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Resum 

El present document realitza un estudi entorn de l’aplicació del model distribuït de generació elèctrica, 

mitjançant la col·laboració de microxarxes. L’objectiu principal és elaborar un model de Matlab i 

Simulink que permeti estudiar i simular la col·laboració entre diferents microxarxes, al mateix temps 

d’avaluar la incidència i la promoció social i administrativa d’aquest model de generació distribuïda.  

Amb la modelització energètica d’una microxarxa i, posteriorment, la modelització d’algoritmes de 

col·laboració entre aquestes, s’elaborarà SIMCOL-P2P: un simulador de col·laboració Peer-to-Peer fàcil 

d’utilitzar i capaç de generar automàticament un extens informe dels resultats. Així mateix, aquest 

simulador incorporarà les modalitats considerades definides en els vigents decrets legals. 

Presentant un escenari determinat i utilitzant SIMCOL-P2P s’obtindran amplis estalvis anuals en el cost 

de facturació de l’electricitat amb paybacks assumibles referents a la inversió necessària, reafirmant 

així els beneficis per als sectors més amplis de la societat de l’aplicació d’aquest model en el sistema 

energètic global. 

Paraules clau: microxarxa, model, Matlab, Simulink, Peer-to-Peer, SIMCOL-P2P, payback 
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Resumen 

El presente documento realiza un estudio entorno a la aplicación del modelo distribuido de generación 

eléctrica, mediante la colaboración de microredes. El objetivo principal es elaborar un modelo de 

Matlab i Simulink que permita estudiar y simular la colaboración entre diferentes microredes, al mismo 

tiempo que avaluar la incidencia y la promoción social y administrativa de este modelo de generación 

distribuida. 

Com la modelización energética de una microred y, posteriormente, la modelización de algoritmos de 

colaboración entre estas, se desarrollará SIMCOL-P2P: un simulador de colaboración Peer-to-Peer fácil 

de utilizar y capaz de generar automáticamente un extenso informe de los resultados. Así mismo, este 

simulador incorporará las modalidades consideradas definidas en los vigentes decretos legales. 

Presentando un escenario determinado y utilizando SIMCOL-P2P se obtendrán amplios ahorros 

anuales en el coste de facturación de la electricidad con paybacks asumibles referentes a la inversión 

necesaria, reafirmando así los beneficios para los sectores más amplios de la sociedad de la aplicación 

de este modelo en el sistema energético global. 
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Abstract 

This document conducts a study on the application of the distributed model of electrical generation, 

through the collaboration of microgrids. The main objective is to develop a Matlab and Simulink model, 

that allows the study and simulation of collaboration between different microgrids, simultaneously 

evaluating the incidence and social promotion of this distributed generation model. 

With the energy modeling of a microgrid, and afterwards, the modeling of collaboration algorithms 

between them, SIMCOL-P2P will be developed: a Peer-to-Peer collaboration simulator easy to use and 

capable of generating automatically an extensive report of the results. Moreover, this simulator will 

incorporate the modalities considered defined in the current legislative decrees. 

Presenting a specific scenario and using SIMCOL-P2P we will obtain great annual savings to the cost of 

electrical invoicing with affordable paybacks regarding to the necessary investment, reasserting the 

benefits for the wider sectors of society by applying this distributed model in the global energy system. 
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1. Introducció 

En els darrers anys ha augmentat la potència fotovoltaica instal·lada arreu del món, arribant als 100 

GW instal·lats anualment, però tan sols una petita fracció d’aquesta xifra fa referència a les 

instal·lacions d’autoconsum. El nou model de generació distribuïda, centrat en l’autoconsum, les 

comunitats d’energies renovables i impulsat per les directives comunitàries europees (UE 2018/2001), 

s’enfronta al tradicional model de grans centrals de generació elèctrica allunyades dels punts de 

consum. 

La recent investigació i aplicació de microxarxes elèctriques com a petits centres de distribució elèctrica 

obra la porta cap a un nou model de generació distribuïda centrat en l’usuari, dotant-lo de generació 

local i participant com un usuari més, dins la xarxa pública d’energia.  

 

1.1. Objectius del treball 

En aquest treball es pretén analitzar la viabilitat social i econòmica de les microxarxes elèctriques i la 

seva col·laboració Peer-to-Peer com a autoconsumidors d’energia.  

L’objectiu és, d’una banda, modelitzar energèticament mitjançant Matlab i Simulink el comportament 

d’una microxarxa elèctrica amb autoconsum i posteriorment la col·laboració entre diverses 

microxarxes i, de l’altra, l’anàlisi de viabilitat social i econòmica de l’aplicació de les microxarxes i els 

escenaris considerats. 

A més, el model de Simulink es definirà com un model compacte amb una guia d’usuari. D’aquesta 

manera qualsevol usuari podrà entendre el funcionament i utilitzar el model per avaluar l’aplicació de 

microxarxes en un escenari determinat o aportar i investigar conceptes que millorin el model. 
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2. Microxarxes elèctriques 

En aquest capítol es desenvolupa el concepte de microxarxa elèctrica. Partint de les diferents 

definicions més esteses del concepte, buscarem les seves característiques així com les millores i 

avantatges que introdueixen. Finalment definirem la microxarxa concepte d’estudi d’aquest projecte. 

2.1. Definicions de microxarxes 

En (1) el US Department of Energy defineix una microxarxa com un grup de consums i generacions 

distribuïdes dins d’uns límits elèctrics clars que funcionen com una sola entitat respecte la xarxa. 

Aquesta pot connectar-se i desconnectar-se de la xarxa per tal de treballar connectada a xarxa o aïllada. 

En (2) s’inclou també la definició de CIGRÉ C6.22 Working Group on les microxarxes són sistemes de 

distribució d’energia elèctrica que contenen consums i generadors d’energia distribuïda que funcionen 

de forma coordinada i controlada connectats a xarxa o de forma aïllada.  

En (3) es defineixen les microxarxes com xarxes de distribució d’energia elèctrica amb generació 

distribuïda, sistemes d’emmagatzematge i càrregues flexibles. Poden funcionar connectades a xarxa o 

de forma autònoma.  

Podem veure que les definicions anteriors coincideixen: les microxarxes són un conjunt de consums i 

generacions distribuïdes que poden funcionar connectades a xarxa o de forma aïllada. Observem com 

en la majoria també es considera les microxarxes com a sistemes de distribució d’energia elèctrica i en 

(3) es fa menció dels sistemes d’emmagatzematge d’energia i la flexibilitat dels consums.  

També cal tenir en compte que la microxarxa és un concepte escalable. En la Figura 2.1 primerament 

observem una microxarxa com un habitatge de baixa tensió. A continuació una microxarxa com un 

alimentador a baixa tensió de diversos habitatges i finalment una microxarxa com una xarxa de 

distribució de baixa tensió.  
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Figura 2.1 Estructures de microxarxes (Font: (3) ) 

Les microxarxes ens ofereixen característiques molt diferents a la xarxa elèctrica convencional, obrint 

la porta cap a un sistema de generació distribuïda on el consum s’adapta a la generació renovable i 

s’allunya de la generació centralitzada en grans centrals de producció energètica.  

 

2.2. Millores i avantatges 

Algunes de les millores i avantatges que comporten les microxarxes extret de (3) són: 

 Modernització de la xarxa i integració de tecnologies de xarxa intel·ligent. 

 Millores en la integració de la generació renovable distribuïda que ajuda a reduir els pics de 

consum i pèrdues al localitzar la generació propera al consum. 

 Coneixença de les necessitats de l’usuari final assegurant l’alimentació de les càrregues 

crítiques i controlant la fiabilitat i la qualitat de la xarxa a nivell local, augmentant la 

participació i la implicació dels usuaris en el sistema energètic. 

 Sostenir la xarxa elèctrica controlant càrregues sensibles , generació renovable local i 

sistemes auxiliars de suport. 
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 L’operació de microgeneradors en la xarxa aporta beneficis a la xarxa completa si s’opera de 

forma coordinada i eficient. 

 Els majors beneficis de les microxarxes s’obtenen al treballar connectades a xarxa, 

considerant les microxarxes aïllades per situacions físiques concretes. 

 L’operador d’una microxarxa integra operacions de generació i distribució d’energia, control 

de càrregues, regulació d’emissions, entre d’altres. Complint objectius econòmics, tècnics i 

ambientals. 

 Les microxarxes presenten altes capacitats de resoldre conflictes d’interessos entre els 

diferents afectats per tal d’arribar a una solució òptima global. 

Podem observar que les microxarxes aporten millores molt notables en els usuaris finals a nivell de 

seguretat, fiabilitat i qualitat del servei, així com la seva participació i implicació en el sistema energètic  

al tenir la generació “a casa”. Aquestes millores en l’usuari final aporten canvis positius en la xarxa 

general en termes de modernització i gestió de xarxa intel·ligent, integració de generació renovable i 

control eficient del funcionament general des de microgeneradors.   

 

2.3. Cas d’estudi 

Definirem la microxarxa objecte d’estudi per aquest projecte com una microxarxa domèstica d’un 

prosumer: un consumidor i productor d’energia elèctrica. D’aquesta manera serà una microxarxa 

connectada a xarxa on valorarem la possibilitat tant de vendre com de comprar energia a xarxa.  

S’ha escollit una microxarxa connectada a xarxa perquè, com ja s’ha esmentat anteriorment, les 

microxarxes elèctriques necessiten una xarxa elèctrica de suport per tal d’optimitzar el 

dimensionament dels equips que la conformen. L’accés a aquesta xarxa de suport redueix l’autonomia 

de la instal·lació sense reduir la seva seguretat, fet que es tradueix en una reducció de la capacitat de 

la bateria i la potència de generació renovable instal·lada.  

En la Figura 2.2 podem observar un esquema dels diferents elements que conformen la microxarxa cas 

d’estudi. 
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Figura 2.2 Estructura de la microxarxa cas d'estudi (Font: (4)  ) 

La microxarxa està formada per un consum, generació renovable distribuïda (fotovoltaica i/o 

microeòlica), un sistema d’emmagatzematge d’energia elèctrica, equips convertidors d’energia 

elèctrica i la connexió a xarxa. 

Cal tenir en compte que els panells fotovoltaics funcionen connectats a un inversor amb MPPT 

(Maximum Power Point Tracker) que converteix el corrent DC en AC per alimentar les càrregues. A 

aquest inversor també està connectada la bateria que es carrega o descarrega en DC. En aquest cas 

l’aerogenerador està connectat al regulador eòlic, que regula la freqüència i tensió del corrent AC 

generat, però en un cas òptim s’utilitzaria un inversor híbrid capaç de regular tant la generació 

fotovoltaica com l’eòlica. S’ha optat per representar l’altre model perquè és difícil trobar un model 

comercial d’inversor híbrid que compleixi les característiques especificades.   Finalment, l’inversor 

també té connexió AC de la xarxa on pot comprar o vendre energia. 
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3. Modelitzat energètic d’una microxarxa elèctrica 

L’objectiu de modelitzar energèticament una microxarxa elèctrica consisteix en elaborar un model que 

representi adequadament els fenòmens energètics que s’esdevenen en aquesta per tal de permetre 

el seu estudi i simulació. 

