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Resum
El pressent treball es basa en la reglamentació sobre l’autoconsum introduïda amb el reial decret
244/2019 del 6 d’abril que introdueix la compartició d’energia d’origen renovable. Fent ús del
programa AIMMS, es realitzen 18 escenaris de simulació, seguint les diferents modalitats
d’autoconsum, per tal d’analitzar els avantatges de la compartició d’energia, l’efecte en el
dimensionament de les instal·lacions dels descomptes a causa de comprar grans quantitats
d’equipaments i determinar quina de les modalitats d’autoconsum introduïdes amb la normativa
suposa la més interessant per als consumidors que vulguin sumar-se a l’autoconsum.
Amb aquests escenaris, s’ha determinat que, sempre que es disposi de consumidors a qui enviar
l’energia excedentària, el conjunt de d’usuaris surt beneficiat, però per tal de distribuir
adequadament el benefici, s’ha d’establir un preu a l’energia compartida.
Els descomptes poden afectar al dimensionament de les instal·lacions, però en menor mesura del
que s’esperava, especialment si es pot compartir energia.
S’ha determinat que la modalitat d’autoconsum més atractiva per als usuaris és la que permet la
compensació d’excedents, ja que té uns beneficis similars als de disposar d’un sistema
d’emmagatzematge, però sense requerir la inversió inicial i no cal la gestió que requereix la
compartició.
Darrera modificació d’aquest document: 23 de juny de 2020
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Resumen
El presente trabajo está basado en la reglamentación sobre el autoconsumo introducida con el real
decreto 244/2019 del 6 de abril que introduce la compartición de energía de origen renovable. Se ha
utilizado el programa AIMMS para realizar 18 escenarios de simulación, basándose en las distintas
modalidades de autoconsumo, con el fin de analizar las ventajas de compartir energía, el efecto a la
hora de dimensionar las instalaciones de los descuentos gracias a la compra en grandes cantidades
de los distintos componentes y para determinar que modalidad de autoconsumo es la más
interesante para los consumidores que quieran sumarse al autoconsumo.
A partir de los resultados, se ha determinado que, siempre que haya algún otro consumidor que
pueda aprovechar la energía excedentaria, el conjunto de los usuarios sale beneficiado, pero para
distribuir adecuadamente ese beneficio, se tiene que fijar un precio a esa energía compartida.
Los descuentos pueden afectar en el dimensionado de las instalaciones, pero en menor escala que el
descuento aplicado, especialmente si se comparte energía.
Se ha determinado que la modalidad de autoconsumo más atractiva para los usuarios es la que
permite la compensación de excedentes, ya que cuenta con los beneficios de un sistema de
almacenamiento, pero sin la necesidad de realizar una inversión y no necesita de la gestión que
requiere la compartición de energía.
Última modificación del documento: 23 de junio de 2020
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Abstract
The following essay is build upon the regulation about self-consumption that the royal decree
244/2019 of 6th of April in which the possibility of renovable energy sharing is introduced. The AIMMS
application has been used to produce 18 scenarios, based in the different self-consumption methods,
in order to analyse the benefits of energy sharing, the effect of discount when sizing the facilities
thanks to buying the components in large quantities and to determine which of the self-consumption
methods is the most worthy for the consumers who want to join in on the self-consumption.
Based on the results, it has been determined that as long as there is always some other consumer
that can use the surplus energy, the group of consumers nets a positive, but in order to share the
benefit properly it is necessary to add a price tag to the energy shared.
Discounts can affect in the sizing of the facilities, but in a lesser degree compared to the discount
applied, especially if energy sharing is allowed.
The results conclude that the best self-consumption method for the consumers is the one that allows
for compensation for the surplus energy, because this method has the benefits of energy storage but
without needing to pay for the facility, it also does not need the management that energy sharing
does.
Latest modification on June the 23th of 2020
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Glossari
Durant la realització d’aquest treball s’han fet servir programes que utilitzen la dotació decimal
anglesa, utilitzar el “.” per a marcar la separació decimal. Per tal de mantenir la consistència durant
tots els documents pertinents a aquest treball, s’ha utilitzat aquesta dotació decimal per al conjunt
del treball.
Prossumidor: Persona que consumeix i produeix un producte. En el cas que es tracta en aquest
informe, aquest producte és energia elèctrica.
AIMMS: Software dissenyat per a optimitzar cadenes de subministrament.
Sistema d’injecció 0: Dispositiu o conjunt de dispositius que impedeix en tot moment l’abocament
d’energia elèctrica a la xarxa.
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1. Introducció
El dissabte 6 d’abril del 2019 es va publicar el Reial Decret 244/2019, el qual va canviar la normativa
pertinent a les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica. Un dels principals avanços que
introdueix aquest decret és que, sota certes condicions, per fi es permet la compartició d’energia
entre diferents consumidors.
Aquesta normativa, divideix l’autoconsum en diferents modalitats en funció de l’ús que es vulgui fer
de l’energia i de les condicions de les instal·lacions.

1.1. Objectius del treball
Sembla prou raonable fer la hipòtesis de que permetre la compartició d’energia entre diferents
prossumidors (consumidors capaços de generar energia elèctrica) comportarà un benefici, tant
energètic com econòmic, al conjunt format pels diferents prossumidors.
L’objecte d’estudi principal d’aquest treball és comprovar aquesta hipòtesis, així com la viabilitat de la
resta de modalitats introduïdes en el reial decret.
Per tal de dur a terme aquest objectiu, es treballarà amb el programa AIMMS, un software dissenyat
per a optimitzar cadenes de subministrament. En aquest cas, l’energia serà el que es vol subministrar
entre els diferents prossumidors que formaran part dels diferents escenaris de simulació. S’ha decidit
treballar amb AIMMS a causa d’haver-lo fet servir a l’assignatura d’Integració i Gestió de Sistemes
Energètics (IGSE).
Així doncs, es crearan diferents escenaris per a representar les diferents modalitats d’autoconsum de
la nova normativa i es compararan els resultats obtinguts per tal de determinar els avantatges de la
compartició energètica. Aquesta compartició s’avaluarà tant amb cada prossumidor disposant de les
seves pròpies bateries, com fent ús d’un sistema d’emmagatzematge comunitari.
A més a més, s’ha introduït un altre aspecte a l’hora de fer els escenaris. Ja que es vol comprovar la
viabilitat de la compartició d’energia elèctrica d’origen renovable, s’ha considerat interesant tractar
de veure l’efecte que es por obtenir a causa de l’estalvi que es pot arribar a aconseguir en cas de
realitzar instal·lacions de generació de forma conjunta, a causa de comprar els diferents components
en majors quantitats.
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1.2. Abast del treball
Un dels elements indispensables per a la realització dels escenaris de simulació consisteix en les
corbes de demanda d’energia elèctrica dels prossumidors que en formaran part. Caldrà definir doncs,
uns models de consum lo més acurats i realistes per tal d’obtenir uns resultats adequats. Cal
destacar, que per tal de poder compartir energia entre els diferents prossumidors, la viabilitat del
qual és el que es vol comparar amb més detall, cal que hi hagi varietat en els consums. S’ha dedicat
una quantitat de temps considerable a la fabricació dels diferents models de consums, incloent
d’alguns altres que no han acabat fent-se servir.
L’estudi del present treball va començar fent servir HOMER, un altre programa de simulació fet
específicament per a la optimització d’instal·lacions energètiques per a un consumidor, però amb la
limitació de que només permet treballar amb un consumidor, per tal de veure el funcionament, els
elements a considerar i obtenir una idea inicial dels resultats a esperar, i així aplicar lo aprés, a l’hora
de dissenyar el model de simulació que s’utilitzarà en el treball.
També es volia fer servir Homer per a dimensionar les instal·lacions dels diferents prossumidors, però
s’ha decidit que sigui el propi AIMMS el que calculi la instal·lació òptima per a cada escenari.
Els diferents escenaris de simulació s’han fet tenint en compte la nova normativa d’autoconsum, però
l’estudi no està lligat a la normativa, fins i tot s’han realitzat escenaris de simulació al marge de la
normativa quan s’han considerat que poden ser interesants.
Cal també comentar, que encara hi ha algun aspecte de la normativa que no està definit de forma
clara, com ara els peatges que s’ha de retribuir al fer servir la xarxa pública per tal de compartir o
compensar energia. Qui ha de fixar aquests peatges és la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència (CNMC). En aquest treball, per tal de tenir-los en compte, s’ha fixat un preu per aquests
peatges, però pot no ser acurat a la realitat.
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2. Escenaris de simulació
L’objecte d’estudi per tal de comprovar les hipòtesis establertes així com veure la viabilitat de la resta
de modalitats d’autoconsum, serà una urbanització d’habitatges unifamiliars, situada al municipi
d’Esparreguera, a la comarca del Baix Llobregat. La localització s’ha tingut en compte a l’hora de
dissenyar els consums i al obtenir les dades de generació solars, però tot i que a les coordenades
escollides existeix realment una urbanització, la del present estudi no es correspon amb la real.
Com ja s’ha comentat, els consums dels diferents usuaris que formaran part de la urbanització de
l’estudi han estat fets des de cero tractant de ser acurat amb models de consum reals. A la vegada,
cal que hi hagi una varietat considerable en els moments en els que els diferents prossumidors
requereixin d’energia elèctrica per tal de fer possible la compartició energètica. No s’ha considerat
realista que introduint únicament habitatges unifamiliars es disposi d’una variació en els moments de
consum lo suficientment elevada com per a que l’escenari sigui interessant, per aquest motiu, s’han
introduït activitats comercials a la urbanització, ja que aquestes requereixen d’energia elèctrica
durant les hores centrals del dia.
La urbanització de l’estudi està formada per 18 prossumidors:


10 habitatges unifamiliars que consten de quatre residents i disposen d’un vehicle elèctric.



7 habitatges unifamiliars amb dos residents cadascun i sense vehicle elèctric, dos d’aquests
habitatges disposen d’un negoci, un d’una perruqueria i un altre d’una petita guarderia/llar
d’infants.



Un supermercat de 400 m2.

Els diferents consums dels diferents prossumidors que formen part de la urbanització es troben a
l’annex A, una carpeta amb diferents documents excels per a cada tipus de consum juntament amb
altres models que no s’han acabat utilitzant.
Els habitatges de la urbanització són tots iguals, sent la única diferència la estació de càrrega de
vehicle elèctric. Però a causa d’aquesta diferència, els habitatges amb vehicle elèctric han de
contractar una potència elèctrica més elevada, per si es donés el cas que han de carregar el vehicle a
la vegada que tenen altres consums. Aquesta diferència en la potència contractada fa que les
instal·lacions de generació màximes que es poden col·locar siguin diferents. 18 panells de 325 W per
a una potència pic màxima de 5.85 kW per als habitatges amb vehicle elèctric en front dels 12 panells
de 325 W i una potència elèctrica pic de 3.9 kW per als habitatges sense vehicle elèctric. El
supermercat té una capacitat de 39 panells per a una potència pic de 12.68 kW. Els plànols de les
diferents instal·lacions es troben a l’annex B. Cal destacar, que aquestes instal·lacions fotovoltaiques
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són el màxim que es pot arribar a instal·lar en cada cas, però serà el programa de simulació AIMMS,
el que triï les instal·lacions òptimes per a cada cas.
Les dades de generació s’han obtingut de la European comission: Photovoltaic Geographical
Information System (PVGIS) [1]. S’han introduït les coordenades de la urbanització, la inclinació i
orientació dels panells i la potència d’un dels panells.

Figura 2.1. Introducció de dades al obtenir la generació (Font: PVGIS)
Al introduir aquestes dades a la web del PVGIS, s’obté la generació d’un panell de 325 W a cada hora
de l’any. D’aquesta forma, al multiplicar els valors obtinguts per el nombre de panells utilitzats, s’obté
la generació de cada instal·lació. S’ha treballat d’aquesta manera per tal de permetre a AIMMS
decidir el nombre de panells òptim per a cada escenari.
Les instal·lacions dels diferents escenaris s’optimitzaran per a un període de temps de 20 anys. S’ha
triat aquest temps a causa de que és el període de vida que solen tenir aquest tipus d’instal·lacions.
S’ha consultat els preus de l’energia elèctrica a Espanya per mitjà d’Eurostat [2] del 2008 al 2019.
Durant aquest temps, el preu de l’energia elèctrica ha augmentat en un 60.11%, amb una mitja anual
del 5.46%. Com aquest augment ha anat disminuint en els darrers anys, s’ha decidit que, per als
diferents escenaris de simulació, es treballarà amb un augment del preu de l’energia anual del 3%. A
l’annex C, en un document excel anomenat Evolució preu electricitat, hi ha les dades obtingudes
d’Eurostat i l’anàlisi que se n’ha realitzat.
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Per tal d’incentivar la compartició d’energia entre els diferents prossumidors, s’ha considerat adient
posar un preu a l’energia compartida. D’aquesta forma es prioritza la compartició per sobre de
l’emmagatzematge. El preu que s’ha fixat per aquesta energia compartida és de 0.07 €/kWh. Tot i
així, els documents excels dels resultats desglossats mostren els resultats del funcionament anual de
les instal·lacions tant aplicant aquest preu a la compartició com sense aplicar-lo.

2.1. Modalitats d’autoconsum
El Reial Decret 244/2019 del 6 d’abril, va introduir la possibilitat de l’autoconsum compartit al
permetre la compartició d’energia entre usuaris. Hi ha dues formes de realitzar aquesta compartició,
“per mitjà de la xarxa interior” i “per mitjà de la xarxa pròxima”.
Per xarxa interior s’entén tots els elements de la xarxa elèctrica que no són propietat de la xarxa de
distribució.
Per xarxa pròxima, s’ha de complir tan sols un dels següents requisits:


Que les diferents instal·lacions que en formin part estiguin connectades a la xarxa de baixa
tensió que es deriva d’un mateix centre de transformació.



La connexió entre els diferents usuaris es realitza en baixa tensió i aquests es troben a una
distància inferior de 500 metres.



Els diferents consumidors comparteixen els primers 14 nombres cadastrals.

No s’ha considerat realista la instal·lació de línies directes entre cadascun dels prossumidors que
formin part de la urbanització, per el que es treballarà amb compartició per mitjà de la xarxa
pròxima. En el cas de la urbanització d’aquest projecte, es compliran totes les condicions, tot i que
tan sols cal complir una d’aquestes.
Com s’ha comentat a la introducció, al compartir d’energia per mitjà de xarxa pròxima, s’haurà
d’abonar un peatge per a fer ús de la xarxa. Aquest peatge la de fixar la CNMC.
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D’acord amb la normativa actual, per a l’autoconsum col·lectiu, només hi ha tres modalitats
possibles:


Autoconsum col·lectiu sense excedents:
S’ha d’utilitzar un sistema d’injecció 0 per tal d’evitar que els possibles excedents arribin a la
xarxa pública.
Aquesta modalitat està pensada per a autoconsum compartit dins el mateix bloc de pisos, ja
que al no poder enviar excedents fora de la xarxa interior, la compartició només està
permesa entre els consumidors que disposen d’una xarxa privada entre ells.
En el cas de la urbanització del present estudi, per complir amb aquesta modalitat, els
diferents prossumidors haurien d’estar comunicats amb línies directes entre cadascun d’ells.



Autoconsum col·lectiu sense o amb excedents acollida a compensació:
Tal i com la modalitat anterior, s’ha de fer servir un mecanisme d’injecció 0.
La compensació que es permet en aquesta modalitat és amb els excedents formats entre
l’energia que li pertoca a cada prossumidor a causa del conveni de repartició d’energia de les
instal·lacions generadores en front de la que realment estan fent servir.
També és una modalitat dissenyada per a instal·lacions de blocs de pisos.



Autoconsum col·lectiu amb excedents no acollida a compensació:
Els excedents que es generin, s’enviaran a la xarxa de distribució i es vendran. Per tal de
vendre’ls, cal que els titulars de les instal·lacions de generació es donin d’alta com a
productor d’energia.

Així doncs, a causa de la necessitat d’instal·lar un mecanisme d’injecció 0 a la modalitat amb
compensació, actualment no es permet la compartició d’energia a través de la xarxa pública i al
mateix temps poder acollir-se al mecanisme de compensació. A nivell legal, si es vol compartir
energia, la única modalitat a la que els diferents prossumidors de la urbanització es poden acollir és a
la tercera, autoconsum col·lectiu amb excedents no acollida a compensació. Però en aquest treball
no s’ha volgut estar lligat per la normativa, sinó tan sols tenir-la en compte, i com s’ha considerat
d’interès de l’estudi el funcionament en altres modalitats, també s’han realitzat altres escenaris.
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Aquests són els tres tipus de modalitats amb els que s’ha treballat en el present treball:
1. Autoconsum col·lectiu amb excedents no acollida a compensació:
Aquesta és la única modalitat que s’ha mantingut, ja que és la única de les permeses. Com és
la única legal, el focus de les comparacions d’aquest informe serà en aquesta modalitat.
2. Autoconsum col·lectiu amb excedents però sense venta:
Com s’ha comentat, per tal de vendre excedents, els prossumidors s’han de donar d’alta com
a productors d’energia elèctrica al mercat elèctric. Això comporta tota una reglamentació i
impostos que, si els excedents no son gaire elevats, l’esforç de gestionar aquesta venta no
compensa el benefici econòmic que es pugui obtenir. Per tant, en aquesta modalitat es
sacrifiquen els possibles beneficis de la venta d’excedents a canvi d’estalviar-se la gestió
associada a aquests.
3. Autoconsum col·lectiu amb excedents acollida a compensació sense injecció 0:
Al no requerir del mecanisme d’injecció 0, es pot compartir energia per mitjà de la xarxa
pròxima. La compensació és un mecanisme molt atractiu per a les instal·lacions renovables,
per el que s’ha considerat interessat d’implementar.
Es realitzaran escenaris de simulació per a cadascuna d’aquestes tres modalitats, amb el conjunt de
prossumidors disposant d’una bateria comunitària i altres tres en el que cada consumidor disposarà
del seu propi sistema d’emmagatzematge. També es simularan aquestes tres modalitats sense
permetre la compartició energètica (fent-les totes legals d’acord amb la normativa actual).

Figura 2.2. Esquema urbanització amb bateria comunitària (Font: pròpia amb imatges [4])
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La bateria comunitària de la que se’n fa ús en alguns dels escenaris de simulació, es carrega i
descarrega fent ús del mecanisme compartició per mitjà de la xarxa pròxima. Aquest funcionament
comporta uns costos a causa dels peatges de fer servir la xarxa pública. Seria simple atribuir aquests
costos al prossumidor que hagi fet la transferència d’energia, i així s’ha fet a l’hora de descarregar la
bateria comunitària, però no s’ha considerat just ni sà per al funcionament d’aquests escenaris que
els prossumidors que carreguin la bateria hagin de pagar i després no se’n beneficiïn. Per aquest
motiu s’ha decidit que el total de costos vinculats al funcionament de la bateria comunitària, es
distribuirà entre els prossumidors en funció de que tanta energia es descarregui d’aquesta.
També s’ha decidit seguir aquesta mateixa proporció, per a la distribució de la inversió inicial
associada a la compra de la bateria comunitària.
En general, no s’han considerat costos de manteniment per als diferents equipaments de les
instal·lacions a causa de que tant els panells solars, com les bateries i els diferents inversors, no solen
requerir d’un manteniment especial, tan sols que el propietari en tingui certa cura, per el que no
tindrien un cost associat. Però per a la bateria comunitària, si que s’ha considerat adequat un cost de
manteniment.

