

índex. 

Aquesta relació s'ha fet manifesta de forma molt clara en els últims mesos de 2014 i primers 
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mesos de 2015 (Figura 17) amb la caiguda del preu del barril de Brent fins a nivells mínims des 

de 2009. 

 

Figura 17. Evolució del barril de Brent Vs Cotització FTB-YR+1 (2015). Elabroació pròpia amb 

dades de Bloomberg i [4] 

3.3.4. Canvis regulatoris 

Igual que amb el Mercat OMIE, els eventuals canvis reguladors que MINETAD pugui 

aprovar tenen un impacte en el Mercat OMIP per la incertesa que aquest canvi pugui generar. 
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4. Nominacions dels Contractes Bilaterals - Entrega Física 

Els subjectes del mercat de producció tals com els generadors, els agents externs, els 

distribuïdors, les comercialitzadores, els consumidors qualificats o els representants de qualsevol 

d'ells,  poden formalitzar contractes bilaterals amb lliurament físic de subministrament d'energia 

elèctrica arreu del territori espanyol. 

Tot i això, la mitjana de contractes bilaterals al sistema elèctric espanyol és del 30% de 

l’energia generada. És així des de l’1 de gener de 2010, el primer dia en que es va inaugurar la 

possibilitat de nominar contractes bilaterals (Figura 18). 

 

Figura 18. Primera jornada amb Nominacions de Contractes Bilaterals amb Entrega Física [2] 

4.1. Operativitat de les NCBEF 

En aquest apartat es descriuen els procediments que s’han de seguir per nominar 

l’energia prevista a produir. Podem separar de forma temporal els processos en X períodes. 

La declaració de l’intercanvi es fa al dia D-1 de l’entrega física d’energia, just després de la 

subhasta del mercat diari. 

Els CBEF es nominen directament a l’OS. Per nominar els programes acordats entre els 

AM hi ha dues possibilitats per a la seva execució, segons l’entitat que es responsabilitza de la 
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nominació. 

1. Els SM que formalitzin aquests contractes han d’estar inscrits en el Registre 

Administratiu que correspongui, d'acord amb la seva naturalesa o acreditar la seva qualitat de 

representants mitjançant el corresponent poder notarial. 

2. Complir els requeriments tècnics establerts en els procediments d'operació. 

3. Donar a l'operador del sistema les garanties que siguin procedents. 

Totes aquelles unitats de producció que estiguessin afectes al compliment d'aquests 

contractes no poden recórrer al MD de producció per la part de la seva energia generada 

vinculada al compliment del contracte. 

El volum d'energia elèctrica contractada haurà de ser comunicada per les parts a l'operador 

del sistema, indicant de forma detallada els períodes temporals en què el contracte hagi de ser 

executat, afegint els corresponents punts de subministrament i consum, a fi de ser pres en 

consideració per determinar el programa diari base de funcionament. 

El titular d'una unitat de venda que hagi nominat un CBEF ha d’oferir els serveis obligatoris 

del sistema i podrà participar, prèvia habilitació per l'operador del sistema, en els mercats 

potestatius de serveis complementaris i de gestió de desviaments, havent de complir , en tot cas, 

les restriccions que aquest pugui establir, sense que hi hagi cap discriminació respecte de la resta 

dels subministraments que es realitzin. 

Per aquells contractes d'adquisició o venda d'energia elèctrica signats entre subjectes i 

empreses amb seu fora d'Espanya autoritzades per a la venda o adquisició d'energia elèctrica, 

sempre que suposin un flux d'energia elèctrica a través de les interconnexions internacionals de la 

Península Ibèrica, hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció General de Política 

Energètica i Mines i comunicats a l'operador del sistema. 

En el cas que un comercialitzador o, si escau, un distribuïdor, contracti directament amb un 

productor en règim especial, el distribuïdor corresponent li haurà de pagar directament la prima 

regulada que li correspongui pel tipus d'instal·lació. La Comissió Nacional d'Energia ha de 

liquidar mensualment al distribuïdor aquesta prima, incentiu i complements. 
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En el cas de contractes bilaterals subscrits entre empreses comercialitzadores, els costos 

dels serveis d’ajustos del sistema s'han d'imputar a aquell comercialitzador que es responsabilitzi 

davant l'operador del sistema de la seva gestió. 