Per crear aquest model utilitzarem el programari Matlab conjuntament amb Simulink: 

-Simulink és un entorn gràfic interactiu basat en diagrames de blocs que permet simular la interacció 

d’aquests blocs.  

-Matlab és un entorn de programació i computació numèrica que permet manipular amb facilitat 

dades, funcions i vectors i fa d’enllaç amb el programari Simulink.  

D’aquesta manera, utilitzant Matlab i Simulink aconseguim combinar llenguatge textual i gràfic per 

dissenyar un model. En l’entorn gràfic de Simulink representarem els diferents elements de la 

microxarxa i en l’entorn numèric de Matlab introduirem dades d’entrada, ajustarem funcions d’alguns 

blocs de Simulink i visualitzarem les dades de sortida. 

A continuació modelitzarem les diferents parts de la 

microxarxa elèctrica considerada. 

3.1. Generació fotovoltaica 

La generació elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics és 

una de les opcions actuals més comunes de generació 

renovable, tant per la fiabilitat del sistema i els seu 

desenvolupament com per la seva viabilitat econòmica. 

D’aquesta manera, modelitzarem el seu funcionament per 

alimentar una microxarxa elèctrica. 

Els panells fotovoltaics generen electricitat mitjançant l’efecte 

fotoelèctric. La quantitat d’electricitat generada dependrà de 

la irradiància incident en el panell, la temperatura del panell, la 

velocitat del vent, la distribució espectral i les característiques 

físiques del panell fotovoltaic. En aquest projecte tan sols 

tindrem en compte l’efecte de la irradiància, la temperatura i 

les característiques físiques del panell, donat que són els 

principals factors determinants de la generació elèctrica. A 

Figura 3.1 Corbes característiques del panell BSP200P 
d’ERA SOLAR (Font: (16) ) 
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més, incloure de manera exacta l’efecte de la velocitat del vent i la distribució espectral en la generació 

fotovoltaica, és poc pràctic.  

Donat que busquem fer una modelització energètica en comptes de determinar la potència elèctrica 

de generació a través de paràmetres elèctrics determinarem un rendiment fotoelèctric que es veurà 

afectat per la variació de temperatura respecte les condicions STC, seguint la Equació 3.2. Per tal de 

determinar aquesta variació de temperatura s’utilitzarà la temperatura ambient de la zona geogràfica 

indicada i es farà una correcció amb el factor NOCT (Normal Operating Cell Temperature) per tal de fer 

una estimació de la temperatura del panell a partir de la temperatura ambient. Podem veure la 

correcció utilitzada en l’Equació 3.1 

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + 1000
𝑊

𝑚2 ·
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20º𝐶

800
𝑊
𝑚2

 
(Eq. 3.1) 

𝑃𝑃𝑉𝐺𝐸𝑁
= 𝑃𝑃𝑉 · (1 + |𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶| · 𝑃𝑉𝐴𝑅𝑇

) (Eq. 3.2) 

On 𝑃𝑃𝑉𝐺𝐸𝑁
 és la potència fotovoltaica 

de generació, 𝑃𝑃𝑉 és la potència 

fotovoltaica sense tenir en compte 

l’efecte de temperatura i 𝑃𝑉𝐴𝑅𝑇
 és el 

factor de variació de potència en funció 

de la variació de temperatura.  

En la Figura 3.2 veiem les dades que 

s’introduiran en l’script de Matlab per 

tal de definir les característiques 

físiques del panell: la superfície, el 

rendiment fotoelèctric, la variació de 

potència amb la variació de 

temperatura respecte les condicions 

STC, les temperatures STC i NOCT, el 

nombre de panells que instal·larem i el 

rendiment de l’inversor i el cablejat. 

 

 

Figura 3.2 Script de Matlab d’entrada de dades del panell 
fotovoltaic (Font: pròpia) 
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En la Figura 3.3 observem el diagrama de blocs mitjançant Simulink que modelitza el comportament 

dels panells fotovoltaics en funció de les dades d’entrada de l’script de Matlab. Mitjançant el Scope del 

diagrama obtenim la Figura 3.4 on es pot observar la generació elèctrica del panel fotovoltaic, la 

generació sense tenir en compte l’efecte de la temperatura i la generació que queda al passar per 

l'inversor. S'ha modelitzat l'inversor com un simple guany que representa un rendiment constant de 

l'inversor. Considerant que sempre treballarà en un rang de potència propera a la de disseny, 

considerar el rendiment constant, és una bona aproximació.  

 
Figura 3.3 Diagrama de blocs de Simulink del panell fotovoltaic (Font: pròpia) 

En la  Figura 3.4 observem el Scope comentat anteriorment amb les tres sortides de potència diferents. 

 

Figura 3.4 Visualització del Scope del panell fotovoltaic (Font: pròpia) 
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3.2. Generació eòlica 

Per tal de considerar alternatives de generació elèctrica renovable una de les més usuals i amb més 

oferta de mercat és la microeòlica. Mitjançant una microturbina eòlica extraurem part de l'energia del 

vent. 

En la Figura 3.5 observem l’Script de Matlab on s’introdueixen les dades corresponents a 

l’aerogenerador utilitzat. En aquest cas, es defineixen les velocitats del vent d’inici de funcionament de 

la turbina i d’aturada per evitar la sobrecàrrega. A continuació, l’Script demana la corba de potència de 

l’aerogenerador. Com veiem en la Figura 3.6, en el datasheet que obtenim dels fabricants 

d’aerogeneradors hi trobem una corba de generació de potència en funció del vent. D’aquesta manera,  

coneixent les dades del vent mitjançant dades històriques, podem aproximar la producció de 

l’aerogenerador.  

 
Figura 3.5 Script de Matlab d’entrada de dades de l'aerogenerador (Font: pròpia) 
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Figura 3.6 Corba de potència de l'Aerogenerador ENAIR E70PRO (Font: (5) ) 

Les dades de la corba de potència s’introdueixen en dos vectors (un de velocitat del vent i l’altre de 

potència) que han de tenir el mateix nombre de components, però es pot ampliar el nombre de punts 

que hi ha en l'original sense introduir cap problema. El propi Script utilitzarà la funció polyfit per tal 

d’obtenir una aproximació polinòmica de grau 10 de la corba de potència de l’aerogenerador. Per tal 

de comprovar que aquesta aproximació s’ha realitzat correctament ens generarà una gràfica amb la 

representació de la funció de potència generada i els punts que s’han introduït en l’Script. Podem veure 

l’exemple del cas de l’aerogenerador E70PRO en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Corba interpolada per la funció polyfit (Font: pròpia) 

En la Figura 3.8 podem veure el diagrama de blocs de Simulink que s’utilitza per representar 

l’aerogenerador. En aquest cas tan sols ho modelitza un bloc personalitzat on entren les dades del vent, 
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la corba de potència de l’aerogenerador i les velocitats d’inici i final de funcionament, seguit de diversos 

rendiments. 

 
Figura 3.8 Diagrama de blocs de Simulink de l’aerogenerador (Font: pròpia) 

El bloc personalitzat incorpora una estructura if else que acota la funció de potència de l’aerogenerador 

entre les velocitats d’inici i final de funcionament: si la velocitat del vent es troba dins el marge de 

funcionament s’utilitza la funció de potència per calcular la potència generada. També s’ha incorporat 

la sentència max(function, 0) per retallar els valors negatius de potència que pugui incorporar la funció 

de potència interpolada. 

 
Figura 3.9 Codi del bloc personalitzat de l’aerogenerador (Font: pròpia) 

 

3.3. Emmagatzematge 

Un dels reptes més grans que comporta la generació renovable és la generació intermitent. La 

generació d’energia mitjançant fonts renovables depèn de fonts externes d’energia. En aquest cas, de 

la irradiància, la temperatura i el vent. Conseqüentment, no podem assegurar el subministrament 

constant d’energia per alimentar una càrrega.  
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Per tal de solucionar aquest problema evident en el cas d’un habitatge, farem ús de bateries 

electrolítiques com a forma d’emmagatzematge elèctric, degut a la seva extensa comercialització i 

aplicació en casos similars. Ens permetran maximitzar l'ús de l'energia renovable i reduir la nostra 

dependència de la xarxa. 

En la Figura 3.10 trobem l’script referent a les dades de la bateria. En aquest cas introduirem diferents 

dades de capacitat de la bateria que obtindrem del datasheet del fabricant. Aquestes dades ens 

mostraran la capacitat de la bateria en funció del tipus de règim de descàrrega al que sotmetem la 

bateria. Cal introduir la capacitat referent als temps de descàrrega especificats. També introduirem la 

tensió de treball de la bateria i el nombre de bateries que connectarem per tal de poder calcular 

l’energia total que podrem emmagatzemar.  

Finalment l’Script també incorpora el valor d’increment de temps que utilitzarem en la simulació. 

Aquest factor s’utilitza en el modelat de la bateria, ja que és l’únic element que necessita convertir la 

potència d’entrada i sortida en energia emmagatzemada. En la nostra simulació no seria necessari ja 

que utilitzarem dades horàries i, per tant, el factor d’increment de temps és igual a la unitat, però en 

cas de voler utilitzar la simulació amb iteració més petita o més gran de dades s’hauria d’ajustar aquest 

factor, entre d’altres.   

 
Figura 3.10 Scipt de Matlab d’entrada de dades de l’emmagatzematge  (Font: pròpia) 
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En la Figura 3.11 observem el diagrama de blocs de Simulink. En aquest cas cal tenir en compte que 

visualitzem també un bloc referent al controlador que decideix els fluxos de potència d’entrada i 

sortida de la bateria, així com les demandes de la xarxa elèctrica externa en funció de la generació 

renovable i el consum de la càrrega.  

 
Figura 3.11 Diagrama de blocs de Simulink de l’emmagatzematge (Font: pròpia) 

En la modelització de la bateria s’ha incorporat el bloc coef_d calc que permet aproximar el règim de 

descàrrega de la bateria mitjançant un coeficient en funció de les demandes de descàrrega del 

controlador.  

Donat que les bateries perden capacitat d’emmagatzematge en les descàrregues més intenses i tenen 

una capacitat major en les descàrregues de baixa intensitat, s’ha optat per implementar aquest bloc 

amb l’objectiu de penalitzar les descàrregues de gran intensitat i afavorir les descàrregues de baixa 

intensitat. 

En la Figura 3.12 podem observar el codi d’aquest bloc. Mitjançant una estructura if else adjudica un 

valor al coeficient en funció de la descàrrega de la bateria en cada iteració. Aquest coeficient 

representa una proporció de la capacitat de la bateria en cada descàrrega respecte la capacitat 

nominal, considerada en C20. 
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Figura 3.12 Codi del bloc coef_d calc (Font: pròpia) 

Per veure clarament el funcionament del bloc s’ha considerat una bateria 

amb les característiques de la Taula 3.1 i s’ha aplicat la formulació del codi 

de la Figura 3.12. El resultat és un disposició en regions del coef_d en funció 

de la magnitud de la potència de descàrrega de la bateria. En la Figura 3.13 

veiem la disposició en aquest exemple, amb l’evolució de la potència de 

descàrrega de 0 W a 9600 W, que és el límit de descàrrega. Cal esmentar 

que quan no hi ha descàrrega (o és igual a 0 W) el coef_d pren el valor de 

1. 