Les instal·lacions d’aquests 9 escenaris es dimensionaran de dues formes diferents.
1. Instal·lacions realitzades per un mateix promotor:
Si les instal·lacions les construeix una mateixa entitat, o tots els prossumidors es posessin
d’acord, es poden aconseguir descomptes prou significatius per als diferents productes
necessaris. Tenint en compte que la inversió inicial de les instal·lacions d’aquest tipus són
considerables, especialment les pertinents als sistemes d’emmagatzematge, disposar
d’aquest estalvi pot significar que la instal·lació òptima compta de més equipaments. El que
al estar construïdes totes de forma conjunta, les instal·lacions de cada tipus hauran de ser
iguals entre si.
2. Instal·lacions realitzades de forma individual:
Es simularà també sense aquests descomptes, per tal de veure l’efecte que aquests tenen en
el dimensionament de les instal·lacions òptimes. L’excepció serà la bateria comunitària, que
per la seva naturalesa, sempre s’ha de construir en grup, per el que sempre tindrà el
descompte. Al estar construïdes de forma individual, cada instal·lació es dimensionarà també
de forma individual.
Així doncs, a causa de les diferents variacions, hi ha 18 escenaris de simulació diferents.
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2.2. Índex dels diferents escenaris de simulació
1.

Instal·lacions fetes per el constructor
a. Bateria comunitària
I. Compartint entre els usuaris
1) Amb venta d’excedents
2) Sense venta d’excedents ni compensació (No legal)
3) Amb compensació (No legal)
b. Bateria individual
I. Compartint entre els usuaris
1) Amb venta d’excedents
2) Sense venta d’excedents ni compensació (No legal)
3) Amb compensació (No legal)
II. Sense compartir entre els usuaris
1) Amb venta d’excedents
2) Sense venta d’excedents ni compensació
3) Amb compensació

2. Instal·lacions fetes per els propis usuaris
a. Bateria comunitària
I. Compartint entre els usuaris
1) Amb venta d’excedents
2) Sense venta d’excedents ni compensació (No legal)
3) Amb compensació (No legal)
b. Bateria individual
I. Compartint entre consumidors
1) Amb venta d’excedents
2) Sense venta d’excedents ni compensació (No legal)
3) Amb compensació (No legal)
II. Sense compartir entre consumidors
1) Amb venta d’excedents
2) Sense venta d’excedents ni compensació
3) Amb compensació
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2.3. Equipaments de les instal·lacions
El software de simulació AIMMS serà el que dimensioni les instal·lacions a utilitzar per a cada escenari
de simulació. Però aquesta decisió es basarà en els diferents equipaments que se li introdueixi i pugui
fer servir. Per tant, s’haurà de treballar amb instal·lacions escalables. Aquesta decisió no s’ha pogut
complir de forma completament automàtica en tots els casos, com ara al escollir els inversors
fotovoltaics, per el que en algun cas s’ha hagut de introduir manualment els components adequats
un cop s’ha vist quin seria el que la simulació escolliria.
Tots els components s’han trobat a la pàgina web Autosolar [5] per tal de ser consistents amb els
preus.


Panells fotovoltaics: Jinko Solar 325 W.



Estructura panells fotovoltaics: Estructura THA915.



Inversor monofàsic 3.6 kW: Fronius Primo 3.6-1



Inversor monofàsic 6 kW: Fronius Primo 6.0-1



Inversor trifàsic 12.5 kW: Fronius Symo 12.5-3-M



Bateria: B-Box pro 2.5 de BYD. Bateries modulars de 48V de 2.56 kWh. Poden funcionar en
paral·lel fins a 32 bateries (81.92 kWh).



Inversor bateria comunitària: Inversor/Cargador Quattro 48/15000/200-100/100. Victron.



Inversor bateria individual: Inversor/Cargador Multiplus 48/3000/35. Victron.

Els fulls de característiques i el pressupost de cadascun d’aquests components es troben als annexes
D i E respectivament.
A continuació es mostra el valor econòmic de cada component tal com s’ha fet servir a la simulació:
Preu Components
Component
Preu amb IVA (€)
Panell FV + Estructura
250.52 €
Inversor 3.6 kW
1,368.66 €
Inversor 6 kW
1,809.72 €
Inversor 12.5 kW
2,890.44 €
Bateria 2.56 kWh
1,841.66 €
Inversor Bat comunitària
5,086.32 €
Inversor Bat individual
1,213.85 €
Taula 2.3. Pressupost dels components amb IVA inclòs (Font: Pròpia )
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Com a bateries s’ha escollit treballar amb bateries modulars a causa de la facilitat d’implementar-les
a la simulació, però tenint en compte que aquestes instal·lacions no estan pensades a ser expandides,
a la pràctica seria millor treballar amb una bateria de la capacitat total. També en aquesta direcció, i
tenint un efecte encara més significatiu, hi ha els inversors de les bateries. Per a la bateria
comunitària, s’ha escollit un gran inversor que admet càrregues/descàrregues de fins a 12 kW i
sempre que s’utilitza la bateria comunitària s’utilitza aquest inversor. En canvi, per als casos amb
bateries individuals, per cada bateria que es decideixi instal·lar s’ha hagut d’instal·lar un inversor
individual.

2.3.1.

Possibles descomptes

Com s’ha comentat, un altre dels aspectes que es vol estudiar en aquest treball, és l’efecte que pot
tenir en el dimensionament de les instal·lacions el fet d’aconseguir un descompte a l’hora de comprar
els diferents equipaments a causa de comprar grans quantitats. Era principalment aquest motiu per
el que es volia que la urbanització estigués formada per més prossumidors.
Per tal d’obtenir una idea de com establir els possibles descomptes, s’ha fet servir la pàgina web
Alibaba [6], que en funció del nombre de productes venuts aquests tenen un preu o un altre. Però no
s’ha vist un patró clar a l’hora d’atribuir els descomptes.
A continuació es mostraran els possibles descomptes que s’han arribat a introduir:


Panells fotovoltaics: Es poden arribar a instal·lar 303 panells. Al ser un nombre força elevat,
s’ha considerat un descompte del 25%.



Estructura panells fotovoltaics: Exactament igual que els panells fotovoltaics.



Inversors fotovoltaics Fronius: En total són 18 inversors del mateix fabricant. No són
quantitats tant elevades, però tenen un preu més elevat per el que s’ha considerat un
descompte del 10%.



Bateria: És on hi ha hagut força variació del nombre de mòduls escollit en funció de
l’escenari. El descompte més elevat que s’ha fet servir ha estat d’un 15%, al utilitzar 91
mòduls.



Inversor bateria comunitària: És un únic mòdul, per el que no té descompte.



Inversor bateria individual: En el cas de bateries individuals, és un inversor per cada mòdul de
bateries, per el que el descompte aplicat ha estat el mateix que a les bateries.

11

Memoria

3. Models AIMMS
En aquest apartat primer es mostrarà un índex per tal de seguir els diferents models de simulació i
després es plasmaran els dos models principals de simulació, realitzats amb el software AIMMS, a
partir dels quals, al canviar certs paràmetres o limitar certes variables, esdevenen en un dels
submodels més concrets. Els models que ara es presentaran, també es troben a l’annex F.
Els models d’AIMMS estan format per quatre tipus de components: conjunts, paràmetres, variables i
restriccions, cadascun amb la seva funció per tal de fer funcionar el model de simulació.
Els conjunts són les sèries per les que els diferents valors, tant dels paràmetres com de les variables,
hauran d’emplenar en cas que depenguin d’elles.
Els paràmetres són les dades d’entrada que si li introdueixen al model de simulació.
Les variables tenen un rang, que ve a ser una restricció als valors que pot escollir la variable, i una
definició, que es pot definir amb una fórmula matemàtica utilitzant paràmetres i altres variables o
deixar en blanc per a que sigui el programa el que les defineixi.
Les restriccions són relacions que limiten les variables a uns certs valors per tal de satisfer-les. És amb
les restriccions amb el que realment es defineix el model de la simulació.
Per últim, s’ha d’especificar quina és la funció objectiu, que és una de les variables creada, que
s’optimitza en la direcció desitjada i tenint en compte les variables i restriccions especificades.
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3.1. Model bateria comunitària
En aquest model de simulació, només hi ha un sistema d’emmagatzematge per al conjunt de
consumidors. Aquesta bateria comunitària rebrà i enviarà energia a través de la xarxa pública, fent
servir el sistema de compartició d’energia. Per aquest motiu, aquest model només es pot dur a
terme permetent aquesta compartició d’energia entre els consumidors.

3.1.1.
•

Conjunts
Time_interval_anual: Els 24 x 365 períodes d'una hora de l'any.
t1...

•

...

...t8760

Consumidor: La llista de consumidors.

Perruqueria; Casa_Elec_1; Casa_Elec_2; Casa_Elec_3; Casa_Elec_4; Casa_Elec_5; Casa_Elec_6;
Casa_Elec_7; Casa_Elec_8; Casa_Elec_9; Casa_Elec_10; Casa_2p_1; Casa_2p_2; Casa_2p_3;
Casa_2p_4; Casa_2p_5; Guarderia; Supermercat.

3.1.2.
•

Paràmetres
Power_demand_Gen(t,c): Demanda elèctrica anual per a cada consumidor. Consisteix en
una llista amb la demanda elèctrica a cada hora de l’any per a cadascun del consumidors.
(kW)

•

Preu_Energia: Preu energia elèctrica importada.
o

•

Valor = 0.17 €

Preu_Panells: Preu dels panells solars de 325 W més l’estructura individual per subjectarlo. Si la instal·lació la fa el constructor, en funció del nombre de panells utilitzats
s’aplicarà un descompte. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

Valor = 250.52 €
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•

Preu_Bateria: Preu d'una bateria de 2,56 kWh de BYD. Es treballa amb bateries
modulars, a causa de la facilitat d’expandir la capacitat són ideals per aquesta simulació.
Aquesta és la capacitat de cadascun dels mòduls. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 1841.66 €

Pot_Generada(t): Llista amb la generació d'un sol panell de 325W a cada hora de l’any.
S'ha de passar a kW. Dades extretes de “Photovoltaic Geographical Information System”.
(W)

•

Peatge: Cost que s’ha d’abonar a la distribuïdora al utilitzar la xarxa pública per
intercanviar energia amb altres consumidors, ser compensada (només la que torna). (€)
o

•

Valor = 0.01 €

Peatge_Bat: És el mateix peatge, però està separat a la simulació per a visualitzar els
costos d'uns i altres peatges. (€)
o

•

Valor = 0.01 €

Peatge_Compensar: La compensació retorna el valor del preu de l’energia sense els
peatges d’accés, així que és com si el cost de compensar fossin aquests peatges. Es
consideren un 40% del preu total de l’energia.
o

•

Valor = Preu_Energia * 0.4 €

Preu_Venta: El preu de venta de l'energia excedentària que s’enviï a la xarxa. En funció
del model de simulació serà 0 € o 0.05 €.
o

•

Valor = 0.05 € (si es permet)

Preu_Energia_Compartida: Preu que els consumidors han de pagar als altres
consumidors al utilitzar l’energia que s’envien entre ells. En funció del model de
simulació serà 0 € o 0.07 €.
o

•

Valor = 0.07 € (si se li posa preu)

DepthofDischarge: La profunditat de descàrrega de la bateria. Al full de característiques
de la bateria posa que les proves s'han fet a 100% DoD.
o

•

Valor = 1

R_Bat: El rendiment de càrrega/descàrrega de la bateria en tant per 1.
o

•

Valor = 0,935^0,5

Preu_Inv_CasaElec: Preu de l'inversor utilitzat per a les cases amb cotxe elèctric. Serà un
inversor de 6kW. Fet després de veure la optimització de nombre de panells. Si la
instal·lació la fa el constructor, en funció del nombre de panells utilitzats s’aplicarà un
descompte. Mà d’obra i IVA inclòs.
o
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•

Preu_Inv_Supermercat: Preu de l'inversor utilitzat per al supermercat. És de 12,5 kW a
causa de veure el resultat del nombre de panells. Si la instal·lació la fa el constructor, en
funció del nombre de panells utilitzats s’aplicarà un descompte. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 2890.44 €

Preu_Inv_Casa2p: Preu de l'inversor utilitzat per a la resta de cases i la perruqueria i
guarderia. Després de veure els resultats d'optimització s'ha escollit el de 3,6kW. Si la
instal·lació la fa el constructor, en funció del nombre de panells utilitzats s’aplicarà un
descompte. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 1368.66 €

Preu_Inv_Carregador: Preu de l'inversor utilitzat per a carregar la bateria comunitària. És
un altre marca (Victron) per el que no té descompte. En els models en que no es posi
bateria comunitaria, el preu es posa a 0. Mà d'obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 5086.32 €

i: “Augment_Preu_Electricitat”. És l’augment anual del preu de l’energia importada i els
peatges. S’ha reduït la llargada del nombre d’aquest paràmetre a causa del límit de
caràcters que admet el programa.
o

3.1.3.
•

•

Valor = 0.03

Variables de decisió
P_im(t,c): Potència importada per cada consumidor a cada període. (kW)
o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_aXarxa(t,c): Potència excedentària que s'ha d'enviar a xarxa. Depenent de l'escenari
pot ser retribuïda o no. (kW)

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_Com(t,c): Potència enviada cap als altres consumidors per cada consumidor a cada
període. Flux sortint. Depenent de l'escenari es forçarà a ser 0 o no. (Si pogués ser
negatiu, només caldria un, però llavors no es sabria d’on surt l’energia). (kW)

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_Reb(t,c): La complementaria, flux entrant per a cada consumidor a cada període.
Depenent de l'escenari es forçarà a ser 0 o no. (kW)
o

Rang: nonnegative

o

Definició: -
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•

P_Generada_Panells(t,c): La potència solar generada per cada consumidor en cada
moment de temps. (kW).
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
N_Panells(c) * Pot_Generada(t)/1000

•

(Eq. 3.1)

P_Sol_utilitzada(t,c): L'energia solar que s'utilitza a la vegada que es genera. (kW).

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_Compensada(t,c): Energia compensada que es rep de la xarxa. Depenent de l'escenari
es forçarà a ser 0 o no. (kW).

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_a_Compensar(t,c): Energia que s'envia a la xarxa per tal de poder ser compensada en
un altre moment. No té costos associats. Depenent de l'escenari es forçarà a ser 0 o no.
(kW).

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

SoC_Compensar(t,c): La compensació es pot entendre com utilitzar la xarxa com una
bateria. Aquesta variable mostra l'estat d'aquesta bateria. El rang es lliure, perquè,
mentre el balanç es compleixi a nivell mensual, està permès agafar energia i tornar-la
posteriorment. (kW).

•

o

Rang: Free

o

Definició: -

N_Panells(c): Variable per a que el programa decideixi el nombre de panells adequats
per a cada consumidor.

•

o

Rang: Integer

o

Definició: -

N_Bat_Opt(c): Número de bateries de 2,56 kWh de capacitat. El programa escull quantes
utilitzar. De 0 a 32 mòduls a causa de que 32 és la màxima capacitat de posar junts.

•

o

Rang: {0..32}

o

Definició: -

Cap_Bat_Opt(c): La capacitat del conjunt de bateries escollides. (kWh).
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
N_Bat_Opt(c) * 2.56
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•

•

•

C_Bat(t,c): Potència injectada a la bateria per cada consumidor. (kW).
o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

D_Bat(t,c): Potència enviada de la bateria cap al consumidor. (kW).
o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

SoC(t,c): Estat de càrrega de la bateria a cada moment de temps per a cada consumidor.
(kWh)

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

Manteniment_Bat: La bateria comunitària és l’únic que té cost de manteniment, ja que
la resta són equipaments que no es sol contractar un servei de manteniment. El
manteniment es calcula com l'1% de la inversió en Bateria per tal de vincular-ho a que a
més bateria més cost de manteniment.
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
Cost_Comprar_Bat * 0.01

•

Cost_Im: Cost total d'importar energia de la xarxa. (€)
o

Rang: free (podria ser nonnegative).

o

Definició:
sum [ (t,c), (P_Im(t, c) * Preu_energia) ]

•

(Eq. 3.4)

Cost_FV: Cost de la instal·lació de panells per al conjunt de consumidors. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum [c, (Preu_Panells * N_Panells(c)) ]

•

(Eq. 3.3)

(Eq. 3.5)

Cost_Inversors_FV: Suma del cost de cadascun dels inversors comprats. A causa de no
poder utilitzar condicionals al definir variables, aquesta s’ha fet a posterior de la
simulació. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:

(Preu_Inv_CasaElec * 10) + (Preu_Inv_Casa2p * 7) + Preu_Inv_Supermercat

(Eq. 3.6)
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•

Cost_Comprar_Bat: La inversió inicial del conjunt de bateries de 2,56 kWh. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
Preu_Bateria * N_Bat_Opt

•

(Eq. 3.7)

Cost_Bat: Cost d'operar la bateria a causa de que per tal de carregar-la i descarregar-la
s'han de pagar peatges. El manteniment s’ha expressat per separat. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum [ (t,c), ((C_Bat(t, c) + D_Bat(t, c)) * Peatge_Bat) ]

•

(Eq. 3.8)

Cost_Peatges_Bateria_Carregar(t,c): Per tal de veure quan i per a quin consumidor són
els peatges. (€)
o

Rang: free (podria ser nonnegative)

o

Definició:
C_Bat(t, c) * Peatge_Bat

•

(Eq. 3.9)

Cost_Peatges_Bateria_Descarregar(t,c): Els complementaris del de càrrega. (€)
o

Rang: free (podria ser nonnegative)

o

Definició:
D_Bat(t, c) * Peatge_Bat

•

(Eq. 3.10)

Cost_Compartir: El cost econòmic de compartir energia entre els membres de la
comunitat a causa dels peatges. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum [ (t,c), ((P_Reb(t, c)) * Peatge) ]

•

(Eq. 3.11)

Cost_Peatges_Compartir(t,c): Per tal de veure quan i per a quin consumidor són els
peatges. (€)
o

Rang: free

o

Definició:
P_Reb(t, c) * Peatge
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•

Benefici_Compartir(t,c): Per tal de veure el benefici econòmic que cada consumidor rep
a causa de compartir energia (si se li posa preu). (€)
o

Rang: free

o

Definició:
(P_Com(t, c) - P_Reb(t, c)) * Preu_Energia_Compartida

•

(Eq. 3.13)

Guany_Venta: El que es guanya gràcies a la venta dels excedents en cas que es permeti.
(€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum [ (t,c), (P_aXarxa(t, c) * Preu_Venta) ]

•

(Eq. 3.14)

Cost_Compensar: Cost que s'ha de pagar, a causa dels peatges, per l'energia
compensada. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum [ (t,c), ((P_Compensada(t, c)) * Peatge_Compensar) ]

•

(Eq. 3.15)

Cost_Peatges_Compensar(t,c): Per tal de veure els peatges que ha de pagar cada
consumidor a causa de compensar energia. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
P_Compensada(t, c) * Peatge_Compensar

•

(Eq. 3.16)

Cf: Cost_final, però acurtat per deixar caràcters per a la funció VAN. La suma de tots els
costos anuals.
o

Rang: free

o

Definició:

- Cost_Im - Cost_Bat - Manteniment_Bat - Cost_Compartir - Cost_Compensar + Guany_Venta

(Eq. 3.17)
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•

CI0: Cost_Inversio_Inicial però acurtat per deixar caràcters a la funció VAN. La suma dels
costos dels panells, inversors i bateries. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:

Cost_FV + Cost_Inversors_FV + Cost_Comprar_Bat + Preu_Inv_Carregador

•

(Eq. 3.18)

VAN: El Van del projecte a 20 anys amb augment en el preu de l’electricitat, el resultat
serà negatiu. S'haurà de maximitzar. (€)
o

Rang: free

o

Definició:

- CI0 + Cf*(1+i)^1 + Cf*(1+i)^2 + Cf*(1+i)^3 + Cf*(1+i)^4 + Cf*(1+i)^5 + Cf*(1+i)^6 + Cf*(1+i)^7

(Eq. 3.19)

+ Cf*(1+i)^8 + Cf*(1+i)^9 + Cf*(1+i)^10 + Cf*(1+i)^11 + Cf*(1+i)^12 + Cf*(1+i)^13 + Cf*(1+i)^14
+ Cf*(1+i)^15 + Cf*(1+i)^16 + Cf*(1+i)^17 + Cf*(1+i)^18 + Cf*(1+i)^19 + Cf*(1+i)^20

3.1.4.