Les nominacions a l’OS podran ser realitzades de dues maneres: 

 Nominació directa: els dos AM que formalitzaran les NCBEF entregaran a l'OS el 

programa d'energia de les unitats de programació de les quals és titular (o representa), i les unitats 

de programació finalment seleccionades o d'execució. 

 Nominació indirecta: només un SM s'encarrega de la nominació amb prèvia 

autorització de la contrapart (l'altre SM que intervé en el CBEF). El responsable es denominarà 

Subjecte Nominador. Per als CBEF fora del Mercat Ibèric, la nominació indirecta només podrà 

realitzar-la el SM titular (o el seu representant) de la UP (Unitat de Producció a la banda 

espanyola. 

1. Previsió de la producció i de la demanda. 

2. Negociació de la quantitat d'energia per a un període determinat amb el seu corresponent 

preu. 

3. Nominació de l'exercici de les opcions adjudicades en les subhastes d'emissions 

primàries d'energia. Aquest procés es repeteix cada mes i s'ha d'efectuar amb una antelació no 

inferior a tres dies hàbils respecte al primer dia de cada mes. Han d'aportar la quantitat amb 

funció de agregador en les subhastes d'emissions primàries d'energia (EASEP) comunicarà 

mitjançant el sistema de nominació indirecta al OS. 

Cal identificar la parella SM venedor i SM comprador. La identificació de la relació entre 

els SM es realitza a través dels codis Energy Identification Code (Codi d’Identificació 

Energètica). Cal indicar el valor de potència màxima associat als AM i el període de validesa 

d'aquesta informació. A partir de llavors, l'OS s'insereix la informació del les NCBEF associats a 

la tinença d'opcions de compra d'energia en el seu sistema d'informació. 
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5. Comparativa dels preus d’energia entre OMIE i OMIP 

 

Com hem pogut veure als capítols anteriors, per abastir-nos d’energia elèctrica física hi 

ha 2 opcions principals per poder subministrar un punt de consum, les quals es basen en 

determinar el volum d’energia que es necessita pel dia següent: accés al MD o a través de  les 

NCBEF. Com que l’anàlisi de l’estratègia per desenvolupar les NCBEF requereixen uns 

coneixements no assolits en la realització del present estudi, aquest apartat es centrarà en 

comparar els preus d’electricitat al MD, els quals vindran determinats pels punts de cassació 

de les subhastes diàries, i els preus d’electricitat que han hagut anteriorment al mercat de 

futurs OMIP. 

La comparativa de preus es realitzarà pels períodes que engloben els dos productes del 

Mercat OMIP que generen més demanda en l’actualitat [4]: FTB YR amb venciment anual i 

FTB Q amb venciment trimestral. 

Així doncs, es comparà el preu final que hagués suposat per a un Agent Comprador en 

cas que hagués anat directament a mercat OMIE i el preu que hagués obtingut en cas que 

hagués optat per l’estratègia de tancar un volum al mercat de futurs OMIP per al mateix 

període de compra a mercat OMIE. 
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Figura 19. Evolució de la corba de consum  mig pels mesos de 2016. Elaboració pròpia amb 

dades de [1] 
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Per realitzar aquesta comparativa d’una forma generalitzada i establir una base per 

després aplicar el consum anual desitjat, prendrem les dades dels consums horaris del 2016 i 

establirem un percentatge de consum al llarg del dia per, seguidament, aplicar un percentatge 

de consum per cada dia del mes. El resultat es troba palès a la figura 19.  

5.1. Comparació anual 

Per poder realitzar la comparació entre els costos d’energia elèctrica pels productes 

FTB-YR 2016 i el preu mig anual d’OMIE, hem previst un consum anual de 5.000 MWh. 

Seguidament els hem aplicat el factor proporcional diari per després aplicar el factor 

proporcional horari, ja que cada hora té un preu de cassació i és extremadament rellevant ser 

curós amb els costos finals. Pels productes FTB-YR si que és suficient multiplicar el preu de 

cotització per l’energia anual final (els 5.000 MWh).  