 

Figura 3.13 Evolució del coef_d en un dia tipus (Font: pròpia) 

Aquest coeficient s’utilitza en el bloc BAT que calcula l’estat de càrrega de la bateria (SoC) en funció de 

les càrregues, les descàrregues, l’estat anterior, l’energia total de la bateria, l’autodescàrrega i el 

coeficient. Aquest últim multiplica l’energia total de la bateria, fet que penalitzarà l’estat de càrrega en 

les descàrregues més pronunciades (coef_d < 1) i premiarà l’estat de càrrega en les descàrregues de 

petita intensitat (coef_d > 1). 

Taula 3.1 Característiques 
de la bateria d’exemple 

(Font: pròpia) 
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Figura 3.14 Codi del bloc BAT (Font: pròpia) 

Finalment cal destacar que l’estat de càrrega que s’obté del bloc BAT  s’utilitza en el controlador per 

tal de decidir les càrregues i descàrregues de la bateria de la iteració següent. Per tal de poder complir 

aquesta condició, s’incorpora entre la sortida del bloc BAT i l’entrada al controlador un retard d’una 

iteració que defineix un estat inicial programable. 

 

3.4. Controlador 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, el bloc del controlador s’encarrega de decidir els fluxos de 

potència de càrrega i descàrrega de la bateria així com la compra i venda d’energia a la xarxa en funció 

de la generació renovable i la demanda del consum. 

El bloc del controlador utilitza un codi basat en prioritzar sempre la generació renovable. Com a 

primera opció es busca satisfer la demanda del consum i, en cas de generar més energia que la 

demanda, s’utilitza aquesta per carregar la bateria. Si la bateria es troba completament carregada 

s’utilitza aquesta energia per vendre-la a xarxa. 

En cas de generar menys energia que la demanda, com a primera opció, s’escull la bateria per 

complementar la generació renovable. En cas de no tenir suficient energia emmagatzemada, s’utilitza 

la compra d’energia a xarxa com a últim recurs. 

 
Figura 3.15 Prioritats de funcionament del consum i la generació de la microxarxa (Font: pròpia) 

D’aquesta manera, estem definint una microxarxa connectada a xarxa que utilitza un algoritme de 

funcionament amb l’objectiu de minimitzar l’ús de la xarxa. En aquest algoritme no es contempla 
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l’opció de carregar la bateria amb energia de la xarxa. Aquest últim fet es considera ineficient i sense 

sentit en aquest cas, ja que la funció de la bateria és la d’augmentar l’autoconsum, maximitzant l’ús de 

la generació renovable (tot i que en altres casos podria ser d’utilitat).  A continuació podem veure el 

codi utilitzat. 

 
Figura 3.16 Codi del bloc del controlador (Font: pròpia) 

Com s’observa en el codi, en cada període el controlador calcula la quantitat d’energia que pot extreure 

(CAP_D_BAT) o injectar (CAP_C_BAT) en funció de l’estat de càrrega de la bateria i els límits que té 

programats (0.9 i 0.1). Es defineix una profunditat de descàrrega de la bateria del 80%, que és el valor 

més comú en bateries electrolítiques d’ús comercial. A partir del consum, la generació renovable i els 

càlculs anteriors, el controlador decideix els fluxos de potència. 

Cal esmentar que com en els règims de descàrrega més intensos el coeficient de penalització de la 

capacitat de la bateria arriba fins a valors de 0.4, la capacitat de descàrrega de la bateria que calcula el 

controlador anirà multiplicada per aquest factor, ja que de no fer-ho, podria exigir descàrregues de la 

bateria més grans a la seva capacitat. De totes maneres, en algun període de la simulació podem 
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observar com l’estat de càrrega de la bateria és lleugerament inferior al límit de 0.1 degut al coeficient 

d’autodescàrrega. 

Més endavant en aquest projecte es desenvolupa el codi del controlador, avaluant la comunicació amb 

altres controladors. 

 

3.5. Perfil de consum 

3.5.1. LoadProGen 

La modelització dels diferents perfils de consum l’obtindrem de l’extensió de Matlab LoadProGen. 

Aquesta extensió va ser desenvolupada per la Universitat Politècnica de Milà amb l’objectiu de facilitar 

l’obtenció de perfils de consum en funció de la introducció de dades d’aparells de consum i la seva 

utilització. 

Com podem observar en la Figura 3.17, a l’executar l’extensió s’obre una finestra que ens permet 

introduir les dades manualment. En la figura identifiquem clarament dues llistes centrals: la llista de 

classes d’usuaris i la llista d’aparells.  

En la primera llista definim una o diverses classes d’usuari i en l’altra llista afegim aparells que poden 

consumir energia elèctrica. De cada aparell hem de definir: 

 Potència nominal en W. 

 Cicle de funcionament cada cop que s’encén en h. 

 Temps de funcionament diari en h. 

 Variació del temps de funcionament en %. 

 Variació de l’horari de funcionament en %. 

 Horari de funcionament. 
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Figura 3.17 Finestra de funcionament de LoadProGen (Font: pròpia) 

L’aplicació també ens permet definir el nombre d’usuaris de cada tipus i el nombre d’aparells que 

utilitza cada usuari.  

Finalment, a l’esquerra de la finestra definim el nombre de perfils que volem que generi i l’increment 

de temps del perfil. Després de generar els perfils es poden observar representacions gràfiques 

d’aquests. 

 
Figura 3.18 Visualització dels perfils de càrrega generats per LoadProGen (Font: pròpia) 
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3.5.2. Obtenció dels perfils de consum 

Per utilitzar l’extensió LoadProGen cal definir els elements de consum i la seva utilització, tenint en 

compte el cas individual de cada habitatge amb les seves particularitats. En el cas d’aquest projecte 

s’han definit 5 consums diferents: 

 Habitatge unifamiliar de consum energètic elevat on es considera que hi viu una família de 

dos persones adultes i dos infants.  

 Habitatge d’una parella amb consum mitjà on un dels dos adults treballa des de casa. 

 Habitatge de mida reduïda amb consum també reduït on hi viu una persona gran. 

 Supermercat petit de proximitat que està obert de 8h a 14h i de 17h a 20h. 

 Habitatge d’obra nova amb alta eficiència energètica. 

S’han tingut en compte consums diferents i horaris diversos d’utilització en cada habitatge. Aquests 

consums s’estableixen en base a (6) i (7).  

S’han obtingut dotze perfils per cada consum i considerarem un perfil corresponent a cada mes de 

l’any. En la Figura 3.19 podem veure els dotze perfils de cada consum agrupats, fet que ens permet 

veure aproximadament la forma dels perfils, així com la seva magnitud i variació.  

En la Taula 3.2 es mostra el consum anual i el pic màxim de cada perfil per veure també les magnituds 

de cada consum. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.2 Característiques dels consums generats (Font: pròpia) 

Els consums tenen característiques bastant diferents en termes de quantitat d’energia consumida, 

potència màxima, horaris de consum, etc. però tots coincideixen en tenir un baix consum durant la nit 

(23h – 7h). Aquesta diversitat en els consums és positiva per la integració de fonts renovables i com 

veurem més endavant, per a la col·laboració entre aquestes. 

Perfil de consum Consum anual [kWh] Pic màxim de consum [kW] 

Habitatge unifamiliar 13800 6,5 

Habitatge parella 7300 2,8 

Habitatge avi 2900 1,7 

Supermercat 12500 4,3 

Habitatge eficient 3600 2,0 
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Figura 3.19 Perfils de càrrega generats per LoadProGen (Font: pròpia) 
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3.6. Obtenció de dades de l'entorn 

La generació renovable està condicionada per les fonts renovables d’energia utilitzades. En aquest cas, 

per fer una previsió de la generació renovable i eòlica necessitarem obtenir dades històriques 

d’irradiància solar, temperatura i velocitat del vent. Caldrà tenir en compte que voldrem fer 

simulacions amb iteració horària i, per tant, haurem d’aconseguir dades històriques horàries. 

 

3.6.1. Irradiància i temperatura 

La Unió Europea va desenvolupar una aplicació actualitzada recentment anomenada PVGIS. Aquesta 

aplicació online ens permet obtenir les dades d’irradiància i temperatura, entre d’altres, de qualsevol 

continent.  Tan sols cal definir en el mapa el lloc d’on volem extreure les dades, la data històrica que 

volem i la inclinació dels panells. En aquest projecte, s’ha escollit una direcció d’Esplugues de Llobregat, 

totes les dades horàries del 2016 i la inclinació òptima de més irradiància total.  

 
Figura 3.20 Finestra de PVGIS (Font: pròpia) 

Amb els resultats obtinguts s’ha realitzat l’obtenció d’un dia tipus de cada mes de l’any fent una mitjana 

amb els dies de cada mes. 
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 Figura 3.21 Perfils de temperatura i irradiància de cada dia tipus (Font: pròpia) 

En la gràfica d’irradiància s’observa alguna desviació impròpia de la corba teòrica, principalment al 

gener. Es dedueix que aquesta desviació és deguda a algun edifici o objecte que PVGIS ha considerat 

que farà ombra en aquesta època de l’any. 
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3.6.2. Velocitat del vent 

Aconseguir dades històriques horàries de vent és complicat ja que en aquest cas no trobem cap base 

de dades europea de fàcil accés. En aquest cas s’ha utilitzat la web datosclima.es que ofereix paquets 

de dades horàries d’estacions meteorològiques d’Espanya per un baix cost. S’han aconseguit les dades 

horàries de vent de Barcelona i Lleida. 

 

Figura 3.22 Finestra de visualització de datosclima  (Font:(8) ) 

Figura 3.23 Perfils de velocitat mitja del vent de cada dia tipus (Font: pròpia) 
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4. Simulació del model de microxarxa elèctrica 

Amb tots els elements de la microxarxa modelitzats s’ha elaborat un model que modelitza una 

microxarxa amb generació fotovoltaica i/o generació eòlica. Mitjançant la introducció de dades a 

Matlab definirem quin tipus de generació volem. 

 

Figura 4.1 Diagrama de blocs del model de microxarxa (Font: pròpia) 

 

4.1. Escenaris de simulació 

Donat que l’objectiu d’aquest treball és simular la col·laboració de diverses microxarxes elèctriques, 

utilitzarem la simulació d’una sola microxarxa elèctrica per comprovar el funcionament de la 

modelització. Després desenvoluparem la col·laboració entre microxarxes. 