Restriccions

•

Balanc_Pot(t,c): Cada consumidor ha de satisfer la seva demanda. (kW)

Power_demand(t, c) = P_Sol_utilitzada(t, c) + P_Im(t, c) + D_Bat(t, c) + P_Reb(t, c) +

(Eq. 3.20)

P_Compensada(t, c)

•

Res_N_Panells(c): El nombre de panells màxim que pot tenir cadascuna de les tres tipus
d’instal·lacions del model.

if ord(c) >= 2 and ord(c) <= 11 then
N_Panells(c) <= 18
elseif ord(c) = 18 then
N_Panells(c) <= 39
else
N_Panells(c) <= 12
endif
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•

N_Panells_Igual(c): Restricció per tal que cada tipus d’instal·lació tingui el mateix nombre
de panells. En cas que s’estigui en el model en que les instal·lacions no tenen perquè ser
iguals, s’elimina aquesta restricció.

if ord(c) > 2 and ord(c) < 12 then

(Eq. 3.22)

N_Panells(c) = N_Panells(c-1)
else
1=1
endif
•

Balanc_Compartir(t): Ha de fer que el que uns envien, els altres ho reben i no més.
sum [ c, (P_Reb(t,c)) ] = sum [ c, (P_Com(t,c)) ]

•

(Eq. 3.23)

Bateria_Compensacio(t,c): Com la compensació es pot entendre com utilitzar la xarxa
com a bateria, aquesta restricció fa que la variable SoC_Compensar(t,c), a cada període
de temps, se li afegeixi l’energia enviada a compensar i se li descompti l’energia
compensada. I també es força a que la variable comenci amb un valor de 0 kW.

SoC_Compensar(t, c) = SoC_Compensar(t-1,c)$(ord(t)>1)+0$(ord(t)=1) + (P_a_Compensar(t,

(Eq. 3.24)

c) - P_Compensada(t, c))

•

Balanc_Compensacio(t,c): Aquesta restricció té la funció de fer que el balanç entre
l’energia enviada a compensar i la compensada per cada consumidor en el període d’un
mes sigui 0, ja que no es pot compensar més energia de la que s’ha enviat, i el contrari
no té sentit, per a l’energia excedentària ja hi ha un altre variable (p_a_Xarxa).

if ord(t) = 744 then

(Eq. 3.25)

SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 1416 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 2160 then
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SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 2880 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 3624 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 4344 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 5088 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 5832 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 6552 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 7296 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 8016 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 8760 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
else
1=1
endif
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•

DoD_Bat(t,c): La bateria ha de funcionar entre el 0 i la profunditat de descàrrega
especificada de la seva capacitat.
Cap_Bat_Opt(c) * (1-DepthofDischarge) <= SoC(t,c)

•

Limitacio_Bat(t,c): La bateria no pot estar mai per sobre del 100% de càrrega.
SoC(t,c) <= Cap_Bat_Opt(c)

•

(Eq. 3.28)

Descarrega_MAX_Bat(t): Restricció per limitar la descàrrega de la bateria a 12 kW.
sum[ c, (D_Bat(t,c)/R_Bat)] <= 12

•

(Eq. 3.27)

Carrega_MAX_Bat(t): Restricció per limitar la càrrega de la bateria a 12 kW.
sum[ c, (C_Bat(t,c) * R_Bat)] <= 12

•

(Eq. 3.26)

(Eq. 3.29)

Balanc_Bat(t,c): Restricció per al funcionament de la bateria, per a poder carregar-la i
descarregar-la. També inicialitza la bateria fent que al moment inicial, la bateria comença
al 50% de la seva capacitat.

SoC(t,c) = SoC(t-1,c)$(ord(t)>1)+(Cap_Bat_Opt(c)/2)$(ord(t)=1) + (C_Bat(t,c) * R_Bat -

(Eq. 3.30)

D_Bat(t,c)/R_Bat)

•

BAT_Final(t,c): Restricció per tal que la bateria acabi en el mateix estat que ha començat
l’any (al 50% de capacitat).

if ord(t)=8760 then

(Eq. 3.31)

SoC(t,c) >= (Cap_Bat_Opt(c)/2)
else 2>=1
endif

•

Balanc_Sol(t,c): Restricció que te la funció de fer que es compleixi el balanç entre
l’energia solar generada i les diferents variables que reben l’energia d’aquesta font.

P_Generada_Panells(t,c) = P_Sol_utilitzada(t,c) + C_Bat(t,c) + P_aXarxa(t, c) + P_Com(t,c) +

(Eq. 3.32)
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P_a_Compensar(t, c)

3.1.5.

Funció Objectiu

•

Cost_total_20anys: El cost de la inversió de la instal·lació i del seu funcionament durant
20 anys.
o

Objectiu: VAN

o

Direcció: Maximitzar

o

Restriccions: Totes les restriccions

o

Variables: Totes les variables

3.2. Model bateria individual
En aquest model de simulació, cada consumidor té la possibilitat de tenir sistema d’emmagatzematge
propi, tot i que en el cas de les instal·lacions fetes per el constructor, totes les instal·lacions del mateix
tipus hauran de tenir el mateix nombre de bateries. Al ser les bateries individuals, s’eliminen els
peatges a l’hora de carregar/descarregar la bateria, ja que no s’utilitza la xarxa pública. El model pot
funcionar permetent la compartició d’energia entre els diferents consumidors o no. Les diferències
entre el funcionament permetent la compartició i sense disposar d’aquesta opció és un dels focus
d’estudi d’aquest treball.

3.2.1.

Conjunts

•

Time_interval_anual: Els 24 x 365 períodes d'una hora de l'any.
t1...

•

...

...t8760

Consumidor: La llista de consumidors.

Perruqueria; Casa_Elec_1; Casa_Elec_2; Casa_Elec_3; Casa_Elec_4; Casa_Elec_5; Casa_Elec_6;
Casa_Elec_7; Casa_Elec_8; Casa_Elec_9; Casa_Elec_10; Casa_2p_1; Casa_2p_2; Casa_2p_3;
Casa_2p_4; Casa_2p_5; Guarderia; Supermercat.
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3.2.2.
•

Paràmetres
Power_demand_Gen(t,c): Demanda elèctrica anual per a cada consumidor. Consisteix en
una llista amb la demanda elèctrica a cada hora de l’any per a cadascun del consumidors.
(kW)

•

Preu_Energia: Preu energia elèctrica importada.
o

•

Valor = 0.17 €

Preu_Panells: Preu dels panells solars de 325 W més l’estructura individual per subjectarlo. Si la instal·lació la fa el constructor, en funció del nombre de panells utilitzats
s’aplicarà un descompte. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 250.52 €

Preu_Bateria: Preu d'una bateria de 2,56 kWh de BYD. Es treballa amb bateries
modulars, a causa de la facilitat d’expandir la capacitat són ideals per aquesta simulació.
Aquesta és la capacitat de cadascun dels mòduls. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 1841.66 €

Pot_Generada(t): Llista amb la generació d'un sol panell de 325W a cada hora de l’any.
S'ha de passar a kW. Dades extretes de “Photovoltaic Geographical Information System”.
(W)

•

Peatge: Cost que s’ha d’abonar a la distribuïdora al utilitzar la xarxa pública per
intercanviar energia amb altres consumidors, ser compensada (només la que torna). (€)
o

•

Valor = 0.01 €

Peatge_Compensar: La compensació retorna el valor del preu de l’energia sense els
peatges d’accés, així que és com si el cost de compensar fossin aquests peatges. Es
consideren un 40% del preu total de l’energia.
o

•

Valor = Preu_Energia * 0.4 €

Preu_Venta: El preu de venta de l'energia excedentària que s’enviï a la xarxa. En funció
del model de simulació serà 0 € o 0.05 €.
o

•

Valor = 0.05 € (si es permet)

Preu_Energia_Compartida: Preu que els consumidors han de pagar als altres
consumidors al utilitzar l’energia que s’envien entre ells. En funció del model de
simulació serà 0 € o 0.07 €.
o

•

Valor = 0.07 € (si se li posa preu)

DepthofDischarge: La profunditat de descàrrega de la bateria. Al full de característiques
de la bateria posa que les proves s'han fet a 100% DoD.
o

•

Valor = 1

R_Bat: El rendiment de càrrega/descàrrega de la bateria en tant per 1.
o

Valor = 0,935^0,5
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•

Preu_Inv_CasaElec: Preu de l'inversor utilitzat per a les cases amb cotxe elèctric. Serà un
inversor de 6kW. Fet després de veure la optimització de nombre de panells. Si la
instal·lació la fa el constructor, en funció del nombre de panells utilitzats s’aplicarà un
descompte. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 1809.72 €

Preu_Inv_Supermercat: Preu de l'inversor utilitzat per al supermercat. És de 12,5 kW a
causa de veure el resultat del nombre de panells. Si la instal·lació la fa el constructor, en
funció del nombre de panells utilitzats s’aplicarà un descompte. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 2890.44 €

Preu_Inv_Casa2p: Preu de l'inversor utilitzat per a la resta de cases i la perruqueria i
guarderia. Després de veure els resultats d'optimització s'ha escollit el de 3,6kW. Si la
instal·lació la fa el constructor, en funció del nombre de panells utilitzats s’aplicarà un
descompte. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 1368.66 €

Preu_Inv_Carregador: Preu de l'inversor utilitzat per a carregar les bateries de cada
consumidor. Per tal de funcionar el model de simulació, s’ha d’utilitzar un inversor per a
cada mòdul de bateria. Si la instal·lació la fa el constructor, en funció del nombre de
panells utilitzats s’aplicarà un descompte. Mà d’obra i IVA inclòs.
o

•

Valor = 1213.85 €

i: “Augment_Preu_Electricitat”. És l’augment anual del preu de l’energia importada i els
peatges. S’ha reduït la llargada del nombre d’aquest paràmetre a causa del límit de
caràcters que admet el programa.
o

3.2.3.

Valor = 0.03

Variables de decisió

•

P_im(t,c): Potència importada per cada consumidor a cada període. (kW)

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_aXarxa(t,c): Potència excedentària que s'ha d'enviar a xarxa. Depenent de l'escenari
pot ser retribuïda o no. (kW)
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•

P_Com(t,c): Potència enviada cap als altres consumidors per cada consumidor a cada
període. Flux sortint. Depenent de l'escenari es forçarà a ser 0 o no. (Si pogués ser
negatiu, només caldria un, però llavors no es sabria d’on surt l’energia). (kW)

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_Reb(t,c): La complementaria, flux entrant per a cada consumidor a cada període.
Depenent de l'escenari es forçarà a ser 0 o no. (kW)

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_Generada_Panells(t,c): La potència solar generada per cada consumidor en cada
moment de temps. (kW)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
N_Panells(c) * Pot_Generada(t)/1000

•

•

(Eq. 3.33)

P_Sol_utilitzada(t,c): L'energia solar que s'utilitza a la vegada que es genera. (kW).
o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_Compensada(t,c): Energia compensada que es rep de la xarxa. Depenent de l'escenari
es forçarà a ser 0 o no. (kW).

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

P_a_Compensar(t,c): Energia que s'envia a la xarxa per tal de poder ser compensada en
un altre moment. No té costos associats. Depenent de l'escenari es forçarà a ser 0 o no.
(kW).

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

SoC_Compensar(t,c): La compensació es pot entendre com utilitzar la xarxa com una
bateria. Aquesta variable mostra l'estat d'aquesta bateria. El rang es lliure, perquè,
mentre el balanç es compleixi a nivell mensual, està permès agafar energia i tornar-la
posteriorment. (kW).
o

Rang: Free

o

Definició: -
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•

N_Panells(c): Variable per a que el programa decideixi el nombre de panells adequats
per a cada consumidor.

•

o

Rang: Integer

o

Definició: -

N_Bat_Opt(c): Número de bateries de 2.56 kWh de capacitat. El programa escull quantes
utilitzar. De 0 a 32 mòduls a causa de que 32 és la màxima capacitat de posar junts.

•

o

Rang: {0..32}

o

Definició: -

Cap_Bat_Opt(c): La capacitat del conjunt de bateries escollides. (kWh).
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
N_Bat_Opt(c) * 2.56

•

(Eq. 3.34)

C_Bat(t,c): Potència injectada a la bateria per cada consumidor. (kW).

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

D_Bat(t,c): Potència enviada de la bateria cap al consumidor. (kW).

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

SoC(t,c): Estat de càrrega de la bateria a cada moment de temps per a cada consumidor.
(kWh)

•

o

Rang: nonnegative

o

Definició: -

Cost_Im: Cost total d'importar energia de la xarxa. (€)
o

Rang: free (podria ser nonnegative).

o

Definició:
sum [ (t,c), (P_Im(t, c) * Preu_energia) ]

•

(Eq. 3.35)

Cost_FV: Cost de la instal·lació de panells per al conjunt de consumidors. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum [c, (Preu_Panells * N_Panells(c)) ]
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•

Cost_Inversors_FV: Suma del cost de cadascun dels inversors comprats. A causa de no
poder utilitzar condicionals al definir variables, aquesta s’ha fet a posterior de la
simulació. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:

(Preu_Inv_CasaElec * 10) + (Preu_Inv_Casa2p * 7) + Preu_Inv_Supermercat

•

Cost_Comprar_Bat: La inversió inicial del conjunt de bateries de 2,56 kWh. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum[c, (Preu_Bateria * N_Bat_Opt(c))]

•

(Eq. 3.38)

Cost_Inversors_Bat: La inversió inicial del conjunt d'inversors de les bateries. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum[c, N_Bat_Opt(c)] * Preu_Inv_Carregador

•

(Eq. 3.37)

(Eq. 3.39)

Cost_Compartir: El cost econòmic de compartir energia entre els membres de la
comunitat a causa dels peatges. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum [ (t,c), ((P_Reb(t, c)) * Peatge) ]

•

(Eq. 3.40)

Cost_Peatges_Compartir(t,c): Per tal de veure quan i per a quin consumidor són els
peatges. (€)
o

Rang: free

o

Definició:
P_Reb(t, c) * Peatge

(Eq. 3.41)
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•

Benefici_Compartir(t,c): Per tal de veure el benefici econòmic que cada consumidor rep
a causa de compartir energia (si se li posa preu). (€)
o

Rang: free

o

Definició:
(P_Com(t, c) - P_Reb(t, c)) * Preu_Energia_Compartida

•

(Eq. 3.42)

Guany_Venta: El que es guanya gràcies a la venta dels excedents en cas que es permeti.
(€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum [ (t,c), (P_aXarxa(t, c) * Preu_Venta) ]

•

(Eq. 3.43)

Cost_Compensar: Cost que s'ha de pagar, a causa dels peatges, per l'energia
compensada. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
sum [ (t,c), ((P_Compensada(t, c)) * Peatge_Compensar) ]

•

(Eq. 3.44)

Cost_Peatges_Compensar(t,c): Per tal de veure els peatges que ha de pagar cada
consumidor a causa de compensar energia. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:
P_Compensada(t, c) * Peatge_Compensar

•

(Eq. 3.45)

Cf: Cost_final, però acurtat per deixar caràcters per a la funció VAN. La suma de tots els
costos anuals.
o

Rang: free

o

Definició:
- Cost_Im - Cost_Compartir + Guany_Venta - Cost_Compensar
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•

CI0: Cost_Inversio_Inicial, però acurtat per deixar caràcters a la funció VAN. La suma dels
costos dels panells, inversors i bateries. (€)
o

Rang: nonnegative

o

Definició:

Cost_FV + Cost_Inversors_FV + Cost_Comprar_Bat + Cost_Inversors_Bat

•

(Eq. 3.47)

VAN: El Van del projecte a 20 anys amb augment en el preu de l’electricitat, el resultat
serà negatiu. S'haurà de maximitzar. (€)
o

Rang: free

o

Definició:

- CI0 + Cf*(1+i)^1 + Cf*(1+i)^2 + Cf*(1+i)^3 + Cf*(1+i)^4 + Cf*(1+i)^5 + Cf*(1+i)^6 + Cf*(1+i)^7

(Eq. 3.48)

+ Cf*(1+i)^8 + Cf*(1+i)^9 + Cf*(1+i)^10 + Cf*(1+i)^11 + Cf*(1+i)^12 + Cf*(1+i)^13 + Cf*(1+i)^14
+ Cf*(1+i)^15 + Cf*(1+i)^16 + Cf*(1+i)^17 + Cf*(1+i)^18 + Cf*(1+i)^19 + Cf*(1+i)^20

3.2.4.
•

Restriccions
Balanc_Pot(t,c): Cada consumidor ha de satisfer la seva demanda. (kW)

Power_demand(t, c) = P_Sol_utilitzada(t, c) + P_Im(t, c) + D_Bat(t, c) + P_Reb(t, c) +

(Eq. 3.49)

P_Compensada(t, c)

•

Res_N_Panells(c): El nombre de panells màxim que pot tenir cadascuna de les tres tipus
d’instal·lacions del model.

if ord(c) >= 2 and ord(c) <= 11 then

(Eq. 3.50)

N_Panells(c) <= 18
elseif ord(c) = 18 then
N_Panells(c) <= 39
else
N_Panells(c) <= 12
endif
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•

N_Panells_Igual(c): Restricció per tal que cada tipus d’instal·lació tingui el mateix nombre
de panells. En cas que s’estigui en el model en que les instal·lacions no tenen perquè ser
iguals, s’elimina aquesta restricció.

if ord(c) > 2 and ord(c) < 12 then

(Eq. 3.51)

N_Panells(c) = N_Panells(c-1)
else
1=1
endif
•

N_Bateries_Igual(c): Restricció per tal que cada tipus d’instal·lació tingui el mateix
nombre de bateries.

if ord(c) >= 2 and ord(c) < 12 then

(Eq. 3.52)

N_Bat_Opt(c) = N_Bat_Opt(c-1)
else
1=1
endif
•

Balanc_Compartir(t): Ha de fer que el que uns envien, els altres ho reben i no més.
sum [ c, (P_Reb(t,c)) ] = sum [ c, (P_Com(t,c)) ]

•

(Eq. 3.53)

Bateria_Compensacio(t,c): Com la compensació es pot entendre com utilitzar la xarxa
com a bateria, aquesta restricció fa que la variable SoC_Compensar(t,c), a cada període
de temps, se li afegeixi l’energia enviada a compensar i se li descompti l’energia
compensada. I també es força a que la variable comenci amb un valor de 0 kW.

SoC_Compensar(t, c) = SoC_Compensar(t-1,c)$(ord(t)>1)+0$(ord(t)=1) + (P_a_Compensar(t,
c) - P_Compensada(t, c))
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•

Balanc_Compensacio(t,c): Aquesta restricció té la funció de fer que el balanç entre
l’energia enviada a compensar i la compensada per cada consumidor en el període d’un
mes sigui 0, ja que no es pot compensar més energia de la que s’ha enviat, i el contrari
no té sentit, per a l’energia excedentària ja hi ha un altre variable (p_a_Xarxa).

if ord(t) = 744 then

(Eq. 3.55)

SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 1416 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 2160 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 2880 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 3624 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 4344 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 5088 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 5832 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 6552 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 7296 then
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SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 8016 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
elseif ord(t) = 8760 then
SoC_Compensar(t,c) = 0
else
1=1
endif
•

DoD_Bat(t,c): La bateria ha de funcionar entre el 0 i la profunditat de descàrrega
especificada de la seva capacitat.
Cap_Bat_Opt(c) * (1-DepthofDischarge) <= SoC(t,c)

•

(Eq. 3.56)

Limitacio_Bat(t,c): La bateria no pot estar mai per sobre del 100% de càrrega.
SoC(t,c) <= Cap_Bat_Opt(c)

•

(Eq. 3.57)

Balanc_Bat(t,c): Restricció per al funcionament de la bateria, per a poder carregar-la i
descarregar-la. També inicialitza la bateria fent que al moment inicial, la bateria comença
al 50% de la seva capacitat.