En la Figura 20 podem veure com en cap dia dels anys anteriors a 2016, els productes 

FTB YR no es situen per sota de la mitjana anual de 2016. 

 

 

Figura 20. Comparativa de les cotitzacions anuals d'OMIP FTB YR-2016 amb el preu mig anual 

de 2016. Elaboració pròpia amb [2, 4] 
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Tornant a fer un repàs històric dels darrers anys, remuntant-nos a comparatives de 2010, 

s’observa que en la majoria d’anys, les mitjanes de mercat diari són favorables a qualsevol dels 

productes cotitzats. 

Tot i així, dels darrers set anys, tres hagués sortit favorable comprar a futurs. És el cas de 

2011. Durant l’any 2010 va haver un dia, el 8 de març, en que el preu del producte FTB YR+1 va 

ser de 38,50 €/MWh, inferior a la mitjana del preu de mercat de 49,93 €/MWh.  

Passa el mateix al 2012 i al 2015. El millor moment per abastir-se d’electricitat al 2012 va 

ser el mateix dia que de 2010, el 8 de març, en que el preu cotitzat a FTB YR+2 era de 41,45 

€/MWh. I el millor moment per proveir-se d’energia pel 2015 va ser durant l’any anterior, amb el 

producte FTB YR+1 cotitzat a 22 de desembre de 2014, preu situat als 45,90 €/MWh. 

Taula 5. Determinació de l'estratègia òptima amb productes FTB-YR mínims. Elaboració pròpia 

amb [2, 4] 

 

Preu Mig Anual 

(€/MWh) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mínim OMIP YR +3 - - - - - 48,70 47,83 

Mínim OMIP YR +2 52,55 40,62 41,45 48,50 48,70 47,60 45,88 

Mínim OMIP YR +1 38,33 38,50 47,50 49,40 46,35 45,90 44,25 

Promig OMIE 37,01 49,93 47,23 44,26 42,13 50,32 39,67 

 

5.2. Comparació trimestral 

Els productes cotitzats trimestralment són determinants pels AM amb interès de tancar  

a futurs. Al 2016 només va haver un trimestre en què va sortir favorable anar a futurs (Q4). 

Taula 6. Preus mitjos aritmètics trimestrals - 2016. Elaboració pròpia a partir de [2] 

Trimestre 2016 Preu Mig Aritmètic (€/MWh) 

Q1 30,60 

Q2 29,59 

Q3 41,76 

Q4 56,48 
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La taula 7 resumeix els preus mitjos mensuals de MD que van definir el 2016. El segon 

trimestre va ser el més baix degut a abril, un dels mesos més baixos de la història del mercat 

elèctric, amb 24,11 €/MWh. Per altre banda, tal com s’ha analitzat en les variables 

d’influència al capítol 3, el preu mig de desembre va escalar fins als 60,49 €/MWh. 

Taula 7. Preus mitjos aritmètics mensuals - 2016. Elaboració pròpia a partir de [2] 

Mes 
Preu Mig Aritmètic 

Mensual (€/MWh) 

Gener 36,53 

Febrer 27,50 

Març 27,79 

Abril 24,11 

Maig 25,76 

Juny 38,90 

Juliol 40,53 

Agost 41,16 

Setembre 43,59 

Octubre 52,83 

Novembre 56,13 

Desembre 60,49 

ANUAL 39,61 

 

Al primer trimestre de 2016 la diferència mitja està entre els 39.000 € de cost a través 

de mercat i els 60.000 € de cost mig anant a futurs durant el 2015 (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Comparativa de Costos Finals OMIP-OMIE Q1-2016. Elaboració pròpia a partir de     

[2, 4] 
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Al segon trimestre les diferències de costos es redueixen. S’observa que amb el 

producte FTB Q2-2016 l’energia costaria entre 46.000 € a principis de 2015 i 52.000 € durant 

la meitat de 2015, degut a l’escalada de preus a meitat d’any. Al primer trimestre de 2016 

veiem que el cost amb el producte FTB Q2-2016 disminuiria a mesura que avança el 

trimestre. 