Simularem un mes per cada consum considerat, començant el gener i deixant un més de separació 

entre cada simulació. Aquest fet ens permetrà observar els consums així com la variació de dades 

atmosfèriques utilitzades. Considerarem que els habitatges i el supermercat estan situats en la mateixa 

localització i, per tant, utilitzarem les mateixes dades ambientals. Les microxarxes utilitzaran els 

mateixos models de panell fotovoltaic, microturbina i bateria però no en la mateixa quantitat. En la 

Taula 4.1 observem el dimensionat d’equips utilitzat per a cada microxarxa, escollit de forma molt 

variada, per tal de mostrar comportaments diferents per part de cada microxarxa. 

La irradiància i temperatura utilitzades s’han extret d’Esplugues de Llobregat i les dades de vent de 

l’aeroport de Girona.  Els models comercials utilitzats per la generació i l’emmagatzematge són 

l’aerogenerador e70PRO de ENAIR, el mòdul fotovoltaic ERA-340W de ERAsolar i el mòdul de bateria 

S12GC de RollsBattery. 

 



Estudi i simulació de col·laboració Peer-to-Peer de microxarxes elèctriques 

  31 

Consum Nombre panells 

fotovoltaics 

Nombre 

aerogeneradors 

Nombre mòduls de 

bateria 

Habitatge unifamiliar 18 0 10 

Habitatge parella 8 1 8 

Habitatge avi 6 0 6 

Supermercat 0 1 12 

Habitatge eficient 8 0 4 

Taula 4.1 Dimensionat dels equips de cada microxarxa (Font: pròpia) 

 

4.2. Tractament de les dades de sortida 

Després d’obtenir els resultats de la simulació, utilitzem l’script de Matlab per generar gràfiques que 

ens permetin interpretar les dades de sortida. En aquest cas, s’ha escollit mostrar l’evolució de les 

potències de càrrega i descàrrega de la bateria, la generació renovable i el consum, en una mateixa 

gràfica. A continuació, una gràfica per visualitzar el SoC de la bateria i, finalment, l’evolució de les 

potències comprades o venudes a xarxa.  

 

Figura 4.2 Codi de tractament de resultats (Font: pròpia) 
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4.3. Resultats de les simulacions 

A continuació es mostren els resultats de les simulacions del model per a cada escenari. 

 

Figura 4.3 Resultats del gener de l’habitatge unifamiliar (Font: pròpia) 

En la Figura 4.3 observem com la generació fotovoltaica té una forma poc estàndard, allunyada de la 

campana de Gauss teòrica, a causa de la desviació que havíem observat anteriorment en la irradiància 

del gener. Durant les primeres hores del dia la microxarxa utilitza la bateria per cobrir petites demandes 

i en les hores centrals carrega la bateria al màxim i injecta excedents a la xarxa. Tot i tenir la bateria 

carregada del tot, aquesta microxarxa presenta un consum molt elevat a partir de les 17h fins les 00h, 

així que quan cau la generació fotovoltaica, la bateria tan sols aguanta unes tres hores i necessita 

comprar energia a la xarxa.  

En la Figura 4.4 observem l’evolució del 

coef_d d’aquesta simulació. En les primeres 

hores les descàrregues de la bateria són 

molt lleugeres, però a la tarda es fan grans 

demandes de potència a la bateria i el 

coeficient arriba a valors inferiors a 0,8.  

Figura 4.4 Evolució del coef_d  (Font: pròpia) 
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La Figura 4.5 mostra la generació 

fotovoltaica així com la mateixa 

generació sense les pèrdues per 

rendiment i sense l’efecte de pèrdua de 

potència per temperatura.  

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Resultats del març de l’habitatge de la parella (Font: pròpia) 

La microxarxa de la Figura 4.6 presenta generació fotovoltaica (en vermell) de gran potència i generació 

eòlica (en negre) de baixa producció. La microxarxa necessita més d’un quart de la capacitat de la 

bateria per tal de no comprar energia a la xarxa fins que comença a produir la fotovoltaica. Durant les 

hores centrals del dia també carrega la bateria i, tot i que al final del dia pràcticament la bateria queda 

buida, la microxarxa no fa ús de la compra d’energia a la xarxa. 

Figura 4.5 Generació fotovoltaica, potència sense tenir en 

compte el rendiment i potència sense tenir en compte 

l’efecte de la temperatura (Font: pròpia) 
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En aquesta simulació el coef_d 

mostra una forma molt similar però 

amb menys fluctuacions. Al matí la 

bateria es beneficia de les 

descàrregues lleugeres i a la nit està 

penalitzada per les descàrregues 

més agressives. 

 

Figura 4.8 Resultats del maig de l’habitatge de l’avi (Font: pròpia) 

En la Figura 4.8 trobem una microxarxa de consum molt més reduït que les anteriors. Funciona de 

forma autònoma en el mes presentat i tan sols utilitza la xarxa per injectar excedents en les hores 

centrals del dia. La bateria alimenta perfectament les càrregues del matí i la nit. Al final del dia trobem 

un estat de càrrega de la bateria superior a l’inicial.  

 

Figura 4.7 Evolució del coef_d en la segona simulació (Font: pròpia) 
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En aquesta simulació s’han utilitzat les 

dades d’irradiància del mes de maig. Com 

observem en la Figura 4.9 la corba té un 

aspecte més normalitzat, similar a la corba 

de Gauss teòrica. A més a més, també es 

pot observar una major diferència entre la 

generació fotovoltaica i la mateixa 

generació, sense tenir en compte l’efecte 

de la temperatura.  

Aquest fet es deu a l’augment de la 

temperatura en el mes de maig (respecte 

el mes de gener de la primera simulació) 

que redueix el rendiment fotovoltaic. 

 

Figura 4.10 Resultats del juliol del supermercat (Font: pròpia) 

La microxarxa de la Figura 4.10 fa referència al supermercat i no inclou generació fotovoltaica. La 

generació eòlica representa una fracció d’energia molt inferior al consum i quan augmenta el consum, 

la bateria perd tota la seva capacitat ràpidament.  

 

Figura 4.9 Generació fotovoltaica, potència sense tenir en 

compte rendiment i potència sense tenir en compte 

l’efecte de la temperatura en la tercera simulació (Font: 

pròpia) 

 



  Memòria 

36   

En aquesta simulació el coef_d té una evolució 

molt diferent a les anteriors al descarregar la 

bateria intensament en les primeres hores del 

dia. Podem observar l’evolució en la Figura 

4.11. 

 

  

L’última microxarxa també utilitza la xarxa només per injectar excedents, com la tercera microxarxa 

vista anteriorment. Tot i així, aquesta té un ús més intensiu de la bateria, ja que té un nombre inferior 

de mòduls de bateria. 

En els resultats de totes les simulacions podem observar com la generació renovable, amb el suport de 

la bateria, satisfà gran part de la demanda del consum. Tot i així, la majoria dels casos necessiten el 

suport de la xarxa tant per acabar de cobrir el consum, com per vendre excedents de generació i 

obtenir beneficis. 

Ja que l’objectiu de la simulació no era analitzar el dimensionament i la seva viabilitat, sinó que era 

comprovar el funcionament del model, la simulació ha tingut els resultats esperats. El  model de 

microxarxa elèctrica es considera apte per procedir amb l’estudi i simulació de la col·laboració de 

microxarxes.  

Figura 4.12 Resultats del setembre de l’habitatge eficient (Font: pròpia) 

Figura 4.11 Evolució del coef_d en la quarta simulació (Font: pròpia) 
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5. Col·laboració de microxarxes elèctriques: comunitats 

energètiques locals 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les microxarxes elèctriques domèstiques necessiten una xarxa 

elèctrica de suport per tal d’optimitzar el dimensionament dels equips que la conformen. En el cas 

d’una sola microxarxa, generalment, s’utilitza un contracte d’energia elèctrica d’autoconsumidor amb 

una comercialitzadora per tal de complir la funció d’aquesta xarxa de suport. Quan hi ha dificultats per 

connectar-se a la xarxa, es poden utilitzar generadors auxiliars com petits grups electrògens. 

En cas de contemplar més d’una microxarxa propera, s’obre la porta a la col·laboració entre aquestes. 

En aquest projecte es tractarà la manera d’establir transaccions energètiques sense intermediaris, 

l’anomenada col·laboració Peer-to-Peer. 

 Les transaccions Peer-to-Peer són intercanvis directes d’energia entre prosumers, fonamentades en el 

concepte de l’economia compartida. Els prosumers compren i venen energia entre ells de forma directa 

sense fer ús de cap mena d’intermediari, establint una relació completament horitzontal amb objectius 

comuns.  

Aquestes col·laboracions estaran basades en suplir els 

dèficits de generació de les microxarxes amb els 

excedents de la resta, equilibrant la corba de producció i 

consum i reduint la compra-venda d’energia a la xarxa 

pública. D’aquesta manera, es podrien arribar a 

considerar totes les microxarxes com un sol element 

davant de la comercialitzadora elèctrica, tot i que no és 

l’esquema més habitual. 

Tot i que sembla un concepte bastant bàsic i fàcil de dur a terme, la col·laboració entre microxarxes 

Peer-to-Peer gairebé no s’utilitza en el camp pràctic degut a diversos aspectes que veurem més 

endavant, però la majoria dels problemes els trobem en la normativa de cada país.   

A Espanya el 2018 mitjançant l’Article 18 del RD 15/2018 es va modificar la Llei del Sector Elèctric, 

permetent l’autoconsum per part d’un o diversos consumidors, però no s’especifica el concepte de 

compartir excedents i dèficits d’energia.  

En canvi, a nivell europeu durant els últims anys ha aparegut el concepte de comunitat energètica local 

(CEL), també conegut com comunitat d’energies renovables, basat en la col·laboració de microxarxes 

de forma horitzontal entre usuaris. A continuació desenvolupem aquest concepte.  

Figura 5.1 Diagrama de Venn sobre l’estalvi al 

compartir excedents i dèficits (Font: pròpia). 
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5.1. Definició de les CEL 

Segons (9) la Comunitat Energètica Local és una nova figura en la cadena de valor socioeconòmic del 

sector energètic i un nou actor en l’escenari de la transició energètica. El paper d’aquest actor és el de 

facilitar la participació proactiva dels sectors més amplis de la societat, des d’una posició local respecte 

al territori on operen i el benefici social-econòmic que generen.  

Observem doncs, que aquestes comunitats energètiques utilitzen la generació renovable distribuïda 

per tal de satisfer les seves necessitats energètiques i desenvolupen un nou paper en la transició 

energètica. Dotant als ciutadans de decidir sobre la gestió de la seva pròpia energia i la seva comunitat 

local, aporten beneficis socials i econòmics en la seva localitat, amb iniciatives d’enfoc comunitari,  

allunyant-se del model de l’activitat empresarial privada amb fins lucratius. Amb aquest nou actor es 

fomenta una transició energètica més ràpida, justa i a l’abast de tota la ciutadania, empoderant als 

sectors més amplis de la societat a participar d’aquesta.  