SoC(t,c) = SoC(t-1,c)$(ord(t)>1)+(Cap_Bat_Opt(c)/2)$(ord(t)=1) + (C_Bat(t,c) * R_Bat -

(Eq. 3.58)

D_Bat(t,c)/R_Bat)

•

Bateria_Buida(t,c): Restricció per a evitar que la bateria funcioni quan està buida.
D_Bat(t,c) <= Soc(t-1,c)
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•

BAT_Final(t,c): Restricció per tal que la bateria acabi en el mateix estat que ha començat
l’any (al 50% de capacitat).

if ord(t)=8760 then

(Eq. 3.60)

SoC(t,c) >= (Cap_Bat_Opt(c)/2)
else
2>=1
endif
•

Balanc_Sol(t,c): Restricció que te la funció de fer que es compleixi el balanç entre
l’energia solar generada i les diferents variables que reben l’energia d’aquesta font.

P_Generada_Panells(t,c) = P_Sol_utilitzada(t,c) + C_Bat(t,c) + P_aXarxa(t, c) + P_Com(t,c) +

(Eq. 3.61)

P_a_Compensar(t, c)

3.2.5.
•

Funció Objectiu
Cost_total_20anys: El cost de la inversió de la instal·lació i del seu funcionament durant
20 anys.
o

Objectiu: VAN

o

Direcció: Maximitzar

o

Restriccions: Totes les restriccions

o

Variables: Totes les variables
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4. Resum dels resultats de les simulacions
En aquest apartat del projecte, es mostraran de forma simplificada i generalitzada per al conjunt de la
urbanització, els resultats obtinguts per a cadascun dels 18 escenaris. L’annex G consisteix en una
sèrie de carpetes organitzades tal com l’índex d’escenaris en les que hi ha dos documents excels per a
cada escenari. Al document anomenant “Resultats”, a la primera pestanya, es troba el mateix resum
que es mostrarà en aquest apartat, mentre que la resta de pestanyes mostren els valors obtinguts
directament d’AIMMS de les variables que afecten en cada escenari. L’altre document, “Per
prossumidor”, mostra la inversió inicial i la distribució energètica amb els costos associats, per a
cadascun dels 18 prossumidors. A més a més, en els escenaris en que es permeti compartir energia,
es mostren aquests resultats, tant posant un cost a la compartició de 0.07 € com sense posar-lo i es
comparen els resultats.
El resum de cada escenari s’ha dividit en econòmic i energètic.
En el resum econòmic es mostra La inversió inicial, els costos de funcionament anual del primer any
(quan encara no ha afectat la inflació), el VAN a 20 anys i el període de retorn, el qual mostra a partir
de quin any es comença a estalviar diners en front de no haver realitzat cap instal·lació, és a dir, en
front de comprar tota l’energia a la xarxa. I després es desglossen la inversió inicial i els costos anuals.
Al resum energètic, es mostra com s’ha satisfet la demanda per al conjunt de la urbanització i l’ús que
se n’ha fet de l’energia generada. L’energia demandada i l’energia generada s’han marcat en verd per
a indicar que són els elements a satisfer i distribuir i estan a la taula com a referència, per això no es
tenen en compte a la suma, mentre que l’energia excedentària a la part de la satisfacció de la
demanda s’ha marcat de taronja per a indicar que és una energia addicional que no cal per a satisfer
la demanda. S’ha afegit l’energia excedentària a la satisfacció de la demanda per tal de posar en
perspectiva la quantitat que aquests excedents representen en front de la demanda.
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4.1. Escenari 1.A.I.1
Aquest escenari correspon al cas en que el conjunt d’instal·lacions han estat construïdes per el
promotor de la urbanització, amb bateria comunitària, permetent la compartició energètica entre els
diferents prossumidors i a la modalitat d’autoconsum compartit de venta d’excedents.

4.1.1.

Resum econòmic

Inversió inicial

-101,130.88 €

Costos anuals

-40,312.52 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,216,839.88 €
4.83

Panells FV
Inversió
inicial

Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
17.92 kWh
12kW

Costos
anuals

Energia
importada
Peatges
Bateria
Manteniment
Bateria
Comunitaria
Peatge
Compartir
Guany venta

€

%

-41,816.04 €

103.73%

-126.44 €

0.31%

-116.02 €

0.29%

-479.14 €

1.19%

2,225.12 €
-40,312.52 €

-5.52%
100.00%

Descomptes
25%

€
-56,930.67 €

%
56.29%

10%

-27,511.43 €

27.20%

10%
0%

-11,602.46 €
-5,086.32 €
-101,130.88 €

11.47%
5.03%
100.00%

Taula 4.1. Resum econòmic escenari 1.A.I.1 (Font: Pròpia )

4.1.2.

Resum energètic

Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
245,976.70
50,000.57

%
100.00%
70.27%
14.28%

6,169.65

1.76%

47,914.00

13.69%

44,502.32

12.71%

394,563.25

112.71%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57
6,473.93

100.00%
33.58%
4.35%

47,914.00

32.18%

44,502.32

29.89%

148,890.82

100.00%

Taula 4.2. Resum energètic escenari 1.A.I.1 (Font: Pròpia )
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4.2. Escenari 1.A.I.2
Correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per el promotor de la urbanització,
amb bateria comunitària, permetent la compartició energètica entre els diferents prossumidors i a la
modalitat d’autoconsum compartit no permesa de sense venta d’excedents ni compensació.

4.2.1.

Resum econòmic

Inversió inicial

-125,993.29 €

Costos anuals

-41,241.47 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,267,412.29 €
6.19

Panells FV
Inversió
inicial

Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
56.32 kWh
12kW

Costos
anuals

Energia
importada
Peatges Bateria
Manteniment
Bateria
comunitaria
Peatges
Compartir

€

%

-40,059.50 €

97.13%

-338.18 €

0.82%

-364.65 €

0.88%

-479.14 €

1.16%

-41,241.47 €

100.00%

Descomptes
25%

€
-56,930.67 €

%
45.19%

10%

-27,511.43 €

21.84%

10%
0%

-36,464.87 €
-5,086.32 €
-101,130.88 €

28.94%
4.04%
100.00%

Taula 4.3. Resum econòmic escenari 1.A.I.2 (Font: Pròpia )

4.2.2.

Resum energètic

Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
235,544.11
50,000.57

%
100.00%
67.32%
14.28%

16,502.24

4.71%

47,914.00

13.69%

33,660.15

9.62%

383.721.08

109.62%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57
17,316.10

100.00%
33.58%
11.63%

47,914.00

32.18%

33,660.15

29.61%

148,890.82

100.00%

Taula 4.4. Resum energètic escenari 1.A.I.2 (Font: Pròpia )
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4.3. Escenari 1.A.I.3
Correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per el promotor de la urbanització,
amb bateria comunitària, permetent la compartició energètica entre els diferents prossumidors i a la
modalitat d’autoconsum compartit no permesa de compensació.

4.3.1.

Resum econòmic

Inversió inicial

-84,442.10 €

Costos anuals

-38,144.44 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,140,146.25 €
3.68

Inversió
inicial

Panells FV
Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
0 kWh
-

Costos
anuals

Energia
importada
Peatges
Compartir
Peatges
Compensar

€

%

-34,198.92 €

89.66%

-479.14 €

1.26%

-3,466.38 €

9.09%

-38,144.44 €

100.00%

Descomptes
25%

€
-56,930.67 €

%
67.42%

10%

-27,511.43 €

32.58%

10%
0%

0.00 €
0.00 €
-84,442.10 €

0.00%
0.00%
100.00%

Taula 4.5. Resum econòmic escenari 1.A.I.3 (Font: Pròpia )

4.3.2.

Resum energètic

Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
201,170.11
50,000.57

%
100.00%
57.47%
14.28%

47,914.00

13.69%

50,976.25
0.00

14.56%
0.00%

350.060.94

100.00%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

47,914.00

32.18%

50,976.25
0.00

34.24%
0.00%

148,890.82

100.00%

Taula 4.6. Resum energètic escenari 1.A.I.3 (Font: Pròpia )
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4.4. Escenari 1.B.I.1
Aquest escenari correspon al cas en que el conjunt d’instal·lacions han estat construïdes per el
promotor de la urbanització, amb bateria individual, permetent la compartició energètica entre els
diferents prossumidors i a la modalitat d’autoconsum compartit de venta d’excedents.

4.4.1.

Resum econòmic
Inversió inicial

-84,442.10 €

Costos anuals

-40,795.21 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,213,510.11 €
4.17

Panells FV
Inversió
inicial

Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
0 kWh
-

Costos
anuals

Energia
importada
Peatge
Compartir
Guany venta

€

%

-42,864.88 €

105.07%

-479.14 €

1.17%

2,548.81 €
-40,795.21 €

-6.25%
100.00%

Descomptes
25%

€
-56,930.67 €

%
67.42%

10%

-27,511.43 €

32.58%

10%
0%

0.00 €
0.00 €
-84,442.10 €

0.00%
0.00%
100.00%

Taula 4.7. Resum econòmic escenari 1.B.I.1 (Font: Pròpia )

4.4.2.

Resum energètic

Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
252,146.36
50,000.57

%
100.00%
72.03%
14.28%

0.00

0.00%

47,914.00

13.69%

50,976.25

14.56%

401,037.18

114.56%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

Taula 4.8. Resum energètic escenari 1.B.I.1 (Font: Pròpia )
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kWh

%

148,890.82
50,000.57
0.00

100.00%
33.58%
0.00%

47,914.00

32.18%

50,976.25

34.24%

148,890.82

100.00%
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4.5. Escenari 1.B.I.2
Correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per el promotor de la urbanització,
amb bateria individual, permetent la compartició energètica entre els diferents prossumidors i a la
modalitat d’autoconsum compartit no permesa de sense venta d’excedents ni compensació.

4.5.1.

Resum econòmic
Inversió inicial

-186,190.59 €

Costos anuals

-38,709.68 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,257,538.52 €
7.84

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
Inversors FV
1 de 12,5kW
37 de 2,56kWh (1 a la
perruqueria, 3 per casa
amb cotxe elèctric, 1 a
Bateria
cadascuna de les altres
cases i 1 a la guarderia) =
94.72 kWh
Inversor Bat
37 inversors
Panells FV

Inversió
inicial

Costos
anuals

Energia
importada
Peatges
Compartir

€

%

-38,283.77 €

98.90%

-425.91 €

1.10%

-38,709.68 €

100.00%

Descomptes
25%

€
-56,930.67 €

%
30.58%

10%

-27,511.43 €

14.78%

10%

-61,327.28 €

32.94%

10%

-40,421.21 €
-186,190.59 €

21.71%
100.00%

Taula 4.9. Resum econòmic escenari 1.B.I.2 (Font: Pròpia )

4.5.2.

Resum energètic

Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
225,198.67
48,098.46

%
100.00%
64.33%
13.74%

34,173.14

9.76%

42,590.66

12.17%

22,343.21

6.38%

372.404.15

106.38%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
48,098.46
35,858.49

100.00%
32.30%
24.08%

42,590.66

28.61%

22,343.21

15.01%

148,890.82

100.00%

Taula 4.10. Resum energètic escenari 1.B.I.2 (Font: Pròpia )
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4.6. Escenari 1.B.I.3
Correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per el promotor de la urbanització,
amb bateria individual, permetent la compartició energètica entre els diferents prossumidors i a la
modalitat d’autoconsum compartit no permesa de compensació.
Com tant en aquest escenari, com en el equivalent amb bateria comunitària es considera òptim no
utilitzar sistema d’emmagatzematge, els resultats són exactament els mateixos.

4.6.1.

Resum econòmic

Inversió inicial

-84,442.10 €

Costos anuals

-38,144.44 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,140,146.25 €
3.68

Inversió
inicial

Panells FV
Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
0 kWh
-

Costos
anuals

Energia
importada
Peatges
Compartir
Peatges
Compensar

€

%

-34,198.92 €

89.66%

-479.14 €

1.26%

-3,466.38 €

9.09%

-38,144.44 €

100.00%

Descomptes
25%

€
-56,930.67 €

%
67.42%

10%

-27,511.43 €

32.58%

10%
0%

0.00 €
0.00 €
-84,442.10 €

0.00%
0.00%
100.00%

Taula 4.11. Resum econòmic escenari 1.B.I.3 (Font: Pròpia )

4.6.2.

Resum energètic

Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
201,170.11
50,000.57

%
100.00%
57.47%
14.28%

47,914.00

13.69%

50,976.25
0.00

14.56%
0.00%

383.721.08

109.62%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

47,914.00

32.18%

50,976.25
0.00

34.24%
0.00%

148,890.82

100.00%

Taula 4.12. Resum energètic escenari 1.B.I.3 (Font: Pròpia )
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4.7. Escenari 1.B.II.1
Aquest escenari correspon al cas en que el conjunt d’instal·lacions han estat construïdes per el
promotor de la urbanització, amb bateria individual, sense permetre la compartició energètica entre
els diferents prossumidors i venent els excedents.

4.7.1.

Resum econòmic
Inversió inicial

-186,190.59 €

Costos anuals

-42,268.12 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,350,370.87 €
9.25

Inversió
iicial

Costos
anuals

Energia
importada
Peatge
Compartir
Guany venta

Equipament
Descomptes
Panells FV
12*7 + 18*10 + 39
25%
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i 1
Inversors FV
10%
de 12,5kW
37 de 2,56kWh (3 per a
cadascuna de les 10 cases
Bateria
amb cotxe elèctric, 0 per
10%
al supermercat i 1 per a la
resta) = 94.72 kWh
Inversor Bat
37 inversors
10%

€

%

-45,517.41 €

107.69%

0.00 €

0.00%

3,249.29 €
-42,268.12 €

-7.69%
100.00%

€
-56,930.67 €

%
30.58%

-27,511.43 €

14.78%

-61,327.28 €

32.94%

-40,421.21 €
-186,190.59 €

21.71%
100.00%

Taula 4.13. Resum econòmic escenari 1.B.II.1 (Font: Pròpia )

4.7.2.

Resum energètic

Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
267,749.48
50,000.57

%
100.00%
76.49%
14.28%

32,310.88

9.23%

0.00

0.00%

64,985.86

18.56%

415,046.80

118.56%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57
33,904.39

100.00%
33.58%
22.77%

0.00

0.00%

64,985.86

43.65%

148,890.82

100.00%

Taula 4.14. Resum energètic escenari 1.B.II.1 (Font: Pròpia )
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4.8. Escenari 1.B.II.2
Correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per el promotor de la urbanització,
amb bateria individual, sense permetre la compartició energètica entre els diferents prossumidors i
sense venta d’excedents ni compensació.
A la pràctica, s’hauria d’instal·lar un mecanisme d’injecció 0 a cada instal·lació i l’energia excedentària
no arribaria a ser enviada a la xarxa.

4.8.1.

Resum econòmic
Inversió inicial

-320,785.80 €

Costos anuals

-39,453.45 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,412,718.75 €
12.94

Inversió
inicial

Costos
anuals

Equipamnt
Panells FV
12*7 + 18*10 + 39
Inversors FV 10 de 6kW, 7 de 3,6kW i 1 de 12,5kW
91 de 2,56kWh (3 a la perruqueria, 7
per casa amb cotxe elèctric, 3 a
Bateria
cadascuna de les altres cases i 3 a la
guarderia) = 232.96 kWh
Inversor Bat
37 inversors

Energia
importada
Peatges
Compartir

Descomptes
25%
10%

€

%

-39,453.45 €

100.00%

0.00 €

0.00%

-39,453.45 €

100.00%

€
-56,930.67 €
-27,511.43 €

%
17.75%
8.58%

15%

-142,452.40 € 44.41%

15%

-93,891.30 € 29.27%
-320,785.80 € 100.00%

Taula 4.15. Resum econòmic escenari 1.B.II.2 (Font: Pròpia )

4.8.2.

Resum energètic

Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
232,079.14
45,757.17

%
100.00%
66.30%
13.07%

72,224.63

20.63%

0.00

0.00%

27,347.06

7.81%

377.407.99

107.81%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
45,757.17
75,786.60

100.00%
30.73%
50.90%

0.00

0.00%

27,347.06

18.37%

148,890.82

100.00%

Taula 4.16. Resum energètic escenari 1.B.II.2 (Font: Pròpia )
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4.9. Escenari 1.B.II.3
Correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per el promotor de la urbanització,
amb bateria individual, sense permetre la compartició energètica entre els diferents prossumidors i
amb mecanisme de compensació.
La instal·lació és la mateixa que en els casos amb compensació anterior, però el no poder compartir
energia, fa que els costos anuals siguin més elevats.

4.9.1.

Resum econòmic

Inversió inicial

-84,442.10 €

Costos anuals

-41,511.03 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,233,321.66 €
4.33

Inversió
inicial

Panells FV
Invrsors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
0 kWh
-

Costos
anuals

Energia
importada
Peatges
Compartir
Peatges
Compensar

€

%

-35,178.22 €

84.74%

0.00 €

0.00%

-6,332.82 €

15.26%

-41,511.03 €

100.00%

Descomptes
25%

€
-56,930.67 €

%
67.42%

10%

-27,511.43 €

32.58%

10%
0%

0.00 €
0.00 €
-84,442.10 €

0.00%
0.00%
100.00%

Taula 4.17. Resum econòmic escenari 1.B.II.3 (Font: Pròpia )

4.9.2.

Resum energètic

Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
206,930.69
50,000.57

%
100.00%
59.11%
14.28%

0.00

0.00%

93,129.68
5,760.58

26.60%
1.65%

355.821.51

101.65%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

0.00

0.00%

93,129.68
5,760.58

62.55%
3.87%

148,890.82

100.00%

Taula 4.18. Resum energètic escenari 1.B.II.3 (Font: Pròpia )
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4.10. Escenari 2.A.I.1
Aquest escenari correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per cada
prossumidor, amb bateria comunitària, permetent la compartició energètica entre els diferents
prossumidors i a la modalitat d’autoconsum compartit de venta d’excedents.
Els resultats són els mateixos que a l’escenari construït pel promotor, només canvia el cost de la
inversió inicial a causa de la falta de descompte.

4.10.1. Resum econòmic

Inversió inicial

-123,164.60 €

Costos anuals

-40,312.52 €

VAN a 20 anys

-1,238,873.60 €

Període etorn (anys)

5.79

€

%

-41,816.04 €

103.73%

-126.44 €

0.31%

-116.02 €

0.29%

-479.14 €

1.19%

2,225.12 €
-40,312.52 €

-5.52%
10.00%

Equipament

Descomptes

€

%

0%

-75,907.56 €

61.63%

0%

-30,568.26 €

24.82%

Bateria

12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i 1
de 12,5kW
17.92 kWh

10%

-11,602.46 €

9.42%

Inversor Bat

12kW

0%

-5,086.32 €

4.13%

-123,164.60 €

100.00%

Panells FV
Inversió
inicial

Costos
anuals

Energia
importada
Peatges Bateria
Manteniment
Bateria
Comunitaria
Peatge
Compartir
Guany venta

Inversors FV

Taula 4.19. Resum econòmic escenari 2.A.I.1 (Font: Pròpia )

4.10.2. Resum energètic
Satisfacció Demanda

kWh

%

E. Demandada

350,060.93

100.00%

E. Importada

245,976.70

70.27%

E. Solar directa

50,000.57

Distribució energia
generada
E. Generada

kWh

%

148,890.82

100.00%

14.28%

E. Solar directa

50,000.57

33.58%

6,473.93

4.35%

E. Descarregada Bateria

6,169.65

1.76%

E. Carregada Bateria

E. Compartida (rebuda)

47,914.00

13.69%

E. Compartida (rebuda)

47,914.00

32.18%

E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

44,502.32

12.71%

44,502.32

29.89%

394,563.25

112.71%

E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

148,890.82

100.00%

Taula 4.20. Resum energètic escenari 2.A.I.1 (Font: Pròpia )
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4.11. Escenari 2.A.I.2
Aquest escenari correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per cada
prossumidor, amb bateria comunitària, permetent la compartició energètica entre els diferents
prossumidors i a la modalitat d’autoconsum compartit no permesa de sense venta d’excedents ni
compensació.
Els resultats són els mateixos que a l’escenari construït pel promotor, només canvia el cost de la
inversió inicial a causa de la falta de descompte.