 

Figura 22. Comparativa de Costos Finals OMIP-OMIE Q2-2016. Elaboració pròpia a partir de    

[2, 4] 

 

Al tercer trimestre les diferències van començar a escursar-se. Les diferències dels costos finals 

entre el valor mig OMIE  i el producte FTB Q3 al 2015 es mantenen aproximadament a uns 10.000 €. 

Els baixos preus de mercat a partir de febrer de 2016 van fer que el porducte FTB Q3 baixés fins als 

43,10 €/MWh al 8 d’abril, deixant uns costos finals a 53.800 € en front dels 52.760 € arrel del promig 

trimestral a MD. 

 

 

Figura 23. Comparativa de Costos Finals OMIP-OMIE Q3-2016. Elaboració pròpia a partir de    

[2, 4] 
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Finalment, el darrer trimestre de 2016 va presentar uns preus molt elevats. Tant que hauria 

representat beneficis determinants per aquelles comercialitzadores i empreses que haguèssin 

tancat el volum del seu consum.  

Entre el producte FTB Q4 cotitzat al 2015 i el preu mig de mercat del Q4, es van generar 

diferències econòmiques al voltant dels 15.000 €. El moment adequat, però, va ser el 15 d’abril, 

on es va cotitzar el FTB Q4 amb un preu de 41,15 €/MWh. Si s’hagués tancat l’energia en aquest 

moment la comercialitzador haguès obtingut uns beneficis mínims de 22.400 € per al quart 

trimestre de 2016. 

 

 

Figura 24. Comparativa de Costos Finals OMIP-OMIE Q4-2016. Elaboració pròpia a partir de     

[2, 4] 
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6. Propostes pels Propers Treballs i Estudis de Recerca 

 

En aquest estudi s’ha elaborat un mapa conceptual de les estratègies de compra al 

Mercat Ibèric d’Electricitat, enfocant la mirada a aquelles dues estratègies que més 

comentaris, reflexions i anàlisis generen als sectors energètics i industrials. S’ha pogut 

visualitzar les variables que més influència tenen alhora de determinar els preus per cada 

estratègia i com afecten als preus. En el darrer capítol s’elabora un sistema de simulació per 

prendre consciència de com pot afectar una estratègia o altre per una comercialitzadora o 

consumidor de 5 GWh anuals amb un perfil de consum adaptat a les corbes diàries dels 

sistema elèctric estatal. A partir d’aquí, es proposen temàtiques per continuar analitzant els 

sistemes de compra al MM. 

 

 En primer lloc es proposaria seguir l’elaboració comparatiu entre preus de 

diferents estratègies per la resta de productes del Mercat a Termini. Faltaria analitzar els 

productes FTB-M, FTB-Wk, FTB-WE i FTB-D. Un cop analitzats aquests productes es 

completaria la comparativa entre preus a mercat diari i preus a futurs, coneixent els factors 

més rellevants que afecten a uns o altres productes, podent realitzar unes conclusions  força 

rellevants per donar continuïtat a l’estudi d’estratègies. 

 

 També fóra interessant elaborar sistemes de previsió que puguin ajustar-se a la 

realitat. Com que les variables que més afecten al preu de mercat és el mix energètic, s’hauria 

de crear un codi de previsió meteorològica que pugui obtenir la màxima precisió per 

determinar un mix proper a la realitat. Les dades que actualment es caracteritzarien com a 

preferents seria la previsió de precipitacions (considerant les reserves hidràuliques) i la 

previsió d’activitat eòlica. Aquest problema seria recomanable per estudiants d’estadística. 