 

5.2. Marc regulador 

5.2.1. Marc europeu 

El primer concepte de comunitat energètica local apareix en la legislació de la UE el 2016 a COM(2016) 

864 on ja es defineix com una entitat jurídica orientada al valor més que a la rendibilitat, dedicada a la 

generació distribuïda i gestió de la xarxa. En l’Article 22 de la proposta de la Directiva Europea 

COM(2016) 767 s’introdueix una definició sobre les comunitats d’energies renovables en termes més 

quantitatius i restrictius, però finalment l’11 de desembre de 2018 s’opta per una definició molt més 

oberta en la Directiva (UE) 2018/2001. En l’Article 2.16) s’introdueix la següent definició: 

16) «comunidad de energías renovables»: una entidad jurídica: 

a) que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, se base en la participación abierta y 

voluntaria, sea autónoma y esté efectivamente controlada por socios o miembros que 

están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean 

propiedad de dicha entidad jurídica y que esta haya desarrollado; 

b) cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos 

los municipios; 

c) cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o 

sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias 

financieras; 
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Per tant, s’està definint una entitat jurídica centrada en proporcionar beneficis socials, mediambientals 

i econòmics als membres de la comunitat. Aquesta definició representa una millora en la legislació de 

la col·laboració de microxarxes molt significativa, però encara no resol que puguin vendre i comprar 

excedents i dèficits d’energia tant a la xarxa com entre les pròpies microxarxes. 

No obstant, més endavant sí que trobem informació entorn dels excedents i dèficits d’energia. L’Article 

21.2) introdueix: 

2.   Los Estados miembros garantizarán que los autoconsumidores de energías renovables, de manera 

individual o mediante agregadores, tengan derecho a: 

a) generar energía renovable, incluido para su propio consumo, almacenar y vender su excedente de 

producción de electricidad renovable, en particular mediante contratos de compra de electricidad 

renovable, acuerdos comerciales con proveedores de electricidad y entre pares, sin estar sujetos: 

i) en relación con la electricidad que consumen de la red o vierten a la red, a procedimientos y cargos 

discriminatorios o desproporcionados y a tarifas de la red que no reflejen los costes; 

ii) en relación con la electricidad procedente de fuentes renovables autogenerada y que permanece 

dentro de sus locales, a procedimientos discriminatorios o desproporcionados y cualquier cargo o 

tasa; 
 

b) instalar y utilizar sistemas de almacenamiento de electricidad combinados con instalaciones que 

generen electricidad renovable para el autoconsumo sin estar sujetos a ningún tipo de doble carga, 

incluidas las tarifas de la red para la electricidad almacenada que permanece dentro de sus locales; 

c) preservar sus derechos y obligaciones como consumidores finales; 

d) recibir una remuneración, incluido, en su caso, a través de sistemas de apoyo, por la electricidad 

renovable autogenerada vertida a la red, que refleje su valor de mercado y pueda tener en cuenta su 

valor a largo plazo para la red, el medio ambiente y la sociedad. 

D’aquesta manera la Directiva (UE) 2018/2001 deixa clar que els estats membres han de permetre 

l’autoconsum energètic mitjançant energies renovables i han d’aplicar polítiques per incorporar els 

seus excedents i dèficits en la xarxa. Tot i així no s’especifica la col·laboració entre diversos consumidors 

fins que s’arriba a l’Article 21.4). 

4.   Los Estados miembros garantizarán que los autoconsumidores de energías renovables situados en 

el mismo edificio, incluidos los bloques de apartamentos, tengan derecho a realizar conjuntamente las 

actividades a que se refiere el apartado 2 y que se les permite el intercambio de energía renovable que 

produzcan en su propio o propios emplazamientos, sin perjuicio de las tarifas de la red y otros cargos, 

tasas, gravámenes e impuestos pertinentes aplicables a cada autoconsumidor de energías renovables...  
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Així doncs, queda escrita en la Directiva la col·laboració entre autoconsumidors que hem definit 

anteriorment i, per tant, reconeguda per la Unió Europea. De fet, l’Article 22 de la mateixa Directiva 

està dedicat íntegrament a les comunitats d’energies renovables o CEL.  

En l’Article 22 s’especifica que els Estats membres han de garantir que els consumidors domèstics 

tinguin dret a participar en una CEL sense estar subjectes a condicions discriminatòries sempre que no 

constitueixi la seva principal activitat professional, per tal de garantir que la CEL no té finalitats 

lucratives. A més a més, autoritza a les CEL a produir, consumir, emmagatzemar i vendre energia 

renovable, així com compartir l’energia que produeixin dins les CEL entre els membres. 

Tant en l’Article 21 com en el 22 la Directiva especifica que els Estats membres instauraran un marc 

facilitador que fomenti i faciliti el desenvolupament de l’autoconsum de les energies renovables així 

com les comunitats d’energies renovables. 

Fent un recull dels articles citats i comentats de la Directiva (UE) 2018/2001, podem veure clarament 

que des de la Unió Europea s’està reconeixent l’autoconsum i les comunitats d’autoconsumidors i 

s’obliga als Estats membres a desenvolupar un marc facilitador pel seu desenvolupament.  Tenint en 

compte el marc regulador europeu, prosseguim mirant la regulació de l’autoconsum a l’Estat espanyol. 

 

5.2.2. Marc estatal 

En l’Estat espanyol el marc legal previ al Reial Decret-Llei 244/2019 aprovat el 5 d’abril de 2019 era 

clarament restrictiu per establir les Comunitats Energètiques Locals definides en les Directives 

Europees. Amb la introducció d’aquest nou Reial Decret-Llei, es comença a dotar el sector energètic 

espanyol d’una normativa que habilita la transició energètica cap a un model més equitatiu i amb la 

introducció més intensiva de fonts renovables descentralitzades, tot i que la figura de comunitat 

energètica local actualment no està reconeguda en la legislació. 

De totes maneres, en el RD 244/2019 es defineixen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques per l’autoconsum d’energia a nivell individual i col·lectiu, establint un sistema de 

compensació simplificada entre excedents i dèficits d’energia dels autoconsumidors. A mode de 

resum, trobem les següents modalitats d’autoconsum individual: 

 

 Autoconsum sense excedents: els usuaris podran subministrar energia per l’autoconsum 

però hauran d’instal·lar un dispositiu que impedeixi la injecció d’energia a la xarxa, definit en 

l’Article 4.1a) del RD 244/2019 i l’Article 9.1a) de la Llei 24/2013. 

 Autoconsum amb excedents: els usuaris podran subministrar energia per l’autoconsum i 

injectar energia excedentària a les xarxes de transport i distribució, definit en l’Article 4.1b) 
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del mateix decret i l’Article 9.1b) de la Llei del Sector Elèctric. Dins d’aquesta modalitat, 

existeixen dos tipus d’autoconsum amb excedents: 

o Acollida a compensació: on es poden establir dos tipus de contracte: 

 contracte de compensació d’excedents amb una empresa comercialitzadora 

lliure amb preu horari acordat.  

 contracte de compensació d’excedents amb una comercialitzadora de 

referència amb preu establert al PVPC (Preu Voluntari Petit Consumidor) i al 

preu mig horari del mercat diari i intradiari. 

En cap cas el valor econòmic de l’energia excedentària podrà ser superior al valor 

econòmic de l’energia consumida de la xarxa en un període de facturació (màxim 

d’un mes). 

o No acollida a compensació: en aquesta modalitat es venen els excedents a mercat a 

través d’un representant. S’hauran d’assumir els costos de representació, així com 

les obligacions fiscals que s’apliquen com el pagament del IVPEE del 7% sobre el 

valor de l’energia produïda, definit en la Llei 15/2012 i el peatge de generació de 

0,5€/MWh segons el RD 1544/2011. 

Pel que fa a l’autoconsum col·lectiu, es reconeix en el mateix RD 244/2019 però s’hi apliquen certes 

restriccions:  

 Tots els consumidors participants que es trobin associats a la mateixa instal·lació de generació 

hauran de pertànyer a la mateixa modalitat d’autoconsum. 

 L’intercanvi d’energia podrà realitzar-se en xarxa interior, mitjançant línies directes pròpies o 

a través de la xarxa, sempre que la connexió es realitzi a la xarxa de BT que deriva del mateix 

centre de transformació, les generacions i consums estiguin situades a una distància entre elles 

inferior a 500m i que la instal·lació generadora i els consumidors associats s’ubiquin en la 

mateixa referència cadastral (coincidint els primers 14 dígits). 

 Caldrà disposar d’equips de mesura que registrin la generació neta, així com equips de mesura 

bidireccional en tots els punts frontera.  

D’aquesta manera, es permet l’autoconsum col·lectiu però amb restricció principalment de proximitat 

entre autoconsumidors, limitat a molt poca distància. Podem dir que, donat que totes les modalitats 

d’autoconsum individual definides anteriorment també poden ser col·lectives en l’Estat espanyol, es 

permet l’intercanvi d’excedents i dèficits d’energia entre autoconsumidors.  

En (10) i (11) es defineixen diverses fórmules pràctiques d’autoconsum col·lectiu, entre d’altres: 

 Autoconsum col·lectiu sense excedents: els diferents consumidors associats es reparteixen 

l’energia generada, així com la titularitat de la instal·lació. Hi haurà un sistema que impedeixi 

la injecció a xarxa i no es compensaran els excedents individualitzats. 
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 Autoconsum col·lectiu sense excedents amb compensació: també tindrà un sistema que 

impedeixi la injecció a la xarxa, però els consumidors es podran acollir a un mecanisme de 

compensació d’excedents, compartint la titularitat de la instal·lació. 

 Autoconsum col·lectiu amb excedents no acollits a compensació: la titularitat de la 

generació serà d’un productor amb consumidors associats i els excedents no autoconsumits 

es vendran al mercat. Els usuaris hauran de firmar un acord amb els criteris de repartiment 

de l’energia generada. S’establiran coeficients fixes de repartiment de l’energia produïda. 

 Autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a compensació: la titularitat de la generació 

serà compartida i s’acolliran a compensació els excedents que no siguin consumits per 

l’usuari o els usuaris del col·lectiu.  

Recollint tota la normativa presentada de l’Estat espanyol, trobem l’autoconsum individual d’energia 

renovable clarament reconegut i definit. L’autoconsum col·lectiu també es reconeix, però la seva 

regulació ja no queda tan clara i es troben molts problemes i tràmits administratius en la seva aplicació. 

Així doncs, podem concloure que en l’Estat espanyol trobem una normativa que permet aquest 

autoconsum però que encara es troba poc desenvolupada i, segurament, és per aquest motiu que 

actualment costa trobar exemples pràctics d’autoconsum individual i, sobretot, col·lectiu en el territori.  

Cal esmentar també que el concepte de comunitats d’energies renovables o CEL no apareix en cap 

moment en la legislació, fet que també contribueix a que no quedi clar la regulació entorn 

l’autoconsum col·lectiu. Aquesta incertesa pot condicionar a l’Estat espanyol a reconèixer aquesta 

entitat jurídica en un futur proper, també condicionat per la obligatorietat de construir edificis nZEB a 

partir del 31 de desembre de 2020 (ja vigent en edificis d’autoritats públiques). 