4.11.1. Resum econòmic
Inversió inicial

-148,027.01 €

Costos anuals

-41,241.47 €

VAN a 20 anys

-1,289,446.01 €

Període retorn (anys)

7.17

Costos
anuals

€
-40,059.50 €
-338.18 €

%
97.13%
0.82%

-364.65 €

0.88%

-479.14 €
-41,241.47 €

1.16%
100.00%

Equipament

Descomptes

€

%

0%

-75,907.56 €

51.28%

0%

-30,568.26 €

20.65%

Bateria

12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i 1
de 12,5kW
56.32 kWh

10%

-36,464.87 €

28.94%

Inversor Bat

12kW

0%

-5,086.32 €

4.04%

-148,027.01 €

100.00%

Panells FV
Inversió
inicial

Energia importada
Peatges Bateria
Manteniment
Bateria
comunitaria
Peatges Compartir

Inversors FV

Taula 4.21. Resum econòmic escenari 2.A.I.2 (Font: Pròpia )

4.11.2. Resum energètic
Satisfacció Demanda

kWh

%

E. Demandada

350,060.93

100.00%

E. Importada

235,544.11

67.32%

E. Solar directa

50,000.57

Distribució energia
generada
E. Generada

kWh

%

148,890.82

100.00%

14.28%

E. Solar directa

50,000.57

33.58%

17,316.10

11.63%

E. Descarregada Bateria

16,502.24

4.71%

E. Carregada Bateria

E. Compartida (rebuda)

47,914.00

13.69%

E. Compartida (rebuda)

47,914.00

32.18%

E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

33,660.15

9.62%

33,660.15

29.61%

383.721.08

109.62%

E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

148,890.82

100.00%

Taula 4.22. Resum energètic escenari 2.A.I.2 (Font: Pròpia )
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4.12. Escenari 2.A.I.3
Aquest escenari correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per cada
prossumidor, amb bateria comunitària, permetent la compartició energètica entre els diferents
prossumidors i a la modalitat d’autoconsum compartit no permesa de compensació.
Els resultats són els mateixos que a l’escenari construït pel promotor, només canvia el cost de la
inversió inicial a causa de la falta de descompte.

4.12.1. Resum econòmic

Inversió inicial

-106,475.82 €

Costos anals

-38,144.44 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,162,179.97 €
4.58

Inversió
inicial

Panells FV
Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
0 kWh
-

Costos
anuals

Energia
importada
Peatges
Compartir
Peatges
Compensar

€

%

-34,198.92 €

89.66%

-479.14 €

1.26%

-3,466.38 €

9.09%

-38,144.44 €

100.00%

Descomptes
0%

€
-75,907.56 €

%
71.29%

0%

-30,568.26 €

28.71%

10%
0%

0.00 €
0.00 €
-106,475.82 €

0.00%
0.00%
100.00%

Taula 4.23. Resum econòmic escenari 2.A.I.3 (Font: Pròpia )

4.12.2. Resum energètic
Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
201,170.11
50,000.57

%
100.00%
57.47%
14.28%

47,914.00

13.69%

50,976.25
0.00

14.56%
0.00%

350.060.93

100.00%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

47,914.00

32.18%

50,976.25
0.00

34.24%
0.00%

148,890.82

100.00%

Taula 4.24. Resum energètic escenari 2.A.I.3 (Font: Pròpia )
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4.13. Escenari 2.B.I.1
Aquest escenari correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per cada
prossumidor, amb bateria individual, permetent la compartició energètica entre els diferents
prossumidors i a la modalitat d’autoconsum compartit de venta d’excedents.
Els resultats són els mateixos que a l’escenari construït pel promotor, només canvia el cost de la
inversió inicial a causa de la falta de descompte.

4.13.1. Resum econòmic
Inversió inicial

-106,475.82 €

Costos anuals

-40,795.21 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,235,543.82 €
5.18

Panells FV
Inversió
inicial

Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
0 kWh
-

Costos
anuals

Energia
importada
Peatge
Compartir
Guany venta

€

%

-42,864.88 €

105.07%

-479.14 €

1.17%

2,548.81 €
-40,795.21 €

-6.25%
100.00%

Descomptes
0%

€
-75,907.56 €

%
71.29%

0%

-30,568.26 €

28.71%

0%
0%

0.00 €
0.00 €
-106,475.82 €

0.00%
0.00%
100.00%

Taula 4.25. Resum econòmic escenari 2.B.I.1 (Font: Pròpia )

4.13.2. Resum energètic
Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
252,146.36
50,000.57

%
100.00%
72.03%
14.28%

0.00

0.00%

47,914.00

13.69%

50,976.25

14.56%

401,037.18

114.56%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57
0.00

100.00%
33.58%
0.00%

47,914.00

32.18%

50,976.25

34.24%

148,890.82

100.00%

Taula 4.26. Resum energètic escenari 2.B.I.1 (Font: Pròpia )
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4.14. Escenari 2.B.I.2
Aquest escenari correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per cada
prossumidor, amb bateria individual, permetent la compartició energètica entre els diferents
prossumidors i a la modalitat d’autoconsum compartit no permesa de sense venta d’excedents ni
compensació.

4.14.1. Resum econòmic
Inversió inicial

-195,085.61 €

Costos anuals

-39,558.97 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,289,938.90 €
8.47

Inversió
inicial

Costos
anuals

Equipament
Panells FV
12*7 + 18*10 + 39
Inversors FV 10 d 6kW, 7 de 3,6kW i 1 de 12,5kW
29 de 2,56kWh (2 a la perruqueria, 2
a cadascuna de les cases amb cotxe
elèctric, 2 a la segona casa sense
Bateria
cotxe elèctric, 1 a la resta de cases
sense cotxe elèctric i 1 a la guarderia)
= 74.24 kWh
Inversor Bat
29 inversors

€

%

-39,109.00 €

98.86%

-449.98 €

1.14%

-39,558.97 €

100.00%

Descomptes
0%
0%

€
-75,907.56 €
-30,568.26 €

%
38.91%
15.67%

0%

-53,408.14 €

27.38%

0%

-35,201.65 € 18.04%
-195,085.61 € 100.00%

Energia
importada
Peatges
Compartir

Taula 4.27. Resum econòmic escenari 2.B.I.2 (Font: Pròpia )

4.14.2. Resum energètic
Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
230,052.91
48,113.03

%
100.00%
65.72%
13.74%

26,897.44

7.68%

44,997.55

12.85%

27,556.28

7.87%

377.617.21

107.87%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
48,113.03
28,223.97

100.00%
32.31%
18.96%

44,997.55

30.22%

27,556.28

18.51%

148,890.82

100.00%

Taula 4.28. Resum energètic escenari 2.B.I.2 (Font: Pròpia )
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4.15. Escenari 2.B.I.3
Aquest escenari correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per cada
prossumidor, amb bateria individual, permetent la compartició energètica entre els diferents
prossumidors i a la modalitat d’autoconsum compartit no permesa de compensació.
Com tant en aquest escenari, com en el equivalent amb bateria comunitària es considera òptim no
utilitzar sistema d’emmagatzematge, els resultats són exactament els mateixos.

4.15.1. Resum econòmic

Inversió inicial

-106,475.82 €

Costos anals

-38,144.44 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,162,179.97 €
4.58

Inversió
inicial

Panells FV
Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
0 kWh
-

Costos
anuals

Energia
importada
Petges
Compartir
Peatges
Compensar

€

%

-34,198.92 €

89.66%

-479.14 €

1.26%

-3,466.38 €

9.09%

-38,144.44 €

100.00%

Descomptes
0%

€
-75,907.56 €

%
71.29%

0%

-30,568.26 €

28.71%

0%
0%

0.00 €
0.00 €
-106,475.82 €

0.00%
0.00%
100.0%

Taula 4.29. Resum econòmic escenari 2.B.I.3 (Font: Pròpia )

4.15.2. Resum energètic
Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
201,170.11
50,000.57

%
100.00%
57.47%
14.28%

47,914.00

13.69%

50,976.25
0.00

14.56%
0.00%

350,060.93

100.00%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

47,914.00

32.18%

50,976.25
0.00

34.24%
0.00%

148,890.82

100.00%

Taula 4.30. Resum energètic escenari 2.B.I.3 (Font: Pròpia )
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4.16. Escenari 2.B.II.1
Aquest escenari correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per cada
prossumidor, amb bateria individual, sense permetre la compartició energètica entre els diferents
prossumidors i venent els excedents.

4.16.1. Resum econòmic
Inversió inicial

-106,475.82 €

Costos anuals

-46,065.75 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,381,413.86 €
7.02

Panells FV
Inversió
inicial

Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1de 12,5kW
0 kWh
-

Costos
anuals

Energia
importaa
Peatge
Compartir
Guany venta

€

%

-51,010.26 €

110.73%

0.00 €

0.00%

4,944.51 €
-46,065.75 €

-10.73%
100.00%

Descomptes
0%

€
-75,907.56 €

%
71.29%

0%

-30,568.26 €

28.71%

0%
0%

0.00 €
0.00 €
-106,475.82 €

0.00%
0.00%
100.00%

Taula 4.31. Resum econòmic escenari 2.B.II.1 (Font: Pròpia )

4.16.2. Resum energètic
Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
300,060.36
50,000.57

%
100.00%
76.49%
14.28%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

94,890.25

28.25%

448,951.19

128.25%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57
0.00

100.00%
33.58%
0.00%

0.00

0.00%

94,890.25

66.42%

148,890.82

100.00%

Taula 4.32. Resum energètic escenari 2.B.II.1 (Font: Pròpia )
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4.17. Escenari 2.B.II.2
Aquest escenari correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per cada
prossumidor, amb bateria individual, sense permetre la compartició energètica entre els diferents
prossumidors i sense venta d’excedents ni compensació.
A la pràctica, s’hauria d’instal·lar un mecanisme d’injecció 0 a cada instal·lació i l’energia excedentària
no arribaria a ser enviada a la xarxa.

4.17.1. Resum econòmic
Inversió inicial

-326,472.54 €

Costos anuals

-41,187.38 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,466,394.41 €
14.14

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i 1 de
Inversors FV
12,5kW
72 de 2,56kWh (6 a les cases amb
cotxe elèctric, 2 a les altres cases, 1 a
Bateria
la perruqueria, 1 a la guarderia i 0 al
supermercat) = 184.32 kWh
Inversor Bat
72 inversors
Panells FV

Inversió
inicial

Costos
anuals

Energia
importada
Peatges
Compartir

€

%

-41,187.38 €

100.00%

0.00 €

0.00%

-41,187.38 €

100.00%

Descomptes
0%

€
-75,907.56 €

%
23.25%

0%

-30,568.26 €

9.36%

0%

-132,599.52 €

40.62%

0%

-87,397.20 €
-326,472.54 €

26.77%
100.00%

Taula 4.33. Resum econòmic escenari 2.B.II.2 (Font: Pròpia )

4.17.2. Resum energètic
Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
242,278.69
45,631.14

%
100.00%
69.21%
13.04%

62,151.10

17.75%

0.00

0.00%

38,043.42

10.87%

388.104.35

110.87%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
45,631.14
65,216.27

100.00%
30.65%
43.80%

0.00

0.00%

38,043.42

25.55%

148,890.82

100.00%

Taula 4.34. Resum energètic escenari 2.B.II.2 (Font: Pròpia )
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4.18. Escenari 2.B.II.3
Aquest escenari correspon al cas en que les instal·lacions han estat construïdes per cada
prossumidor, amb bateria individual, sense permetre la compartició energètica entre els diferents
prossumidors i amb mecanisme de compensació.
Els resultats són els mateixos que a l’escenari construït pel promotor, només canvia el cost de la
inversió inicial a causa de la falta de descompte.

4.18.1. Resum econòmic

Inversió inicial

-106,475.82 €

Costos anuals

-41,511.03 €

VAN a 20 anys
Període retorn (anys)

-1,255,355.37 €
5.37

Inversió
inicial

Panells FV
Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Equipament
12*7 + 18*10 + 39
10 de 6kW, 7 de 3,6kW i
1 de 12,5kW
0 kWh
-

Costos
anuals

Enegia
importada
Peatges
Compartir
Peatges
Compensar

€

%

-35,178.22 €

84.74%

0.00 €

0.00%

-6,332.82 €

15.26%

-41,511.03 €

100.00%

Descomptes
0%

€
-75,907.56 €

%
71.29%

0%

-30,568.26 €

28.71%

0%
0%

0.00 €
0.00 €
-106,475.82 €

0.00%
0.00%
100.00%

Taula 4.35. Resum econòmic escenari 2.B.II.3 (Font: Pròpia )

4.18.2. Resum energètic
Satisfacció Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
Demandada)

kWh
350,060.93
206,930.69
50,000.57

%
100.00%
59.11%
14.28%

0.00

0.00%

93,129.68
5,760.58

26.60%
1.65%

355.821.51

101.65%

Distribució energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Compartida
(rebuda)
E. Compensada
E. Excedentaria
Suma (sense la E.
generada)

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

0.00

0.00%

93,129.68
5,760.58

62.55%
3.87%

148,890.82

100.00%

Taula 4.36. Resum energètic escenari 2.B.II.3 (Font: Pròpia )
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5. Anàlisi dels resultats
El primer aspecte que crida l’atenció dels resultats obtinguts als diferents escenaris, és que en totes
les simulacions sempre s’ha considerat òptima la instal·lació de tots els panells fotovoltaics possibles,
fins i tot en els escenaris en que, per als prossumidors de la urbanització, aquesta energia
excedentària no s’aprofita de cap forma. Això és a causa de que per a la mitja anual, compensa tenir
aquests excedents a les estacions en que es genera més energia a canvi de poder generar més
energia a les estacions en que a causa de les condicions meteorològiques no es pot generar tant.
El cas més extrem d’aquest comportament el mostra l’escenari 2.B.II.2, que correspon al cas en que
les instal·lacions han estat construïdes per cada prossumidor, amb bateria individual, sense permetre
la compartició energètica entre els diferents prossumidors i sense venta d’excedents ni compensació.
En aquest escenari, tot i comptar amb sistema d’emmagatzematge, al llarg d’un any s’envien a la
xarxa 38,043.42 kWh, que suposen un 25.55% de l’energia generada.
El fet que, tot i no utilitzar un 25.55% de l’energia generada, aquesta instal·lació de generació solar
encara s’hagi dimensionat per al màxim de la seva capacitat, mostra que aquestes instal·lacions són
molt rendibles econòmicament. Per altra banda, el que la implantació d’un sistema
d’emmagatzematge no sempre es consideri òptim i tot i posar-se aquest es dimensioni de forma que
encara sobren molts excedents, mostra que la rendibilitat econòmica dels sistemes
d’emmagatzematge elèctric és bastant inferior a la de la generació fotovoltaica.

5.1. Anàlisi dels efectes dels descomptes econòmics
El motiu per el qual s’han realitzat escenaris amb descomptes econòmics a causa de la compra dels
equipaments en grans quantitats era per veure si gràcies a aquests descomptes, la instal·lació òptima
canviava respecte no disposar d’aquests descomptes.
Com s’ha mencionat just abans, en tots els escenaris s’ha considerat òptim la instal·lació de la
capacitat màxima de generació, per el que en aquest aspecte s’ha vist que els descomptes, tant en els
panells, com en els inversors no ha afectat la instal·lació escollida.
En canvi, en quant al sistema d’emmagatzematge si que hi ha hagut algun escenari en que la
instal·lació proposada ha estat força diferent.
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La bateria comunitària és l’excepció, a causa de que, pel seu propi funcionament, sempre rep el
descompte, per el que no es pot utilitzar per a la comparació.
Entre els casos amb bateria individual en els que es permet compartir energia entre prossumidors,
només s’ha considerat òptim la instal·lació d’un sistema d’emmagatzematge per als escenaris en els
que els excedents no es poden ni compensar ni vendre. En aquests escenaris, el descompte del 10%
tant a les bateries com als inversors carregadors ha estat suficient per a que el sistema
d’emmagatzematge òptim passi de les 29 bateries de 2,56 kWh a les 37, és a dir, un increment del
27.58 % en el sistema d’emmagatzematge.
El repartiment dels mòduls de bateries per a cada prossumidor es mostra a les taules següents:
Escenari 1.B.I.2
Nº
Prossumidor
Bateries
Perruqueria
1
Casa_Elec_1
3
Casa_Elec_2
3
Casa_Elec_3
3
Casa_Elec_4
3
Casa_Elec_5
3
Casa_Elec_6
3
Casa_Elec_7
3
Casa_Elec_8
3
Casa_Elec_9
3
Casa_Elec_10
3
Casa_2p_1
1
Casa_2p_2
1
Casa_2p_3
1
Casa_2p_4
1
Casa_2p_5
1
Guarderia
1
Supermercat
0
TOTAL
37

Escenari 2.B.I.2
Nº
Prossumidor
Bateries
Perruqueria
2
Casa_Elec_1
2
Casa_Elec_2
2
Casa_Elec_3
2
Casa_Elec_4
2
Casa_Elec_5
2
Casa_Elec_6
2
Casa_Elec_7
2
Casa_Elec_8
2
Casa_Elec_9
2
Casa_Elec_10
2
Casa_2p_1
1
Casa_2p_2
2
Casa_2p_3
1
Casa_2p_4
1
Casa_2p_5
1
Guarderia
1
Supermercat
0
TOTAL
29

Taula 5.1. Distribució de bateries individuals als escenaris 1.B.I.2 i 2.B.I.2 (Font: Pròpia )
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Aquest increment però, tan sols ha significat un augment de l’energia anual descarregada de les
bateries de 7,275.70 kWh o un 2.08 % i encara ha tingut un efecte menor a la reducció de l’energia
que s’ha hagut de comprar a la xarxa, passant de 230,052.91 kWh amb les 29 bateries a 225,198.67
kWh amb les 37, és a dir, tan sols s’ha reduït la dependència de la xarxa en un 1.39 %.
Escenari 1.B.I.2
Distribució
kWh
Demanda
E. Demandada 350,060.93
E. Importada
225,198.67
E. Solar directa 48,098.46
E. Descarregada
34,173.14
Bateria
E. Compartida
42,590.66
(rebuda)
E. Excedentaria 22,343.21
Suma (sense la
372,404.15
E. Demandada)
Distribució
energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la
E. generada)

Escenari 2.B.I.2
%
100.00%
64.33%
13.74%
9.76%
12.17%
6.38%
106.38%

kWh

%

148,890.82
48,098.46

100.00%
32.30%

35,858.49

24.08%

42,590.66

28.61%

22,343.21

15.01%

148,890.82

100.00%

Distribució
Demanda
E. Demandada
E. Importada
E. Solar directa
E. Descarregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la
Demandada)
Distribució
Energia
Generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (Sense la
generada)

kWh

%

350,060.93
230,052.91
48,113.03

100.00%
65.72%
13.74%

26,897.44

7.68%

44,997.55

12.85%

27,556.28

7.87%

377,617.21

107.87%

kWh

%

148,890.82
48,113.03

100.00%
32.31%

28,223.97

18.96%

44,997.55

30.22%

27,556.28

18.51%

148,890.82

100.00%

Taula 5.2. Comparació resums energètics escenaris 1.B.I.2 i 2.B.I.2 (Font: Pròpia )

Aquestes diferències, s’han traduït econòmicament en que l’escenari amb un sistema
d’emmagatzematge compost per 29 bateries té uns costos anuals superiors en 849.29 € per al
conjunt de la urbanització. Destaca el fet que, per al cas sense descomptes, tot haver hagut de
comprar menys bateries, la inversió inicial és superior.
Escenari 1.B.I.2
Inversió:
-186,190.59 €
Costos anuals:
-38,709.68 €
VAN a2 anys:
-1,257,538.52 €
Retorn (anys)
7.84

Escenari 2.B.I.2
Inversió:
-195,085.61 €
Costos anuals:
-39,558.97 €
VAN a 20 anys:
-1,289,938.90 €
Retorn (anys)
8.47