 

 Un cop obtingut el codi de previsions meteorològiques, es podria procedir amb 

un sistema d’optimització que acabi resultant amb la comparativa de diferents preus a partir 

de les previsions realitzades. En aquest moment s’hauria arribat al punt on es troben les grans 

empreses elèctriques, les quals estan obligades a obtenir previsions continues per tal d’aplicar 

una estratègia o altre diàriament.  
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 Una de les idees sorgides en l’elaboració de la temàtica a desenvolupar en 

aquest treball, era l’estudi de previsió meteorològica en centrals de generació renovable. La 

idea es basa en determinar la ubicació de la planta a estudiar, concretar quin és el recurs 

energètic i la potència màxima que podria generar. A partir d’aquesta previsió, s’elaboraria 

un sistema de simulació de generació elèctrica, amb l’objectiu de determinar quanta energia 

es podria vendre per un període de temps futur. Si s’aconseguís crear aquest sistema, també 

podríem incloure en els anàlisis comparatius l’estratègia de compra dels CBEF, fixant uns 

Cost Anivellat d’Energia i establint els preu d’electricitat pel contracte. 

 

 Com a darrer punt a proposar, seria incloure el mercat minorista, on les 

comercialitzadores liquiden el cost que han tingut els punts de subministrament a qui li 

compren l’energia. En aquest cas s’haurien d’incloure la resta de conceptes que ha de paga tot 

consumidor al mercat minorista i realitzar un programa que simuli els balanços econòmics 

que pot tenir una comercialitzadora a partir de diferents variables: cobraments a un preu fix o 

variable; diferenciar per tipus de tarifes des de petits fins a grans consumidors; o inclús 

determinar el grau de risc associat per cada estratègia. 

 

Seria molt interessant incloure un apartat d’incidència social i mediambiental que 

suposen les diferents estratègies de compra. Incloure un balanç social no és gens habitual. Tot 

i així, l’evolució social determina que moltes de les transformacions que pateixen els 

diferents territoris i nacions és degut a un funcionament propi de la idiosincràsia de cada un. 

Segurament, hom podria pensar que seria més propi d’uns estudis com sociologia, 

antropologia o ciències polítiques, però després d’haver fet l’exercici d’entrar i conèixer el 

sistema energètic per dins, es pot afirmar sense cap dubte que es tracta d’un sistema que 

repercuteix , tant en la so 
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7. Conclusions 

L’anàlisi i la comparativa de les diferents estratègies de compra d’electricitat disponibles a 

l’estat espanyol ha ajudat a entendre el funcionament del mercat majorista d’electricitat. Aquests 

coneixements haurien de ser imprescindibles en un màster d’Enginyeria de l’Energia, sobretot, en 

la branca de Gestió Energètica. Havent assolit aquests coneixements, es facilita l’entrada laboral a 

moltes empreses energètiques, de les quals, ara estan sorgint moltes places per ocupar càrrecs 

relacionats amb aquesta matèria, ja sigui en una consultoria, en una comercialitzadora, en una 

empresa de generació o fins i tot, en la gestió energètica de grans empreses industrials.  

Després d’haver analitzat un elevat de fitxers amb dades històriques tant de MD com de 

MT, és molt més senzill classificar les franges de preus entre preus baixos, preus intermedis i 

preus elevats. En aquest treball s’han pogut veure els mínims i els màxims i s’ha pogut determinar 

 els motius pels quals han quedat establerts. 

Es confirma que la variable més important en la determinació del Punt de Cassació al MD 

és el mix energètic horari. L'evolució de la cobertura per part de la generació mitjançant 

tecnologies d'origen renovable acaba sent el factor més influent en la fixació del preu de Mercat. 

Seguidament, l’acompanya el volum de negociació, el qual també té una relació directa amb el 

preu de mercat en molts dels períodes anuals. 

Des de que OMIE va entrar a operar al sistema elèctric, els costos o tendències passades no 

poden garantir la seva reproducció futura, fins i tot en condicions similars històriques. Tot i això, 

existeixen indicadors per definir si un producte de cotització té un preu alt, un preu mig o un preu 

baix.  

De la manera que està organitzat el sistema, és clarament complicat establir línies 

estratègiques en matèria d’energia. Veiem que segons el volum que té un punt de 

subministrament o un conjunt de punts gestionats per una comercialitzadora, aquesta pot tenir 

grans beneficis o fortes pèrdues, depenent de l’estratègia de compra d’electricitat que apliqui. Per 

tant, la contractació d’energia hauria de ser de les principals prioritats que haurien de tenir totes 

les empreses amb volums d’energia considerable. 
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