 

5.2.3. Marc municipal 

També podem destacar que segons (12) diverses ciutats en l’entorn municipal realitzen ajudes 

econòmiques, principalment en la reducció d’impostos locals (Impost de Bens Immobles i Impost de 

Construccions Instal·lacions i Obres), i en les instal·lacions de generació elèctrica mitjançant fonts 

renovables. D’aquesta manera la introducció de les CEL també podria venir acompanyada de diverses 

ajudes municipals relatives a les reduccions d’impostos. 

 

5.3. Barreres actuals 

Com s’ha desenvolupat anteriorment, les CEL estan reconegudes com a entitat jurídica en la Unió 

Europea, però a nivell estatal no estan definides i trobem complicacions per tal de dur-les a terme i 

promocionar-les. Actualment, existeixen diverses barreres no tan sols legals sinó en altres aspectes 
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com el model històric de generació elèctrica, la implicació de la societat, etc. de manera que en la 

societat actual trobem diverses barreres que frenen el desenvolupament de les CEL. Segons (9) en 

podem identificar les següents: 

 Falta del marc normatiu i/o d’un grau suficient de desenvolupament. 

 Complexitat de procediments administratius. 

 Canvis en la normativa o reducció d’incentius. 

 Dificultat en l’accés a finançament: falta de confiança dels inversors, alt risc. 

 Aplicació del principi del monopoli natural sobre les xarxes de distribució elèctriques. 

 Poc interès per part de la ciutadania. 

 Desmotivació dels membres de la comunitat. 

 Dificultat a l’hora d’accedir al coneixement expert. 

D’aquestes barreres en podem extreure tres agents claus que juguen un paper en el  desenvolupament 

de les CEL: l’administració pública, el sector privat i la ciutadania. Cadascun d’aquests tres agents 

desenvolupen rols diferents i necessiten de la col·laboració dels altres per poder promocionar les CEL. 

En (9) s’ha elaborat una taula on s’identifiquen els rols i responsabilitats d’aquests agents, per tal de 

potenciar les CEL. 

Breument, de la Figura 5.2 podem extreure que les administracions públiques tenen la funció de 

promoure, legislar i definir les microxarxes en la societat, utilitzant-les com una eina per la transició 

energètica justa i sostenible. Les empreses del sector privat tenen una funció molt diferent al poder 

oferir les solucions tecnològiques per tal d’aplicar les CEL, però és necessària la seva implicació i interès 

en la transició energètica justa i la instal·lació d’energia renovable distribuïda. Finalment, els ciutadans 

són els encarregats d’implicar-se en les CEL i empoderar-se per exigir un model energètic centrat en 

els usuaris, que prioritzi els beneficis socials i ambientals del seu territori abans que els beneficis 

econòmics de grans empreses. 
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Figura 5.2 Taula de rols i responsabilitats dels tres agents implicats en el desenvolpament de les CEL (Font: (9) )  
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5.4. Tecnologies que potencien les CEL 

Les barreres socials actuals frenen clarament el desenvolupament de les CEL, però el desenvolupament 

de la tecnologia en els últims anys ha fet sorgir noves eines i tecnologies, fruit de la societat de la 

informació i la creixent digitalització social i econòmica que vivim.  Aquestes tecnologies, a diferència 

de les barreres socials esmentades, afavoreixen les CEL al solucionar els problemes tecnològics que es 

podien generar per dur a terme la seva l’aplicació. A continuació fem un recull de les principals 

tecnologies que beneficien les CEL, extret de (9): 

- El Data Science, el Big Data o el Data analysis s’han convertit en elements bàsics per la gestió de dades 

i la seva interpretació. L’aparició d’un gran volum de dades necessita una resposta tecnològica per a la 

seva interpretació, podent aplicar aquestes innovacions en la gestió de les col·laboracions energètiques 

i el registre de totes les operacions en un ledger. 

- Els comptadors intel·ligents són capaços de tenir dues vies de comunicació: transmeten i reben 

informació que permet l’obtenció de dades per una Data Management Platform (DMP), així com la 

modificació de paràmetres del propi comptador des de la DMP. Permeten la mesura energètica de 

generacions i consums així com la comunicació amb gestors de la informació. 

- L’Internet of Things (IoT) conforma milions de sensors i dispositius connectats a Internet que 

permeten recopilar enormes quantitats de dades de tot el món en temps real i des de qualsevol lloc, 

permetent mesurar i modificar paràmetres i variables d’actuadors energètics. 

- Les transaccions Peer-to-Peer s’emmagatzemen en una xarxa d’ordinadors que consta dels 

ordinadors tant del proveïdor com del client i la resta de participants de la xarxa, realitzant una 

transacció d’igual a igual sense intermediaris que gestionin la transacció amb la resta de participants 

com a testimonis de cada transacció. 

Així doncs, després de desenvolupar la normativa, les barreres socials i els avanços tecnològics podem 

concloure que les CEL promouen molts beneficis socials, ambientals i econòmics i un gran pas cap a 

una transició energètica justa, però cal un gran treball en camps legislatius i socials per dur a terme 

l’aplicació de les CEL en els sectors més amplis de la societat.  

Considerant les CEL un model d’aplicació que es veurà promocionat en la societat durant els propers 

anys, seguidament es desenvolupa la simulació d’algoritmes de col·laboració entre usuaris 

autoconsumidors, per tal d’avaluar la seva viabilitat econòmica. 
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6. Algoritmes de col·laboració entre microxarxes 

elèctriques 

En aquest capítol es presenta l’estructura i funcionalitat dels diversos algoritmes considerats per 

simular la col·laboració entre autoconsumidors d’energia.  

Segons (13) es defineix un algorisme com un conjunt de regles per a resoldre un problema en un 

nombre finit de passos. D'aquesta manera, entendrem un algoritme de col·laboració com un seguit de 

regles per col·laborar entre diverses microxarxes elèctriques i intercanviar energia en qualsevol 

període de temps.  

En el cas d'aquest projecte definirem aquestes regles i passos a partir del codi dels diversos 

controladors, que regularan els fluxos de potència de les diferents microxarxes.  Utilitzarem dos 

algoritmes diferents que difereixen en l’estructura física dels components utilitzats. En el primer, 

considerarem que cada microxarxa té bateries individuals que només utilitza la pròpia microxarxa 

(emmagatzematge distribuït) i en el segon, considerarem un banc de bateries comunitari 

(emmagatzematge centralitzat). 

  

6.1. Emmagatzematge distribuït 

Aquest algorisme està basat en maximitzar l'ús de l'energia d'autoconsum. Es prioritzarà consumir tota 

la generació renovable instantàniament i si hi ha excedents s'utilitzaran per carregar les bateries i poder 

utilitzar aquesta energia quan la generació no sigui suficient. 

En cas de tenir les bateries carregades i tenir excedents d'energia es compartirà aquesta energia en la 

xarxa de col·laboració i la podrà utilitzar qualsevol usuari que la necessiti, per consumir o carregar les 

seves bateries. Si ningú necessita aquesta energia excedent es vendrà a xarxa. 
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Figura 6.1 Estructura de la microxarxa amb emmagatzematge distribuït (Font: (4)  ) 

6.2. Emmagatzematge centralitzat 

Aquest algorisme està basat en maximitzar l’autoconsum i les col·laboracions energètiques entre 

particulars intentant minimitzar l'emmagatzematge. Es prioritzarà consumir tota la generació 

renovable instantàniament i si hi ha excedents es compartiran en la xarxa de col·laboració on qualsevol 

usuari que tingui dèficit d'energia podrà utilitzar-la.  

En cas de tenir excedents amb totes les demandes satisfetes, el sistema consta d'una bateria central 

que podrà carregar amb aquesta energia o vendre-la a xarxa directament. Aquesta bateria 

centralitzada servirà per satisfer els consums de les microxarxes quan la generació no sigui suficient, 

reduint així la compra d'energia de la xarxa. 

 

Figura 6.2 Estructura de la microxarxa amb emmagatzematge centralitzat (Font: (4)  ) 
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7. Modelització dels algoritmes de col·laboració 

A continuació desenvoluparem la modelització mitjançant Matlab i Simulink dels dos algoritmes 

considerats anteriorment. En ambdós casos s’utilitzen dos tipus de controladors: els controladors 

interns de cada microxarxa, que s’encarreguen de definir els excedents i dèficits individuals, i el 

controlador comunitari, que gestiona aquests excedents i dèficits de totes les microxarxes.  

Els controladors en ambdós algoritmes tenen codis semblants, però com en cada algoritme l’estructura 

dels elements és diferent (variant la localització de l’emmagatzematge), els controladors varien 

lleugerament el seu funcionament. 

 

7.1. Emmagatzematge distribuït 

En aquest cas es considera emmagatzematge individual per a cada microxarxa, de manera que els 

controladors individuals de cada microxarxa definiran els excedents i dèficits d’energia, així com les 

càrregues i descàrregues de la corresponent bateria. Per a realitzar aquesta tasca caldria utilitzar un 

inversor híbrid amb gestió interna de bateria.  

En la Figura 7.1 trobem l’esquema dels controladors del grup de les 5 microxarxes. Els controladors 

individuals es comuniquen amb el controlador comunitari i l’informen dels excedents i dèficits en 

temps real de cada microxarxa. 

Tot i que en aquest projecte s’utilitza aquest controlador comunitari, en aquest algoritme es podria 

eliminar el controlador comunitari incorporant les seves funcions (que veurem més endavant) en els 

controladors individuals mitjançant una comunicació horitzontal entre ells. El motiu d’utilitzar-lo com 

un bloc a part respon a una millor comprensió del funcionament de tot el codi. 
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Per tal d’explicar els codis de programació dels controladors s’ha optat per mostrar-los en un 

organigrama de decisió que podrem veure a continuació. L’organigrama mostra en sentit vertical les 

diferents decisions que pren el dispositiu en funció dels valors de les variables, des del principi fins al 

final. 

El codi dels controladors individuals d’aquest algoritme està basat en una estructura if else  que 

primerament, defineix si la generació és més gran que el consum i, després, extreu o injecta energia 

de la bateria en funció de la decisió anterior i l’estat de càrrega de la bateria. També defineix variables 

que mostren l’energia d’autoconsum per tal de poder-la mostrar en els resultats. Es pot visualitzar el 

seu organigrama en la Figura 7.2. Les variables LIM_C_BAT  i LIM_D_BAT defineixen les capacitats de 

càrrega i descàrrega de la bateria en funció de l’estat de càrrega i incorporen límits de potència (tant 

de càrrega com de descàrrega). 

Figura 7.1 Esquema dels controladors individuals i comunitari de l’algortime amb emmagatzematge distribuït 

(Font: pròpia)  
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Figura 7.2 Organigrama de decisió del codi del controlador individual de l’algoritme amb emmagatzematge 

distribuït (Font: pròpia)  

El codi del controlador comunitari, també mostrat en un organigrama de decisió, està basat en una 

estructura if else més complexa i incorpora algun bucle While. Es pot observar l’organigrama en la        

Figura 7.3. 