Taula 5.3. Comparació resums econòmics escenaris 1.B.I.2 i 2.B.I.2 (Font: Pròpia )
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En canvi, per als casos en que no es permet compartir energia, el descompte ha afectat la instal·lació
considerada òptima del sistema d’emmagatzematge energètic tant per als escenaris amb venta
d’excedents com en els que no es permet ni la venta ni la compensació d’excedents.
Per a l’escenari 1.B.II.1, en el que es tenen en compte els descomptes, no es pot compartir energia i
es poden vendre els excedents a la xarxa, s’ha considerat òptim la utilització d’un sistema
d’emmagatzematge format per 37 bateries de 2.56 kWh. En canvi, sense aquests descomptes del
10% a les bateries i els inversors carregadors, el que s’ha considerat òptim ha estat prescindir del
sistema d’emmagatzematge.
El repartiment dels mòduls de bateries per a cada prossumidor es mostra a la taula següent:
Escenari 1.B.II.1
Nº
Prossumidor
Bateries
Perruqueria
1
Casa_Elec_1
3
Casa_Elec_2
3
Casa_Elec_3
3
Casa_Elec_4
3
Casa_Elec_5
3
Casa_Elec_6
3
Casa_Elec_7
3
Casa_Elec_8
3
Casa_Elec_9
3
Casa_Elec_10
3
Casa_2p_1
1
Casa_2p_2
1
Casa_2p_3
1
Casa_2p_4
1
Casa_2p_5
1
Guarderia
1
Supermercat
0
TOTAL
37

Escenari 2.B.II.1
TOTAL
0

Taula 5.4. Distribució de les bateries individuals als escenaris 1.B.II.1 i 2.B.II.1 (Font: Pròpia )
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A l’escenari amb emmagatzematge, les bateries satisfan un 9,23 % de la demanda energètica anual
que en aquest cas si que correspon de forma directa amb l’increment d’energia que s’ha de comprar
de xarxa per al cas sense bateries a causa de no poder-se cobrir per mitjà de la compartició d’energia.
Escenari 1.B.II.1
Distribució
kWh
Demanda
E. Demandada 350,060.93
E. Importada
267,749.48
E. Solar directa
50,000.57
E. Descarregada
32,310.88
Bateria
E. Compartida
0.00
(rebuda)
E. Excedentaria 64,985.86
Suma (sense la
415,046.80
Demandada)
Distribució
Energia
Generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (Sense la
generada)

%
100.00%
76.49%
14.28%
9.23%
0.00%
18.56%
118.56%

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

33,904.39

22.77%

0.00

0.00%

64,985.86

43.65%

148,890.82

100.00%

Escenari 2.B.II.1
Distribució
kWh
Demanda
E. Demandada 350,060.93
E. Importada
300,060.36
E. Solar directa 50,000.57
E. Descarregada
0.00
Bateria
E. Compartida
0.00
(rebuda)
E. Excedentaria 98,890.25
Suma (sense la
448,951.19
Demandada)
Distribució
Energia
Generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (Sense la
generada)

%
100.00%
85.72%
14.28%
0.00%
0.00%
28.25%
128.25%

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

98,890.25

66.42%

148,890.82

100.00%

Taula 5.5. Comparació resums energètics escenaris 1.B.I.2 i 2.B.I.2 (Font: Pròpia )

El sistema d’emmagatzematge suposa una inversió inicial considerable que, tot i veure’s
recompensada en uns costos de funcionament de la urbanització notòriament més baixos i amb un
VAN a 20 anys amb millors resultats, l’escenari sense les bateries té un període de retorn més baix.
Escenari 1.B.II.1
Inversió:
-186,190.59 €
Costos anuals:
-42,268.12 €
VAN a 20 anys:
-1,356,023.56 €
Retorn (anys)
9.25

Escenari 2.B.II.1
Inversió:
-106,475.82 €
Costos anuals:
-46,065.75 €
VAN a 20 anys:
-1,381,413.86 €
Retorn (anys)
7.02

Taula 5.6. Comparació resums econòmics escenaris 1.B.II.1 i 2.B.II.1 (Font: Pròpia )
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En els escenaris en que no es pot compartir energia ni vendre ni compensar els excedents, per tal
d’aprofitar l’energia utilitzada, fa falta invertir de forma significativa en el sistema
d’emmagatzematge, per el que el descompte és on ha tingut més efecte, a més a més, a causa de
l’elevat nombre de bateries comprades, el descompte ha passat a ser del 15%. Gràcies a aquest
descompte, la instal·lació òptima ha passat d’estar formada per un total de 72 bateries de 2,56 kWh,
a disposar de 91, que suposa un increment del 26.39 % a la capacitat total del sistema
d’emmagatzematge de la urbanització.
El repartiment dels mòduls de bateries per a cada prossumidor es mostra a les taules següents:
Escenari 1.B.II.2
Nº
Prossumidor
Bateries
Perruqueria
3
Casa_Elec_1
7
Casa_Elec_2
7
Casa_Elec_3
7
Casa_Elec_4
7
Casa_Elec_5
7
Casa_Elec_6
7
Casa_Elec_7
7
Casa_Elec_8
7
Casa_Elec_9
7
Casa_Elec_10
7
Casa_2p_1
3
Casa_2p_2
3
Casa_2p_3
3
Casa_2p_4
3
Casa_2p_5
3
Guarderia
3
Supermercat
0
TOTAL
91

Escenari 2.B.II.2
Nº
Prossumidor
Bateries
Perruqueria
1
Casa_Elec_1
6
Casa_Elec_2
6
Casa_Elec_3
6
Casa_Elec_4
6
Casa_Elec_5
6
Casa_Elec_6
6
Casa_Elec_7
6
Casa_Elec_8
6
Casa_Elec_9
6
Casa_Elec_10
6
Casa_2p_1
2
Casa_2p_2
2
Casa_2p_3
2
Casa_2p_4
2
Casa_2p_5
2
Guarderia
1
Supermercat
0
TOTAL
72

Taula 5.7. Distribució de bateries individuals als escenaris 1.B.II.2 i 2.B.II.2 (Font: Pròpia )
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Com és d’esperar, a causa d’una major capacitat per al sistema d’emmagatzematge, a l’escenari
1.B.II.2 s’aconsegueix una major independència de la xarxa. A la distribució de l’energia generada es
pot observar com quests sistemes d’emmagatzematge permeten utilitzar la major part de l’energia
generada.
Escenari 1.B.II.2
Distribució
kWh
Demanda
E. Demandada 350,060.93
E. Importada
232,079.14
E. Solar directa 45,757.17
E. Descarregada
72,224.63
Bateria
E. Compartida
0.00
(rebuda)
E. Excedentaria 27,347.06
Suma (sense la
377,407.99
Demandada)
Distribució
Energia
Generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (Sense la
generada)

Escenari 2.B.II.2
%
100.00%
66.30%
13.07%
20.63%
0.00%
7.81%
107.81%

kWh

%

148,890.82
45,757.17

100.00%
30.73%

75,786.60

50.90%

0.00

0.00%

27,347.06

18.37%

148,890.82

100.00%

Distribució
kWh
Demanda
E. Demandada 350,060.93
E. Importada
242,278.69
E. Solar directa 45,631.14
E. Descarregada
62,151.10
Bateria
E. Compartida
0.00
(rebuda)
E. Excedentaria 38,043.42
Suma (sense la
388,104.35
Demandada)
Distribució
Energia
Generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (Sense la
generada)

%
100.00%
69.21%
13.04%
17.75%
0.00%
10.87%
110.87%

kWh

%

148,890.82
45,631.14

100.00%
30.65%

65,216.27

43.80%

0.00

0.00%

38,043.42

25.55%

148,890.82

100.00%

Taula 5.8. Comparació resums energètics escenaris 1.B.II.2 i 2.B.II.2 (Font: Pròpia )

Tot i haver de disminuir la capacitat del sistema d’emmagatzematge al no disposar dels descomptes,
la inversió inicial segueix sent una mica superior i la factura anual és força més elevada. Totes dues
instal·lacions tenen un període de retorn força elevat i posen en dubte la seva viabilitat.
Escenari 1.B.II.2
Inversió:
-320,785.80 €
Costos anuals:
-39,453.45 €
VAN a 20 anys:
-1,412,718.75 €
Retorn (anys)
12.94

Escenari 2.B.II.2
Inversió:
-326,472.54 €
Costos anuals:
-41,187.38 €
VAN a 20 anys:
-1,466,394.41 €
Retorn (anys)
14.14

Taula 5.9. Comparació resums econòmics escenaris 1.B.II.2 i 2.B.II.2 (Font: Pròpia )
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Dels resultats de les comparacions anteriors, es pot concloure que els descomptes gràcies a la compra en grans
quantitats dels diferents equipaments que formen les diferents instal·lacions té un efecte significatiu com més
capacitat requereixi el sistema d’emmagatzematge. De tota manera, l’efecte econòmic a la factura elèctrica
anual d’haver de limitar el nombre de bateries és força inferior al descompte emprat.

5.2. Anàlisi dels beneficis de la compartició d’energia
Observar els beneficis de la compartició d’energia elèctrica amb els canvis introduïts a la normativa
sobre l’autoconsum és l’objecte principal d’estudi del present treball. Per aquest motiu s’entrarà en
bastant detall en l’anàlisi dels resultats obtinguts.
Ja que es vol avaluar els beneficis dels canvis a la normativa, per a la comparació s’escolliran només
escenaris permesos, és a dir, els casos amb venta d’excedents.
Primer es realitzarà una comparació entre els escenaris amb bateria comunitària en front de bateries
individuals. Després es compararà el millor d’aquests dos escenaris amb els escenaris en que no es
permet compartir energia.

5.2.1.

Bateria comunitària en front de bateria individual

A la comparació es mostraran els resultats dels escenaris amb descomptes, però com ja s’ha mostrat
a l’apartat de l’anàlisi de l’efecte dels descomptes, aquests no han tingut efecte a l’hora de
determinar la instal·lació òptima de cap d’aquests escenaris.
Per als escenaris amb bateria comunitària s’ha considerat òptim l’ús de 7 bateries de 2,56 kWh
mentre que en els casos de bateries individuals no s’ha considerat adequat la utilització de cap. Això
és deu a causa de l’increment en cost d’haver de comprar un inversor carregador per a cadascuna de
les bateries. El manteniment anual de la bateria comunitària ha estat lo suficientment baix com per a
no desincentivar-la del tot.
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Panells FV
Inversió
inicial

Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Panells FV
Inversió
inicial

Inversors FV
Bateria
Inversor Bat

Escenari 1.A.I.1
Equipament
Descomptes
12*7 + 18*10 + 39
25%
10 de 6kW, 7 de
10%
3,6kW i 1 de 12,5kW
17.92 kWh
10%
12kW
0%

Escenari 1.B.I.1
Equipament
Descomptes
12*7 + 18*10 + 39
25%
10 de 6kW, 7 de
10%
3,6kW i 1 de 12,5kW
0 kWh
10%
0%

€
-56,930.67 €

%
56.29%

-27,511.43 €

27.20%

-11,602.46 €
-5,086.32 €
-101,130.88 €

11.47%
5.03%
100.00%

€
-56,930.67 €

%
67.42%

-27,511.43 €

32.58%

0.00 €
0.00 €
-84,442.10 €

0.00%
0.00%
100.00%

Taula 5.10. Comparació inversions inicials escenaris 1.A.I.1 i 1.B.I.1 (Font: Pròpia )

Aquesta és una diferència bastant petita entre les dues instal·lacions, fet que es pot apreciar al
comparar els resums energètics dels dos escenaris, en els que la única diferència que es veu és en els
6,169.65 kWh que la bateria comunitària satisfà de la demanda elèctrica anual en front d’haver de
comprar de xarxa aquesta energia i vendre els excedents que s’haurien destinat a la càrrega de les
bateries.
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Escenari 1.A.I.1
Distribució
kWh
Demanda
E. Demandada 350,060.93
E. Importada
245,976.70
E. Solar directa 50,000.57
E. Descarregada
6,169.65
Bateria
E. Compartida
47,914.00
(rebuda)
E. Excedentaria 44,502.32
Suma (sense la
394,563.25
E. Demandada)
Distribució
energia
generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (sense la
E. generada)

%
100.00%
70.27%
14.28%
1.76%
13.69%
12.71%
112.71%

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

6,473.93

4.35%

47,914.00

32.18%

44,502.32

29.89%

148,890.82

100.00%

Escenari 1.B.I.1
Distribució
kWh
Demanda
E. Demandada 350,060.93
E. Importada
252,146.36
E. Solar directa 50,000.57
E. Descarregada
0.00
Bateria
E. Compartida
47,914.00
(rebuda)
E. Excedentaria 50,976.25
Suma (sense la
401,037.18
Demandada)
Distribució
Energia
Generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (Sense la
generada)

%
100.00%
72.03%
14.28%
0.00%
13.69%
14.56%
114.56%

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

0.00

0.00%

47,914.00

32.18%

50,976.25

34.24%

148,890.82

100.00%

Taula 5.11. Comparació resums energètics escenaris 1.A.I.1 i 1.B.I.1 (Font: Pròpia )

La bateria comunitària es carrega al rebre energia dels diferents prossumidors fent ús del mecanisme
de compartició d’energia. Com per a dur a terme aquest intercanvi d’energia s’ha de fer servir la
xarxa pública de distribució, s’ha d’abonar un peatge, de la mateixa forma que al intercanviar energia
entre dos prossumidors. Disposar d’aquesta bateria comunitària també comporta uns costos de
manteniment anuals que s’han establert en un 1% del cost de les bateries.
Tot i els costos associats al funcionament de la bateria comunitària i tot i l’augment dels beneficis a
causa de vendre més excedents al no disposar d’emmagatzematge, és la instal·lació amb bateria
comunitària la que té una factura elèctrica anual més baixa.
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Costos
anuals

Escenari 1.A.I.1
€
Energia
-41,816.04 €
importada
Peatges
-126.44 €
Bateria
Manteniment
Bateria
-116.02 €
Comunitaria
Peatges
-479.14 €
Compartir
Guany venta
2,225.12 €
-40,312.52 €

%
103.73%
0.31%
0.29%
1.19%
-5.52%
100.00%

Costos
anuals

Escenari 1.B.I.1
€
Energia
-42,864.88 €
importada
Peatges
0.00 €
Bateria
Peatges
-479.14 €
Compartir
Guany
2,548.81 €
venta
-40,795.21 €

%
105.07%
0.00%
1.17%
-6.25%
100.00%

Taula 5.12. Comparació costos anuals escenaris 1.A.I.1 i 1.B.I.1 (Font: Pròpia )

Les diferències en el comportament energètic entre les dues instal·lacions és molt petit, per el que els
costos anuals són gairebé idèntics, però el fet d’invertir en les bateries fa que el període de retorn de
la bateria comunitària sigui una mica més elevat.
Escenari 1.A.I.1
Inversió inicial
-101,130.88 €
Costos anuals
-40,312.52 €
VAN a 20 anys
-1,216,839.88 €
Retorn (anys)
4.83

Escenari 1.B.I.1
Inversió inicial
-84,442.10 €
Costos anuals
-40,795.21 €
VAN a 20 anys
-1,213,510.11 €
Retorn (anys)
4.17

Taula 5.13. Comparació resums econòmics escenaris 1.A.I.1 i 1.B.I.1 (Font: Pròpia )

Totes dues instal·lacions són perfectament viables i presenten uns molt bons períodes de retorn,
però s’ha considerat més atractiva la instal·lació de l’escenari 1.B.I.1 a causa d’una inversió inicial
inferior i sobretot perquè la gestió de la instal·lació és molt més simple.
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5.2.2.

Millor escenari sense compartir energia

A diferència dels diferents escenaris amb compartició, tots els escenaris en que no s’acogeixen al
mecanisme de compartició estan permesos segons la normativa actual, tot i que els casos de sense
compensació ni venta d’excedents han d’instal·lar un mecanisme d’injecció 0.
D’aquestes tres modalitats d’autoconsum, els resultats dels escenaris amb compensació d’excedents
són clarament els més beneficiosos.
Escenari 1.B.II.1

Escenari 1.B.II.2

Escenari 1.B.II.3

Inversió:

-186,190.59 €

Inversió:

-320,785.80 €

Inversió:

-84,442.10 €

Costos anuals:

-42,268.12 €

Costos anuals:

-39,453.45 €

Costos anuals:

-41,511.03 €

VAN a 20 anys: -1,356,023.56 €
Retorn (anys)

9.25

VAN a 20 anys: -1,412,718.75 €
Retorn (anys)

12.94

VAN a 20 anys: -1,233,321.66 €
Retorn (anys)

4.33

Taula 5.14. Comparació resums econòmics escenaris 1.B.II.1, 1.B.II.2 i 1.B.II.3 (Font: Pròpia )

Ara bé, per a realitzar adequadament la comparació de compartir energia en front de no compartir
energia, s’ha considerat més adient realitzar aquesta comparació amb l’escenari 1.B.II.1 ja que els
escenaris a comparar estan sotmesos a la mateixa modalitat d’autoconsum.
Posteriorment, es compararan de forma més breu els resultats de l’escenari 1.B.II.3 en front del
1.B.I.1 per determinar quin de tots els escenaris permesos és el més atractiu a l’hora de fer una
instal·lació d’autoconsum.

5.2.3.

Compartició d’energia en front de no compartir

Amb els escenaris de cada modalitat d’autoconsum escollits per a la comparació, es realitzarà la
comparació per als resultats del conjunt de la urbanització, tal com s’ha fet fins ara, i després també
es mostrarà la distribució energètica i la distribució dels costos associats a cada energia, per a
cadascun dels diferents prossumidors.
Els resultats del conjunt de la urbanització dels escenaris 1.B.I.1 i 1.B.II.1 ja s’han mostrat en els
anàlisis anteriors. L’escenari sense compartició energètica disposa d’un sistema d’emmagatzematge
format per 37 bateries, mentre que l’escenari en que es permet compartir energia no ha considerat
oportú la utilització de bateries.
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Escenari 1.B.I.1
Nº
Prossumidor
Bateries
Perruqueria
1
Casa_Elec_1
3
Casa_Elec_2
3
Casa_Elec_3
3
Casa_Elec_4
3
Casa_Elec_5
3
Casa_Elec_6
3
Casa_Elec_7
3
Casa_Elec_8
3
Casa_Elec_9
3
Casa_Elec_10
3
Casa_2p_1
1
Casa_2p_2
1
Casa_2p_3
1
Casa_2p_4
1
Casa_2p_5
1
Guarderia
1
Supermercat
0
TOTAL
37

Escenari 1.B.II.1
TOTAL
0

Taula 5.15. Distribució de bateries individuals a l’escenari 1.B.II.1 (Font: Pròpia )

Òbviament, aquesta gran diferència té un impacte molt significatiu a la inversió inicial que passa a ser
de més del doble. Però el que sorprèn és que tot i la falta de sistema d’emmagatzematge, l’escenari
amb compartició d’energia és el que té uns costos anuals més baixos.