Primerament el codi defineix si hi ha excedents, dèficits o ambdós. En cas de només haver-hi dèficits, 

com les microxarxes no poden utilitzar bateries externes d’altres usuaris, el controlador comprarà 

energia per cada microxarxa igual al seu dèficit.  

En cas d’haver-hi dèficits i excedents en el mateix període, el controlador decidirà si els excedents o els 

dèficits són més grans. Posteriorment executarà un bucle While que s’aturarà quan el component més 

petit de la decisió anterior (excedents o dèficits) sigui més petit que 1 W. S’ha definit aquest valor d’1 

W en comptes del zero teòric per tal de reduïr el temps de simulació i evitar que pugui arribar a no 

convergir.  En cada iteració del bucle el codi agafarà l’excedent i el dèficit més grans i els hi restarà el 

menor dels dos. S’ha optat per utilitzar el valor màxim de cada component per tal de minimitzar les 

iteracions, però també seria vàlid utilitzar un altre criteri. Per exemple, donant prioritat a usuaris 

determinats. A més, el controlador anirà emmagatzemant les dades de col·laboració de les 

• P_XOUT (t) : excedents de la microxarxa en W  ∀t 

• P_XIN (t) : dèficits de la microxarxa en W  ∀t 

• P_PV (t) : producció fotovoltaica en W  ∀t 

• P_Wind (t) : producció eòlica en W  ∀t 

• P_GEN (t) : generació renovable total en W  ∀t 

• P_L (t) : consum de la microxarxa en W  ∀t 

• P_AUT_PV (t) : potència fotovoltaica autoconsumida en W  ∀t 

• P_AUT_Wind (t): potència eòlica autoconsumida en W  ∀t 

• CAP_C_BAT (t) : capacitat de càrrega de la bateria en W  ∀t 

• CAP_D_BAT (t) : capacitat de descàrrega de la bateria en W  ∀t 

• SoC IN (t): estat de càrrega de la bateria en tant per unitat  ∀t 

• E_BAT : energia nominal que pot emmagatzemar la bateria en Wh 

• LIM_C_BAT : potència màxima de càrrega de la bateria en W 

• LIM_D_BAT : potència màxima de descàrrega de la bateria en W 
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microxarxes, és a dir, quina quantitat d’energia s’està cedint i la identitat de la microxarxa que entrega 

energia així com la que la rep. 

Per últim cas, si tan sols tenim excedents, primerament es determinarà si els excedents són majors que 

la capacitat de carregar les bateries de les microxarxes. A continuació, s’executarà un bucle While per 

carregar les bateries amb aquests excedents, emmagatzemant també les dades de col·laboració, que 

finalitzarà quan el component menor de la decisió anterior (excedents o capacitat de càrrega de les 

bateries) sigui més petit que 1 W. El codi també utilitza el valor major dels excedents de les microxarxes 

i les capacitats de càrrega de les bateries, restant el menor dels dos. En cas que encara quedin 

excedents es vendran a la xarxa.  

Finalment cal comentar que, quan hi ha dèficits i excedents i s’executa el bucle While per eliminar el 

més petit dels dos, la simulació s’incorpora al cas en que només hi ha excedents o dèficits. 
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Figura 7.3 Organigrama de decisió del codi del controlador comunitari de l’algoritme amb emmagatzematge distribuït (Font: pròpia)  

 

• P_XOUT (t) : sumatori d’excedents de totes les microxarxes en W  ∀t 
• P_XOUT

i
 (t) : excedents de la microxarxa i en W  ∀t 

• P_XIN (t) : sumatori de dèficits de totes les microxarxes en W  ∀t 
• P_XIN

i
 (t) : dèficits de la microxarxa i en W  ∀t 

• P_XV
i
 (t) : potència de venda a la xarxa de la microxarxa i en W  ∀t 

• P_COL
i,j
 (t) : potència de col·laboració de la microxarxa “i” a la “j” 

en W  ∀t 
•  ∆t : increment de temps de la simulació (1h) 
• LIM_C_BAT : potència màxima de càrrega de la bateria en W 

• CAP_C_BAT (t) : capacitat de càrrega de la bateria en W  ∀t 
• SoC IN (t): estat de càrrega de la bateria en tant per unitat  ∀t 
• E_BAT : energia nominal que pot emmagatzemar la bateria en Wh 
• P_XC

i
 (t) : potència de compra a la xarxa de la microxarxa i en W  ∀t 
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7.2. Emmagatzematge centralitzat 

En aquest algoritme l’emmagatzematge es troba situat fora de les microxarxes, creant un banc de 

bateries comú. Els controladors individuals enviaran al controlador comunitari els excedents i dèficits 

de cada microxarxa en cada període. El controlador comunitari decidirà si extreu o injecta energia de 

la xarxa i/o de la bateria, en funció de la informació dels controladors individuals i l’estat de càrrega de 

la bateria. 

 

En aquest algoritme el codi dels controladors individuals és més simple, ja que tan sols defineix els 

excedents i els dèficits de la microxarxa sense fer ús d’un sistema d’emmagatzematge. En la Figura 7.5 

trobem l’organigrama de decisió del codi d’aquest controlador individual. 

Aquesta funció la podria fer un inversor híbrid sense gestió de sistema d’emmagatzematge. 

Figura 7.4 Esquema dels controladors individuals i comunitari de l’algortime amb emmagatzematge centralitzat 

(Font: pròpia)  
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El codi del controlador comunitari també està dissenyat amb una estructura if else que incorpora 

bucles While. Té un origen molt similar a l’algoritme anterior, però s’introdueixen canvis degut a les 

diferències estructurals.  

Primerament, també defineix si hi ha excedents, dèficits o les dues coses. En cas de només haver-hi 

dèficits, el codi intentarà extreure aquesta energia de la bateria i, si l’energia emmagatzemada en la 

bateria no és suficient, la diferència la comprarà de la xarxa. 

En cas de tan sols existir excedents, el codi intentarà carregar la bateria amb tota la potència que se li 

permeti (limitada per la variable CAP_C_BAT) i, en cas d’encara tenir excedents, els vendrà a la xarxa. 

Si en el mateix període tenim excedents i dèficits, el codi avaluarà quin dels dos components anteriors 

és inferior en magnitud. Posteriorment, farà un bucle While amb l’objectiu de reduir a menys d’1 W el 

component que anteriorment s’ha classificat inferior en magnitud. Després de realitzar aquest bucle 

emmagatzemant les dades de col·laboració, el codi tornarà al cas de tenir només excedents o dèficits, 

en funció de l’avaluació de magnitud referent. 

• P_XOUT (t) : excedents de la microxarxa en W  ∀t 
• P_XIN (t) : dèficits de la microxarxa en W  ∀t 
• P_PV (t) : producció fotovoltaica en W  ∀t 
• P_Wind (t) : producció eòlica en W  ∀t 

• P_GEN (t) : generació renovable total en W  ∀t 
• P_L (t) : consum de la microxarxa en W  ∀t 
• P_AUT_PV (t) : potència fotovoltaica autoconsumida en W  ∀t 
• P_AUT_Wind (t) : potència eòlica autoconsumida en W  ∀t 

Figura 7.5 Organigrama de decisió del codi del controlador individual de l’algoritme amb emmagatzematge 

centralitzat (Font: pròpia)  
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Figura 7.6 Organigrama de decisió del codi del controlador comunitari de l’algoritme amb emmagatzematge centralitzat (Font: pròpia)  

 

• P_XOUT (t) : sumatori d’excedents de totes les microxarxes en W  ∀t 
• P_XOUT

i
 (t) : excedents de la microxarxa i en W  ∀t 

• P_XIN (t) : sumatori de dèficits de totes les microxarxes en W  ∀t 
• P_XIN

i
 (t) : dèficits de la microxarxa i en W  ∀t 

• CAP_C_BAT (t) : capacitat de càrrega de la bateria en W  ∀t 
• CAP_C_BAT (t) : capacitat de descàrrega de la bateria en W  ∀t 

• SoC IN (t): estat de càrrega de la bateria en tant per unitat  ∀t 
• E_BAT : energia nominal que pot emmagatzemar la bateria en Wh 
• P_CBAT

i
 (t) : potència de càrrega de la bateria per la microxarxa i en W  ∀t 

• P_DBAT
i
 (t) : potència de descàrrega de la bateria per la microxarxa i en 

W  ∀t 
• P_XC

i
 (t) : potència de compra a la xarxa de la microxarxa i en W  ∀t 

• P_XV
i
 (t) : potència de venda a la xarxa de la microxarxa i en W  ∀t 

• P_COL
i,j
 (t) : potència de col·laboració de la microxarxa “i” a la “j” 

en W  ∀t 
•  ∆t : increment de temps de la simulació (1h) 
• LIM_C_BAT : potència màxima de càrrega de la bateria en W 
• LIM_D_BAT : potència màxima de descàrrega de la bateria en W 
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8. SIMCOL-P2P: Simulador de Col·laboració P2P 

SIMCOL-P2P és un simulador de col·laboració P2P (Peer-to-Peer) en microxarxes amb generació 

renovable distribuïda. Utilitzant els algoritmes comentats anteriorment, simula la col·laboració  de les 

microxarxes. S’ha dissenyat per aquest projecte i s’executa a través de Matlab i Simulink. 

8.1. Objectiu del simulador 

SIMCOL-P2P està dissenyat per avaluar la col·laboració P2P de cinc microxarxes diferents, seguint la 

normativa vigent regulada en el RD 244/2019. D’aquesta manera, simula la generació horària de cada 

dia tipus de cada mes i, tenint en compte els consums i l’aplicació de l’emmagatzematge centralitzat i 

distribuït, elabora un estudi de viabilitat econòmica seguint diferents modalitats de retribució 

especificades en el vigent decret llei.  

D’aquesta manera, el simulador permet obtenir un informe que mostra la viabilitat econòmica de les 

cinc microxarxes considerades a l’aplicar diferents modalitats d’autoconsum, tan individuals com 

col·lectives. 

 

8.2. Funcionament 

El simulador SIMCOL-P2P utilitza el programari Matlab com a base de programació dels algoritmes. 

Des d’un script del programa es criden els dos models de Simulink elaborats que permeten simular els 

algoritmes descrits anteriorment, amb emmagatzematge centralitzat o distribuït. També incorpora un 

model que no considera l’emmagatzematge, per tal d’establir comparatives. 

En la Figura 8.1 podem veure el model que incorpora les cinc microxarxes sense emmagatzematge, on 

es distingeixen clarament les cinc microxarxes connectades al controlador comunitari que decideix les 

col·laboracions i les compres i vendes a xarxa. De cada microxarxa surten els excedents i els dèficits 

d’energia que decideix el controlador individual. 
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Figura 8.1 Model de Simulink de cinc microxarxes sense emmagatzematge (Font: pròpia)  
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En la Figura 8.2 podem veure el model que incorpora les cinc microxarxes amb bateria centralitzada. 

El model presenta una realimentació a causa de la gestió de l’emmagatzematge, que necessita l’estat 

de càrrega de la iteració anterior per funcionar correctament.  