Costos
anuals

Escenari 1.B.I.1
€
Energia
-42,864.88 €
importada
Peatges
-479.14 €
Compartir
Guany venta
2,548.81 €
-40,795.21 €

%
105.07%
1.17%
-6.25%
100.00%

Costos
anuals

Escenari 1.B.II.1
€
Energia
-45,517.41 €
importada
Peatges
0.00 €
Compartir
Guany venta
3,249.29 €
-42,268.12 €

%
107.69%
0.00%
-7.69%
100.00%

Taula 5.16. Comparació costos anuals escenaris 1.B.I.1 i 1.B.II.1 (Font: Pròpia )
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El motiu de que els costos anuals siguin més baixos es pot veure als resums energètics. Com es pot
observar, la compartició d’energia aconsegueix donar ús a 47,914.00 kWh en front dels 32,310.88
kWh del sistema d’emmagatzematge.
Escenari 1.B.I.1
Distribució
kWh
Demanda
E. Demandada 350,060.93
E. Importada
252,146.36
E. Solar directa 50,000.57
E. Descarregada
0.00
Bateria
E. Compartida
47,914.00
(rebuda)
E. Excedentaria 50,976.25
Suma (sense la
401,037.18
Demandada)
Distribució
Energia
Generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (Sense la
generada)

%
100.00%
72.03%
14.28%
0.00%
13.69%
14.56%
114.56%

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

0.00

0.00%

47,914.00

32.18%

50,976.25

34.24%

148,890.82

100.00%

Escenari 1.B.II.1
Distribució
kWh
Demanda
E. Demandada 350,060.93
E. Importada
267,749.48
E. Solar directa 50,000.57
E. Descarregada
32,310.88
Bateria
E. Compartida
0.00
(rebuda)
E. Excedentaria 64,985.86
Suma (sense la
415,046.80
Demandada)
Distribució
Energia
Generada
E. Generada
E. Solar directa
E. Carregada
Bateria
E. Compartida
(rebuda)
E. Excedentaria
Suma (Sense la
generada)

%
100.00%
76.49%
14.28%
9.23%
0.00%
18.56%
118.56%

kWh

%

148,890.82
50,000.57

100.00%
33.58%

33,904.39

22.77%

0.00

0.00%

64,985.86

43.65%

148,890.82

100.00%

Taula 5.17. Comparació resums energètics escenaris 1.B.I.1 i 1.B.II.1 (Font: Pròpia )

L’escenari amb compartició obté uns resultats econòmics molt superior en tots els aspectes.
Escenari 1.B.I.1
Inversió inicial
-84,442.10 €
Costos anuals
-40,795.21 €
VAN a 20 anys
-1,213,510.11 €
Retorn (anys)
4.17

Escenari 1.B.II.1
Inversió:
-186,190.59 €
Costos anuals:
-42,268.12 €
VAN a 20 anys:
-1,356,023.56 €
Retorn (anys)
9.25

Taula 5.18. Comparació resums econòmics escenaris 1.B.I.1 i 1.B.II.1 (Font: Pròpia )
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Però per tal de veure el funcionament del mecanisme de compartició, és millor observar els resultats
del funcionament de les instal·lacions de cada consumidor.
A la taula en la que es mostren els resultats per a cada consumidor, també es pot veure l’estalvi de
cada prossumidor gràcies a la instal·lació de l’escenari en front d’haver de comprar tota l’energia de
la xarxa. D’aquesta forma es veu com es beneficia cadascun dels diferents prossumidors de la
compartició d’energia, especialment al veure els valors de les files d’Energia enviada i energia rebuda.
Com s’ha comentat a l’apartat en el que s’expliquen els diferents escenaris de simulació, els escenaris
amb compartició energètica s’han plasmat tant aplicant un preu de 0.07 € a la compartició d’energia
com sense aplicar aquest preu. Els resultats que ara es mostraran són els dels dos casos a causa de la
gran diferència que hi ha per als prossumidors.
A causa de la mida de les taules, s’han hagut d’introduir com a imatges per el que poden estar una
mica distorsionades. Si no s’aprecien de forma correcte, es troben als annexes F per a cadascun dels
escenaris de simulació als documents anomenats “Per prossumidor”.
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Sense Instal·lació Perruqueria Casa_Elec_1 Casa_Elec_2 Casa_Elec_3 Casa_Elec_4 Casa_Elec_5 Casa_Elec_6 Casa_Elec_7 Casa_Elec_8 Casa_Elec_9 Casa_Elec_10 Casa_2p_1 Casa_2p_2 Casa_2p_3 Casa_2p_4 Casa_2p_5 Guarderia Supermercat
Demanda
10,979.82 13,897.39 13,884.67 13,897.57 13,884.75 13,897.27 13,897.57 13,888.77 13,900.40 13,911.24 13,867.15 5,343.57 5,344.04 5,354.56 5,340.51 5,342.36 9,803.60 163,625.70
Cost Energia
1,866.57 € 2,362.56 € 2,360.39 € 2,362.59 € 2,360.41 € 2,362.54 € 2,362.59 € 2,361.09 € 2,363.07 € 2,364.91 € 2,357.42 € 908.41 € 908.49 € 910.28 € 907.89 € 908.20 € 1,666.61 € 27,816.37 €

TOTAL
350,060.93
59,510.36 €

Amb Instal·lació
E. Importada
Cost E. Importada
E. Solar directa
Estalvi Solar directe
E. Rebuda
Estalvi E. Rebuda
Cost E. Rebuda
E. Enviada
Benefici E. Enviada
E. Venuda
Benefici E. Venuda

Casa_2p_1
3,912.75
665.17 €
1,394.12
237.00 €
36.69
6.24 €
2.57 €
651.65
45.62 €
3,850.90
192.54 €

Casa_2p_2
3,913.53
665.30 €
1,388.77
236.09 €
41.75
7.10 €
2.92 €
670.47
46.93 €
3,837.43
191.87 €

Casa_2p_3
3,921.49
666.65 €
1,394.65
237.09 €
38.42
6.53 €
2.69 €
1,516.56
106.16 €
2,985.46
149.27 €

Casa_2p_4
3,903.94
663.67 €
1,391.96
236.63 €
44.61
7.58 €
3.12 €
1,947.98
136.36 €
2,556.73
127.84 €

Casa_2p_5
3,903.92
663.67 €
1,394.58
237.08 €
43.87
7.46 €
3.07 €
1,589.29
111.25 €
2,912.80
145.64 €

Guarderia
5,729.50
974.02 €
3,742.45
636.22 €
331.64
56.38 €
23.22 €
285.36
19.97 €
1,868.86
93.44 €

Supermercat
97,356.25
16,550.56 €
19,164.17
3,257.91 €
47,105.29
8,007.90 €
3,297.37 €
0.00
0.00 €
0.00
0.00 €

TOTAL
252,146.36
42,864.88 €
50,000.57
8,500.10 €
47,914.00
8,145.38 €
3,353.98 €
47,914.00
3,353.98 €
50,976.25
2,548.81 €

13,867.15
663.35 €

5,343.56
478.83 €

5,344.04
479.07 €

5,354.56
496.36 €

5,340.51
505.29 €

5,342.36
498.35 €

9,803.60
782.80 €

163,625.70
7,968.44 €

350,060.93
19,194.29 €

Total sense peatges 1,041.84 € 1,613.03 € 1,646.13 € 1,651.08 € 1,633.80 € 1,647.20 € 1,651.45 € 1,620.60 € 1,602.79 € 1,696.99 € 1,694.07 €

429.58 €

429.42 €

413.91 €

402.60 €

409.85 €

883.81 €

19,847.93 €

40,316.07 €

0.37 €

0.42 €

0.38 €

0.45 €

0.44 €

3.32 €

471.05 €

479.14 €

1,044.13 € 1,613.08 € 1,646.20 € 1,651.13 € 1,633.83 € 1,647.24 € 1,651.49 € 1,620.63 € 1,602.84 € 1,697.02 € 1,694.10 €

429.94 €

429.83 €

414.30 €

403.04 €

410.28 €

887.13 €

20,318.99 €

40,795.21 €

822.44 €
44.06%

478.46 €
52.67%

478.65 €
52.69%

495.98 €
54.49%

504.84 €
55.61%

497.92 €
54.82%

779.48 €
46.77%

7,497.38 €
26.95%

18,715.15 €
31.45%

TOTAL Energia
TOTAL Estalvi

Peatges Compartir
TOTAL A PAGAR
ESTALVI REAL
% d'estalvi

Perruqueria Casa_Elec_1 Casa_Elec_2 Casa_Elec_3 Casa_Elec_4 Casa_Elec_5 Casa_Elec_6 Casa_Elec_7 Casa_Elec_8 Casa_Elec_9 Casa_Elec_10
6,736.84 12,281.53 12,264.72 12,280.59 12,269.30 12,281.09 12,281.35 12,275.87 12,283.51 12,294.78 12,255.39
1,145.26 € 2,087.86 € 2,085.00 € 2,087.70 € 2,085.78 € 2,087.79 € 2,087.83 € 2,086.90 € 2,088.20 € 2,090.11 € 2,083.42 €
4,013.54 1,611.42 1,612.45 1,612.23 1,612.13 1,611.73 1,612.44 1,609.52 1,612.24 1,613.45 1,608.74
682.30 € 273.94 € 274.12 € 274.08 € 274.06 € 273.99 € 274.11 € 273.62 € 274.08 € 274.29 € 273.49 €
229.44
4.44
7.50
4.75
3.32
4.45
3.78
3.38
4.65
3.00
3.02
39.00 €
0.75 €
1.28 €
0.81 €
0.56 €
0.76 €
0.64 €
0.57 €
0.79 €
0.51 €
0.51 €
16.06 €
0.31 €
0.53 €
0.33 €
0.23 €
0.31 €
0.26 €
0.24 €
0.33 €
0.21 €
0.21 €
1,266.61 5,673.01 3,888.66 3,765.52 4,528.46 3,961.93 3,750.66 5,238.05 6,204.57 1,587.94 1,387.30
88.66 € 397.11 € 272.21 € 263.59 € 316.99 € 277.34 € 262.55 € 366.66 € 434.32 € 111.16 €
97.11 €
616.52
1,560.57 3,343.89 3,467.26 2,704.40 3,271.34 3,481.90 1,997.42 1,028.19 5,643.61 5,848.97
30.83 €
78.03 € 167.19 € 173.36 € 135.22 € 163.57 € 174.09 € 99.87 €
51.41 € 282.18 € 292.45 €
10,979.82 13,897.39 13,884.67 13,897.57 13,884.75 13,897.27 13,897.57 13,888.77 13,900.40 13,911.24
824.73 € 749.52 € 714.27 € 711.50 € 726.61 € 715.34 € 711.13 € 740.49 € 760.28 € 667.92 €

2.29 €

0.04 €

749.48 €
31.72%

0.08 €

714.19 €
30.26%

0.05 €

711.45 €
30.11%

0.03 €

726.57 €
30.78%

0.04 €

715.30 €
30.28%

0.04 €

711.10 €
30.10%

0.03 €

740.46 €
31.36%

0.05 €

760.23 €
32.17%

0.03 €

667.89 €
28.24%

0.03 €

663.32 €
28.14%

Taula 5.19. Resultats anuals per prossumidor de l’escenari 1.B.I.1 amb preu a la compartició (Font: Pròpia )
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Sense Instal·lació Perruqueria Casa_Elec_1 Casa_Elec_2 Casa_Elec_3 Casa_Elec_4 Casa_Elec_5 Casa_Elec_6 Casa_Elec_7 Casa_Elec_8 Casa_Elec_9 Casa_Elec_10 Casa_2p_1 Casa_2p_2 Casa_2p_3 Casa_2p_4 Casa_2p_5 Guarderia Supermercat
Demanda
10,979.82 13,897.39 13,884.67 13,897.57 13,884.75 13,897.27 13,897.57 13,888.77 13,900.40 13,911.24 13,867.15 5,343.57 5,344.04 5,354.56 5,340.51 5,342.36 9,803.60 163,625.70
Cost Energia
1,866.57 € 2,362.56 € 2,360.39 € 2,362.59 € 2,360.41 € 2,362.54 € 2,362.59 € 2,361.09 € 2,363.07 € 2,364.91 € 2,357.42 € 908.41 € 908.49 € 910.28 € 907.89 € 908.20 € 1,666.61 € 27,816.37 €

TOTAL
350,060.93
59,510.36 €

Amb Instal·lació Perruqueria Casa_Elec_1 Casa_Elec_2 Casa_Elec_3 Casa_Elec_4 Casa_Elec_5 Casa_Elec_6 Casa_Elec_7 Casa_Elec_8 Casa_Elec_9 Casa_Elec_10
E. Importada
6,736.84 12,281.53 12,264.72 12,280.59 12,269.30 12,281.09 12,281.35 12,275.87 12,283.51 12,294.78 12,255.39
Cost E. Importada 1,145.26 € 2,087.86 € 2,085.00 € 2,087.70 € 2,085.78 € 2,087.79 € 2,087.83 € 2,086.90 € 2,088.20 € 2,090.11 € 2,083.42 €
E. Solar directa
4,013.54 1,611.42 1,612.45 1,612.23 1,612.13 1,611.73 1,612.44 1,609.52 1,612.24 1,613.45 1,608.74
Estalvi Solar directe 682.30 € 273.94 € 274.12 € 274.08 € 274.06 € 273.99 € 274.11 € 273.62 € 274.08 € 274.29 € 273.49 €
E. Rebuda
229.44
4.44
7.50
4.75
3.32
4.45
3.78
3.38
4.65
3.00
3.02
Estalvi E. Rebuda
39.00 €
0.75 €
1.28 €
0.81 €
0.56 €
0.76 €
0.64 €
0.57 €
0.79 €
0.51 €
0.51 €
Cost E. Rebuda
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
E. Enviada
1,266.61 5,673.01 3,888.66 3,765.52 4,528.46 3,961.93 3,750.66 5,238.05 6,204.57 1,587.94 1,387.30
Benefici E. Enviada 0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
E. Venuda
616.52
1,560.57 3,343.89 3,467.26 2,704.40 3,271.34 3,481.90 1,997.42 1,028.19 5,643.61 5,848.97
Benefici E. Venuda 30.83 €
78.03 € 167.19 € 173.36 € 135.22 € 163.57 € 174.09 € 99.87 €
51.41 € 282.18 € 292.45 €

Casa_2p_1
3,912.75
665.17 €
1,394.12
237.00 €
36.69
6.24 €
0.00 €
651.65
0.00 €
3,850.90
192.54 €

Casa_2p_2
3,913.53
665.30 €
1,388.77
236.09 €
41.75
7.10 €
0.00 €
670.47
0.00 €
3,837.43
191.87 €

Casa_2p_3
3,921.49
666.65 €
1,394.65
237.09 €
38.42
6.53 €
0.00 €
1,516.56
0.00 €
2,985.46
149.27 €

Casa_2p_4
3,903.94
663.67 €
1,391.96
236.63 €
44.61
7.58 €
0.00 €
1,947.98
0.00 €
2,556.73
127.84 €

Casa_2p_5
3,903.92
663.67 €
1,394.58
237.08 €
43.87
7.46 €
0.00 €
1,589.29
0.00 €
2,912.80
145.64 €

Guarderia
5,729.50
974.02 €
3,742.45
636.22 €
331.64
56.38 €
0.00 €
285.36
0.00 €
1,868.86
93.44 €

Supermercat
97,356.25
16,550.56 €
19,164.17
3,257.91 €
47,105.29
8,007.90 €
0.00 €
0.00
0.00 €
0.00
0.00 €

TOTAL
252,146.36
42,864.88 €
50,000.57
8,500.10 €
47,914.00
8,145.38 €
0.00 €
47,914.00
0.00 €
50,976.25
2,548.81 €

13,867.15
566.45 €

5,343.56
435.78 €

5,344.04
435.06 €

5,354.56
392.89 €

5,340.51
372.05 €

5,342.36
390.18 €

9,803.60 163,625.70
786.04 € 11,265.81 €

350,060.93
19,194.29 €

Total sense peatges 1,114.44 € 2,009.83 € 1,917.81 € 1,914.34 € 1,950.56 € 1,924.22 € 1,913.73 € 1,987.03 € 2,036.79 € 1,807.93 € 1,790.97 €

472.62 €

473.43 €

517.38 €

535.83 €

518.03 €

880.57 €

16,550.56 €

40,316.07 €

Peatges Compartir

0.37 €

0.42 €

0.38 €

0.45 €

0.44 €

3.32 €

471.05 €

479.14 €

1,116.73 € 2,009.88 € 1,917.88 € 1,914.39 € 1,950.59 € 1,924.26 € 1,913.77 € 1,987.06 € 2,036.83 € 1,807.96 € 1,791.00 €

472.99 €

473.85 €

517.76 €

536.28 €

518.46 €

883.89 €

17,021.62 €

40,795.21 €

749.84 €
40.17%

435.42 €
47.93%

434.64 €
47.84%

392.51 €
43.12%

371.61 €
40.93%

389.74 €
42.91%

782.72 €
46.96%

10,794.75 €
38.81%

18,715.15 €
31.45%

TOTAL Energia
TOTAL Estalvi

TOTAL A PAGAR
ESTALVI REAL
% d'estalvi

10,979.82 13,897.39 13,884.67 13,897.57 13,884.75 13,897.27 13,897.57 13,888.77 13,900.40 13,911.24
752.13 € 352.72 € 442.59 € 448.25 € 409.85 € 438.32 € 448.85 € 374.06 € 326.28 € 556.98 €

2.29 €

0.04 €

352.68 €
14.93%

0.08 €

442.51 €
18.75%

0.05 €

448.20 €
18.97%

0.03 €

409.81 €
17.36%

0.04 €

438.27 €
18.55%

0.04 €

448.81 €
19.00%

0.03 €

374.03 €
15.84%

0.05 €

326.23 €
13.81%

0.03 €

556.95 €
23.55%

0.03 €

566.42 €
24.03%

Taula 5.20. Resultats anuals per prossumidor de l’escenari 1.B.I.1 sense preu a la compartició (Font: Pròpia )
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Sense Instal·lació Perruqueria Casa_Elec_1 Casa_Elec_2 Casa_Elec_3 Casa_Elec_4 Casa_Elec_5 Casa_Elec_6 Casa_Elec_7 Casa_Elec_8 Casa_Elec_9 Casa_Elec_10 Casa_2p_1 Casa_2p_2 Casa_2p_3 Casa_2p_4 Casa_2p_5 Guarderia Supermercat
Demanda
10,979.82 13,897.39 13,884.67 13,897.57 13,884.75 13,897.27 13,897.57 13,888.77 13,900.40 13,911.24 13,867.15 5,343.57 5,344.04 5,354.56 5,340.51 5,342.36 9,803.60 163,625.70
Cost Energia
1,866.57 € 2,362.56 € 2,360.39 € 2,362.59 € 2,360.41 € 2,362.54 € 2,362.59 € 2,361.09 € 2,363.07 € 2,364.91 € 2,357.42 € 908.41 € 908.49 € 910.28 € 907.89 € 908.20 € 1,666.61 € 27,816.37 €

TOTAL
350,060.93
59,510.36 €

Amb Instal·lació Perruqueria Casa_Elec_1 Casa_Elec_2 Casa_Elec_3 Casa_Elec_4 Casa_Elec_5 Casa_Elec_6 Casa_Elec_7 Casa_Elec_8 Casa_Elec_9 Casa_Elec_10
E. Importada
6,206.27 9,666.82 9,652.50 9,666.23 9,652.73 9,666.83 9,664.89 9,657.65 9,669.46 9,678.61 9,636.79
Cost E. Importada 1,055.07 € 1,643.36 € 1,640.93 € 1,643.26 € 1,640.96 € 1,643.36 € 1,643.03 € 1,641.80 € 1,643.81 € 1,645.36 € 1,638.25 €
E. Solar directa 4,013.54 1,611.42 1,612.45 1,612.23 1,612.13 1,611.73 1,612.44 1,609.52 1,612.24 1,613.45 1,608.74

Casa_2p_1
3,041.38
517.03 €
1,394.12

Casa_2p_2
3,045.83
517.79 €
1,388.77

Casa_2p_3
3,051.52
518.76 €
1,394.65

Casa_2p_4
3,040.08
516.81 €
1,391.96

Casa_2p_5
3,039.03
516.63 €
1,394.58

Guarderia
5,251.31
892.72 €
3,742.45

Supermercat
144,461.53
24,558.46 €
19,164.17

TOTAL
267,749.48
45,517.41 €
50,000.57

Estalvi Solar directe 682.30 €

273.94 €

274.12 €

274.08 €

274.06 €

273.99 €

274.11 €

273.62 €

274.08 €

274.29 €

273.49 €

237.00 €

236.09 €

237.09 €

236.63 €

237.08 €

636.22 €

3,257.91 €

8,500.10 €

Descàrrega Bateries 760.01
Estalvi Bateries 129.20 €
E. Venuda
1,085.64
Benefici E. Venuda 54.28 €

2,619.16
445.26 €
4,485.25
224.26 €

2,619.72
445.35 €
4,483.63
224.18 €

2,619.11
445.25 €
4,484.49
224.22 €

2,619.89
445.38 €
4,483.77
224.19 €

2,618.71
445.18 €
4,485.41
224.27 €

2,620.24
445.44 €
4,483.10
224.15 €

2,621.60
445.67 €
4,484.58
224.23 €

2,618.69
445.18 €
4,484.91
224.25 €

2,619.17
445.26 €
4,483.20
224.16 €

2,621.62
445.68 €
4,485.35
224.27 €

908.06
154.37 €
3,549.70
177.48 €

909.44
154.60 €
3,553.61
177.68 €

908.39
154.43 €
3,548.83
177.44 €

908.47
154.44 €
3,551.43
177.57 €

908.76
154.49 €
3,548.52
177.43 €

809.84
137.67 €
1,304.44
65.22 €

0.00
0.00 €
0.00
0.00 €

32,310.88
5,492.85 €
64,985.86
3,249.29 €

TOTAL Energia
TOTAL Estalvi

10,979.82 13,897.39 13,884.67 13,897.57 13,884.75 13,897.27 13,897.57 13,888.77 13,900.40 13,911.24
865.78 € 943.46 € 943.65 € 943.55 € 943.63 € 943.45 € 943.71 € 943.52 € 943.51 € 943.71 €

13,867.15
943.43 €

5,343.57
568.86 €

5,344.04
568.38 €

5,354.56
568.96 €

5,340.51
568.64 €

5,342.36
568.99 €

9,803.60 163,625.70
839.11 € 3,257.91 €

350,060.94
17,242.24 €

TOTAL A PAGAR

1,000.78 € 1,419.10 € 1,416.74 € 1,419.04 € 1,416.78 € 1,419.09 € 1,418.88 € 1,417.57 € 1,419.56 € 1,421.20 € 1,413.99 €

339.55 €

340.11 €

341.32 €

339.24 €

339.21 €

827.50 € 24,558.46 €

42,268.12 €

865.78 €
46.38%

568.86 €
62.62%

568.38 €
62.56%

568.96 €
62.50%

568.64 €
62.63%

568.99 €
62.65%

839.11 €
50.35%

17,242.24 €
28.97%

ESTALVI REAL
% ESTALVI

943.46 €
39.93%

943.65 €
39.98%

943.55 €
39.94%

943.63 €
39.98%

943.45 €
39.93%

943.71 €
39.94%

943.52 €
39.96%

943.51 €
39.93%

943.71 €
39.90%

943.43 €
40.02%

Taula 5.21. Resultats anuals per prossumidor de l’escenari 1.B.II.1 (Font: Pròpia )
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3,257.91 €
11.71%

Comparació del funcionament òptim de microxarxes individuals en front d’una microxarxa compartida

Quan a partir dels resultats del conjunt de la urbanització s’havia considerat que l’escenari amb
compartició era clarament superior en front al de no compartir, el que es pot veure dels resultats
detallats per als diferents prossumidors és que els grans beneficiats de la compartició són els tres
negocis, especialment el supermercat. Això és deu a causa de que aquests prossumidors no són
capaços de satisfer la seva demanda energètica únicament amb la seva generació i per tant poden
aprofitar l’energia que si que sobra dels habitatges a causa del seu baix consum a les hores centrals
del dia. També destacar la gran diferència que hi ha entre els resultats d’aplicar el preu a l’energia
compartida en front de no aplicar-lo, en cas de no aplicar-lo, els negocis encara surten molt més
beneficiats.
Els resultats globals no enganyen, per al conjunt de la urbanització la compartició és un mecanisme
molt atractiu que permet que amb menys inversió s’aconsegueixi un benefici major. Però per tal de
repartir aquest benefici de forma justa entre els diferents prossumidors, s’ha d’aplicar un preu a
l’energia compartida i els resultats mostren que aquest ha de ser una mica superior als 0.07 € que
s’han escollit en aquest treball.

5.3. Millor modalitat d’autoconsum
Per últim, es determinarà d’entre totes les opcions permeses per la normativa actual, quina modalitat
d’autoconsum es considera l’òptima a l’hora de construir una instal·lació d’autoconsum.
Els dos millors escenaris corresponen a l’escenari 1.B.I.1 que correspon a la modalitat d’autoconsum
amb compartició d’energia amb venta d’excedents i a l’escenari 1.B.II.3 que correspon a la modalitat
d’autoconsum individual amb mecanisme de compensació.
El dimensionament de les instal·lacions és el mateix, sense disposar de sistema d’emmagatzematge,
però la factura anual de l’escenari amb compartició és inferior.
Escenari 1.B.I.1
Inversió inicial
-84,442.10 €
Costos anuals
-40,795.21 €
VAN a 20 anys
-1,213,510.11 €
Retorn (anys)
4.17

Escenari 1.B.II.3
Inversió:
-84,442.10 €
Costos anuals:
-41,511.03 €
VAN a 20 anys:
-1,233,321.66 €
Retorn (ays)
4.33

Taula 5.22. Comparació resums econòmics escenaris 1.B.I.1 i 1.B.II.1 (Font: Pròpia )

En aquest estudi, l’escenari amb compartició obté uns resultats lleugerament millors als de la
compensació d’excedents, però és molt probable que no sempre sigui així, ja que per tal de treure’n

73

Memoria

profit a la compartició, cal que hi hagi altres consumidors (ja que no cal que generin) que es puguin
aprofitar dels excedents que es generen just en el moment en que es generen. I, com s’ha vist a les
taules detallades per a cada prossumidor, per tal de que es reparteixi el benefici de forma justa entre
els diferents membres de la compartició, s’ha de posar un preu a aquesta energia compartida, cosa
que actualment no figura a la normativa vigent i els medis per a gestionar-ho els haurien de posar
també els integrants del grup de consumidors que vagin a compartir energia entre ells.
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Conclusions
L’estudi del present treball es basava en la hipòtesis de que la compartició d’energia introduïda a raó
del Reial decret 244/2019 del 6 d’abril, suposaria un gran incentiu a la implantació d’instal·lacions
d’autoconsum. I posteriorment es va decidir aprofitar l’estudi per analitzar altres aspectes d’interès a
l’hora de realitzar instal·lacions d’autoconsum, com ha estat l’efecte dels descomptes gràcies a la
compra de grans quantitats d’equipaments, l’ús d’una bateria comunitària i, al girar el present treball
en torn d’aquest Reial decret, també s’ha volgut analitzar quina modalitat és la més atractiva d’entre
totes les opcions permeses.

Els anàlisis dels resultats han mostrat que els descomptes amb els que s’ha treballat no han afectat el
dimensionament de la part de generació d’energia, sempre s’ha considerat òptim fer ús de la
capacitat màxima.
En canvi, si que han tingut un cert efecte al dimensionament dels sistemes d’emmagatzematge. La
diferència més significativa s’ha vist als escenaris 1.B.II.1 i 2.B.II.1 que corresponen als escenaris amb
bateria individual, sense compartició d’energia i amb venta d’excedents, en que s’ha passat de 37
bateries de 2.56 kWh a no disposar de sistema d’emmagatzematge.
Tot i així, en general l’efecte dels descomptes ha estat força menor del que s’esperava i s’ha vist que
la compartició d’energia limita encara més l’efecte.

La comparativa entre fer servir una bateria comunitària o que cada prossumidor disposi del seu propi
sistema d’emmagatzematge tan sols s’ha analitzat detalladament per a la modalitat d’autoconsum
compartit permesa segons la normativa, que és la de venta d’excedents. Com les diferències entre les
dues instal·lacions ha estat força petita, els resultats tampoc han variat gaire.
A l’escenari amb bateria comunitària s’ha triat una capacitat bastant baixa de 17.92 kWh mentre que
per al cas individual s’ha decidit no fer ús de bateries. S’ha considerat més atractiva la opció
individual a causa d’una inversió inicial inferior i un període de retorn més curt.
Tot i que no s’ha entrat en detall a causa de no ser una modalitat permesa, en l’àmbit de la
comparació de bateria comunitària en front de bateria individual, els escenaris més interessants són
els que no permeten la venta ni la compensació d’excedents, ja que aquests han d’invertir en el
sistema d’emmagatzematge per tal d’aprofitar l’energia solar. En aquests escenaris, els resultats han
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estan força diferents. El sistema d’emmagatzematge amb bateries individuals s’ha dimensionat amb
37 bateries, en front de les 22 que s’han fet servir per a la comunitària, amb el que ha aconseguit
tenir uns costos anuals significativament inferiors als de la instal·lació amb bateria comunitària.
Per tant, amb els valors utilitzats en aquest treball, s’ha considerat bastant més viable l’ús de bateries
individuals.

Seguint la normativa, hi ha dos tipus de modalitats de compartició, per xarxa interior i per xarxa
pròxima, a causa de treballar amb habitatges unifamiliars, tan sols s’ha tractat, i per tant, avaluat, la
compartició per xarxa pròxima.
Els beneficis de la compartició d’energia entre diferents prossumidors és el focus principal de l’estudi,
per aquest motiu, l’anàlisi de la comparació entre compartir energia i no compartir-ne, ha estat el
més detallat.
El que s’ha pogut observar, és que la compartició aporta grans estalvis al conjunt de la urbanització al
donar ús a l’energia excedentària sense la necessitat d’invertir en sistemes d’emmagatzematge. Però
per tal d’aconseguir aquests estalvis, és necessari que hi hagi consumidors amb una demanda que
pugui rebre aquesta energia excedentària en el moment en que es genera, en el cas del present
estudi, el supermercat.
També s’ha vist que per tal de repartir el benefici que s’aconsegueix, cal aplicar un preu a aquesta
energia compartida, en cas de no aplicar-lo, només se’n beneficien els que reben l’energia
compartida.

Per últim, s’han comparat els resultats de l’escenari amb compartició en front de la modalitat
d’autoconsum individual amb compensació.
Els valors econòmics han estat prou similars, sent lleugerament millors els de la compartició. Però a
causa de la simplicitat en la gestió de la instal·lació individual i sobretot del fet que a la major part de
nuclis urbans, pugui costar trobar de consumidors que puguin fer servir els excedents energètics al
moment en que es generen, s’ha considerat més competitiva la modalitat d’autoconsum individual
acollida a compensació.
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Futures línies d’actuació
En aquest apartat es comentaran els errors que s’han vist al repassar el treball i no s’han pogut
canviar, també es comentarà com es voldria expandir el treball i en quins aspectes es considera que
hi ha més àmbit de millora.

Que estigui estrictament malament, tan sols s’ha detectat l’error en el codi del programa que ha de
fer funcionar la càrrega i descàrrega de la bateria comunitària:
•

Carrega_MAX_Bat(t): Restricció per limitar la càrrega de la bateria a 12 kW.
sum[ c, (C_Bat(t,c) * R_Bat)] <= 12

•

(Eq. 3.28)

Descarrega_MAX_Bat(t): Restricció per limitar la descàrrega de la bateria a 12 kW.
sum[ c, (D_Bat(t,c)/R_Bat)] <= 12

(Eq. 3.29)

Aquestes restriccions no funcionen com realment indica el full de característiques de l’inversor
carregador, l’inversor carregador de la bateria comunitària només admet fins a 200 A per a carregar
la bateria, que al ser de 48 V vol dir fins a 9.6 kW. A més a més, a la càrrega, s’ha utilitzat el rendiment
al inrevés de com realment afecta i a la descàrrega no s’hauria d’haver introduït.
Per tant, aquestes equacions haurien de ser:
•

Carrega_MAX_Bat(t): Restricció per limitar la càrrega de la bateria a 9.6 kW, tal com
indica el full de característiques de l’inversor carregador.
sum[ c, (C_Bat(t,c) / R_Bat)] <= 12

•

(Eq. 3.28)

Descarrega_MAX_Bat(t): Restricció per limitar la descàrrega de la bateria a 12 kW.
sum[ c, (D_Bat(t,c))] <= 12

(Eq. 3.29)

Aquests canvis tenen un cert efecte sobre l’ús que es pot treure de la bateria comunitària, per el que
els resultats amb els que s’ha treballat són una mica més favorables per a la bateria comunitària del
que haurien d’haver estat.
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Un dels aspectes a millorar del treball són els diferents prossumidors escollits així com els seus
consums. S’ha dedicat una quantitat important de temps a la realització dels diferents models de
consums per tal que aquests siguin realistes, però òbviament hauria estat millor la utilització de
consums reals. A més a més, com per avaluar la compartició és necessari que hi hagi un consum
elevat al migdia, s’ha introduït un supermercat que, possiblement estigui sobredimensionat si es té
en compte que a la urbanització tan sols hi ha 17 altres consumidors.
Això es conecta amb el següent aspecte a millorar, inicialment la urbanització anava a comptar amb
un nombre de prossumidors més elevat, ja que 18 encara es considera petit per a una comunitat
d’usuaris d’una urbanització, però les simulacions realitzades amb AIMMS ja estaven trigant un
temps força considerable en realitzar-se, per el que s’ha limitat a aquest nombre.
De cara a realitzar un estudi més detallat s’hauria de treballar amb consums reals i amb un grup de
prossumidors bastant més elevat.

Un dels anàlisis que s’ha volgut realitzar ha estat l’efecte dels descomptes, a causa de comprar
materials en grans quantitats, a l’hora de dimensionar les instal·lacions òptimes. Els descomptes
utilitzats no s’han pogut basar en informació concloent, com ara al contactar amb els distribuïdors
dels equipaments. Per aquest motiu, s’ha estat bastant conservador i els descomptes han estat força
baixos, per el que l’efecte dels descomptes reals al comprar en grans quantitats, pot ser més gran del
que s’ha observat en aquest treball.

En diversos punts del treball, s’ha comentat que les instal·lacions amb compartició d’energia són més
difícils de gestionar, però no s’ha entrat en detall en els elements per gestionar-la ni els costos
associats. En general, la compartició d’energia es limita als excedents d’energia que s’envien a la
xarxa al no poder-se consumir en aquell moment i si en aquest mateix moment hi ha un altre
consumidor que està consumint energia de la xarxa, aquesta es passa a considerar com que és la
compartida. Això, en principi, ho pot gestionar la comercialitzadora sempre que s’hagi fet un
repartiment dels excedents. Però realitzar de forma acurada aquest repartiment, no és fàcil, ja que el
consum no sempre és constant. A més a més, no es podria aplicar el preu a l’energia compartida que
s’ha recomanat per tal de repartir els beneficis.
Per tal de gestionar l’energia compartida i fer el seguiment correcte per a poder aplicar aquests
preus, seria necessari l’ús d’equips SEMS (Smart Energy Metering Systems) gestionats per un sistema
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) que al final de cada mes, amb la informació
recol·lectada, gestiones les factures elèctriques per als diferents prossumidors.
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Per últim, com en aquest treball tan sols s’ha analitzat la compartició per xarxa pròxima, per tal
d’avaluar la totalitat de les modalitats introduïdes amb el reial decret 244/2019 s’hauria d’estudiar la
compartició a xarxa interior.
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica
En aquest apartat s’hi ha d’incloure el pressupost desglossat i agrupat per capítols, incloent la mesura
dels mitjans emprats i la valoració econòmica dels mateixos (costos d’enginyeria, mà d’obra,
materials, etc.).
En aquest apartat s’inclourà un pressupost del cost que suposa la realització del present informe. Està
dividit en els costos dels equipaments necessaris per a realitzar l’informe i la mà d’obra.
A la web d’AIMMS et demanen que et posis en contacte amb ells per a saber el cost de la llicència no
acadèmica, per el que s’ha buscat a altres pàgines [9]. El preu de les llicències anuals s’ha dividit per 4
a causa de que el projecte s’ha es pot realitzar en 3 mesos.
A l’apartat de mà d’obra, s’han desglossat les diferents activitats necessàries per a realitzar-lo i s’ha
atribuït una classificació professional, així com un preu per hora treballada per a cada activitat.
Els preus per hora en funció de la classificació professional s’han basat en els trobats a la pàgina web
“A.B. Ingenieria Civil”, equiparant enginyer d’energia a enginyer industrial.
Equipament i llicències
Equipament i llicències
Model/Característiques Preu/any (€/any) Temps d'us (any)
Total (€)
Microsoft 365 Empresa
Paquet Microssoft Office
126
0.25
31.50 €
Estándar
AIMMS Desktop
AIMMS
13,500
0.25
3,375.00 €
Development License
Intel ® Core ™ i5-4460
Ordinador
CPU @ 3.20 GHz RAM:
100
0.25
25.00 €
8.00 GB
Windows 10
Profesional
259 (1 sol cop)
0.025
6.48 €
Connexió internet
40
0.25
10.00 €
Subtotal Equipaments
3,447.98 €
Mà d'obra
Hores dedicades
Activitat
Classificació professional Preu/hora (€/h)
Total (€)
(h)
Dissenyar models consums
Enginyer d'energia
36
50
1,800.00 €
Dissenyar escenaris simulació
Enginyer d'energia
36
10
360.00 €
Planols
Deliniant
25
5
125.00 €
Codi simulacions
Enginyer d'energia
36
60
2,160.00 €
Recopilar dades simulacions
Auxiliar
21
15
315.00 €
Analitzar resultats
Enginyer d'energia
36
45
1,620.00 €
Redactar informe
Enginyer d'energia
36
40
1,440.00 €
Subtotal Mà d'obra
225
7,820.00 €
TOTAL
11,267.98 €
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Annexes
Durant la realització de l’estudi, s’han generat multitud de documents en els que es recopila i tracta
la informació referents als 18 escenaris de simulació, tant per a les entrades d’informació, com per a
les sortides. Totes aquestes dades estan recopilades en els diferents annexes, cadascun en una
carpeta diferent per tal de tenir-los degudament ordenats. Aquests annexes es troben en un fitxer
adjunt a aquesta memòria.
A. Models de consums: En aquest annexa es recopilen els documents d’Excel en el que figuren
els diferents models de consum que s’han fet servir i un parell que no s’han arribat a utilitzar.
En els documents, hi ha els dies tipus per cada estació, diferenciant entre laborable, festiu a
casa i festiu fora de casa. I els valors horaris de la demanda anual que s’han introduït a les
simulacions. Per al supermercat, també hi h un document de Word que s’ha fet servir per a
recopilar la informació amb la que s’han fet els models.
B. Plànols: Els plànols de la capacitat màxima de les diferents instal·lacions de generació. En PDF
i arxius DWG.
C. Evolució preu Electricitat: És tan sols un document d’Excel on s’ha plasmat la informació
obtinguda a Eurostat i analitzat per a determinar el valor que es fa servir a les simulacions.
D. Fulls de característiques: Els datasheets dels equipaments utilitzats en les diferents
instal·lacions.
E. Pressupost: Cadascun dels components té la seva descripció detallada i el cost associat
desglossat en el seu propi document d’Excel. També hi ha un document amb una taula
recopilatoria amb els preus finals de cada component i un altre amb relacions de preus de
bateries trobades a la pàgina Alibaba per tal de determinar quins descomptes es poden
arribar a fer servir.
F. Models AIMMS: Tot i que a la realització de les simulacions es van fer fins a sis models
diferents, en aquest annexa tan sols s’han inclòs els dos models que s’han fet servir. Els
documents estan en formats utilitzats per el programa AIMMS.
G. Resultats: Els diferents resultats dels diferents escenaris estan recollits en aquest annexa.
Estan ordenats per carpetes i subcarpetes seguint la nomenclatura utilitzada al treball. Cada
carpeta de cada escenari conté dos documents, “Resultats” en el que, separats per
pestanyes, es recopilen els valors obtinguts de la simulació així com un resum dels resultats
obtinguts, i “Per prossumidor” en el que es desglossa la inversió inicial i els resultats tan
energètics com econòmics per a cada prossumidor. També hi ha un altre document Excel
anomenat “Períodes retorn” que s’ha fet servir per a calcular i recopilar els períodes de
retorn així com els fluxos econòmics anuals de cada escenari.
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