 

Figura 8.2 Model de Simulink de cinc microxarxes amb emmagatzematge centralitzat (Font: pròpia)  

En aquests dos models anteriors les microxarxes estan representades amb un simple bloc on estan 

agrupats internament els blocs de cada microxarxa. En la Figura 8.3 podem veure els blocs interns del 

model de microxarxa utilitzada. En aquests models les microxarxes no tenen emmagatzematge propi. 
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Figura 8.3 Model de Simulink d’una microxarxa individual sense emmagatzematge (Font: pròpia)  

En la Figura 8.4 trobem el model de col·laboració amb emmagatzematge distribuït. En aquest cas, en 

cada microxarxa visualitzem tres sortides: els excedents energètics, els dèficits i l’estat de càrrega de 

la bateria, ja que ara cada microxarxa incorpora emmagatzematge individual. També s’afegeix en cada 

microxarxa una entrada en forma de realimentació del sistema que fa referència a les càrregues de les 

bateries per part d’altres microxarxes.  

Com que el controlador comunitari gestiona aquestes càrregues de les bateries individuals des de 

microxarxes externes, també necessita els valors de la capacitat de cada emmagatzematge i els límits 

de càrrega. 
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Figura 8.4 Model de Simulink de cinc microxarxes amb emmagatzematge distribuït (Font: pròpia)  

Cal esmentar que les microxarxes d’aquest model tenen una estructura interna diferent degut a la 

incorporació interna de la bateria. En la Figura 8.5 podem veure el seu model.  
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Figura 8.5 Model de Simulink d’una microxarxa individual amb emmagatzematge (Font: pròpia)  

El script de Matlab utilitza les dades de cada mes introduïdes per l’usuari i crida els tres models per 

realitzar la simulació de cada model dotze vegades, un cop per a cada mes, emmagatzemant els 

resultats de la simulació en variables de tipus double (dades i temps).  

Per poder introduir les dades d’entrada en els models de Simulink, s’utilitza el bloc From Workspace, 

que agafa variables del Workspace de Matlab definides amb l’script i les importa al model de Simulink. 

En canvi, per obtenir les dades de sortida de la simulació, s’utilitza el bloc To Workspace. Aquest escriu 

el resultat de les variables especificades de la simulació en el Workspace de Matlab en format 

timeseries, que són vectors també de tipus double (dades i temps).  

 

 

 

 

D’aquesta manera, al final de les trenta-sis simulacions, obtenim els resultats de totes les variables en 

cada període de temps, podent-les utilitzar per definir la visualització de resultats de la simulació 

global.  

 

Figura 9.6 Blocs To Workspace i From Workspace de 

Simulink 
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8.3. Entrada de dades 

Per tal de realitzar les diferents simulacions SIMCOL-P2P utilitza diferents dades d’entrada. Aquestes 

dades s’introdueixen mitjançant un llibre d’Excel, ja que s’ha considerat que Excel és un entorn més 

utilitzat socialment i té un entorn gràfic més còmode i, per tant, facilita aquesta entrada de dades. 

Les dades a introduir en l’Excel anomenat Input_data.xlsx són les següents: 

 Perfils de consum horaris de cada microxarxa per cada dia tipus de cada mes. 

 Irradiància horària per cada dia tipus de cada mes. 

 Temperatura horària per cada dia tipus de cada mes. 

 Velocitat del vent mitjana horària per cada dia tipus de cada mes. 

 Característiques tècniques del mòdul fotovoltaic considerat (superfície, rendiment 

fotovoltaic, coeficient de variació de potència per variació de temperatura, temperatura STC, 

temperatura NOTC). 

 Nombre de mòduls fotovoltaics per microxarxa. 

 Característiques tècniques de l’aerogenerador eòlic considerat (velocitat d’arrancada, 

velocitat d’aturada, corba de potència de l’aerogenerador). 

 Nombre d’aerogeneradors per microxarxa. 

 Característiques tècniques del mòdul de bateria considerat (capacitat de la bateria en 

diferents règims de descàrrega, límit de càrrega, límit de descàrrega, tensió de la bateria). 

 Nombre de mòduls de bateria per microxarxa. 

 Rendiments de la instal·lació (rendiment de l’inversor solar, rendiment del controlador eòlic, 

rendiment del cablejat, rendiment de càrrega de la bateria, rendiment d’autodescàrrega de 

la bateria). 

 Paràmetres i costos del contracte elèctric (preu fixe de compra d’energia, preu fixe de 

potència contractada, impost elèctric, IVA). 

 Indicadors predictius anuals (augment del IPC, augment del consum elèctric). 

 Costos d’inversió (costos de compra per mòdul fotovoltaic, aerogenerador, mòdul de bateria, 

electrònica de potència de cada microxarxa sense considerar bateria, electrònica de potència 

de cada microxarxa considerant bateria, electrònica de potència per bateria centralitzada). 

 Preu fixe de compra i venda d’energia de col·laboració entre microxarxes. 

 Preu fixe de venda d’excedents. 

 

8.4. Informe de resultats 

Un cop s’ha simulat l’escenari en qüestió, SIMCOL-P2P elabora un informe on realitza una comparativa 

econòmica entre modalitats d’autoconsum recollides en el RD 244/2019. Les modalitats considerades 

són les següents: 

 Contracte sense generació a preu horari fixe. 

 Contracte d’autoconsum individual sense injecció d’excedents. 
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 Contracte d’autoconsum individual amb retribució per excedents a preu fixe. 

 Contracte d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge centralitzat sense injecció 

d’excedents. 

 Contracte d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge centralitzat i retribució 

d’excedents a preu fixe. 

 Contracte d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge distribuït sense injecció 

d’excedents. 

 Contracte d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge distribuït i retribució d’excedents 

a preu fixe. 

 Contracte d’autoconsum col·lectiu sense emmagatzematge i sense retribució d’excedents. 

 Contracte d’autoconsum col·lectiu sense emmagatzematge i amb retribució d’excedents a 

preu fixe. 

Totes les modalitats d’autoconsum individual  o col·lectiu amb venta d’excedents que s’han considerat, 

estan atribuïdes a la retribució per excedents de la corresponent modalitat d’autoconsum. També es 

podria considerar vendre aquests excedents directament al mercat, mitjançant un operador de 

mercat, però no s’ha volgut considerar com a modalitats d’estudi. Generalment, la venda d’excedents 

directament al mercat reporta menys beneficis a causa dels costos de l’operador, el pagament del 

IVPEE i els peatges d’accés com a generador. 

D’aquesta manera l’informe inclou:  

 Estudi de cada modalitat per cada microxarxa. 

 Resum de totes les modalitats estudiades per a cada microxarxa considerada. 

 Resum de totes les microxarxes considerades per a cada modalitat estudiada. 

El primer resum esmentat permet avaluar de forma ràpida la millor modalitat estudiada per cada 

microxarxa. El segon resum permet avaluar la millor modalitat estudiada per totes les microxarxes i 

com beneficien les diferents modalitats a cada una d’elles. 

L’Annex A conté el manual d’usuari de SIMCOL-P2P, on s’expliquen aspectes més concrets entorn el 

simulador i es mostren exemples per totes les modalitats.  
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9. Escenari de col·laboració 

En aquest capítol es recull i desenvolupa l’escenari considerat per tal de simular-lo amb SIMCOL-P2P.  

L’estudi estarà situat a Esplugues de Llobregat i considerarem els consums mostrats anteriorment 

obtinguts mitjançant LoadProGen. Ens els consums s’inclouen quatre habitatges amb característiques 

diferents i un petit comerç. La irradiància i temperatura s’obtindran de la zona geogràfica esmentada, 

però la velocitat del vent s’extraurà de l’aeroport de Girona, ja que el vent d’Esplugues és insuficient 

per l’aerogenerador utilitzat. 

Per realitzar la simulació és necessari definir un model de panell fotovoltaic, aerogenerador i mòdul de 

bateria. Els models utilitzats en aquest escenari són els mateixos que en la simulació anterior  de 

l’apartat 5: l’aerogenerador e70PRO de ENAIR, el mòdul fotovoltaic ERA-340W de ERAsolar i el mòdul 

de bateria S12GC de RollsBattery.  

El nombre de panells fotovoltaics dimensionats per a cada microxarxa s’ha definit seguint                    

l’Equació 9.1. 

𝑛𝑃𝑉 =
𝐸𝑑 · 𝑓

𝐺𝑑𝑚 · 𝑆 · 𝜂𝑃𝑉
 

(Eq. 9.1) 

On: 

 𝐸𝑑 és el consum total d’un dia tipus Wh. 

 𝑓 és el factor de cobertura solar, definit en el 60 %. 

 𝐺𝑑𝑚 és la irradiància total d’un dia tipus en Wh/m2. 

 𝜂𝑃𝑉 és el rendiment fotovoltaic, considerat 17,5 % en el model escollit. 

 𝑆 és la superfície del mòdul fotovoltaic, en aquest cas de 1,94 m2. 

Seguint aquesta formulació s’ha calculat el nombre de panells corresponent per cada microxarxa 

mensualment i s’ha realitzat una mitjana. Podem veure els resultats en la Taula 9.1. 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitjana 

nPV1 16 15 11 10 11 9 8 9 9 14 20 20 13 

nPV2 10 8 6 5 6 5 5 5 5 8 10 12 7 

nPV3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 

nPV4 17 14 11 10 9 8 8 8 9 14 18 20 12 

nPV5 5 4 3 3 3 2 2 3 3 4 5 6 3 

Taula 9.1 Nombre de panells dimensionats per cada microxarxa 
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El nombre de mòduls de bateria dimensionats per a cada microxarxa s’ha definit seguint l’Equació 9.2. 

𝑛𝐵𝐴𝑇 =
𝐸𝑑 · 𝑔

𝐶20 · 𝑉𝐵𝐴𝑇
 

(Eq. 9.2) 

On: 

 𝐸𝑑 és el consum total d’un dia tipus en Wh. 

 𝑔 és el factor de cobertura de l’emmagatzematge, definit en el 50 %. 

 𝐶20 és la capacitat normalitzada de la bateria, en Ah. 

 𝑉𝐵𝐴𝑇 és la tensió nominal de la bateria, considerada en 12 V en el model escollit. 

S’ha realitzat el càlcul per a tots els mesos i totes les microxarxes i s’ha fet la mitjana dels resultats per 

tal d’aconseguir el dimensionament. En la Taula 9.2 podem veure els resultats. 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitjana 

nBAT1 9 10 9 9 11 9 9 10 10 10 11 9 10 

nBAT2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 

nBAT3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 

nBAT4 9 10 9 10 9 9 9 9 9 10 10 9 9 

nBAT5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Taula 9.2 Nombre de mòduls de bateria dimensionats per cada microxarxa 

Aproximar la generació eòlica és més complicat que aproximar la generació fotovoltaica, a causa de la 

forma de la corba de potència d’un aerogenerador. Aquesta varia molt significativament la generació 

amb petites variacions de la velocitat del vent considerada. S’ha optat per decidir implementar un 

aerogenerador en les microxarxes 2 i 4 i poder avaluar posteriorment el seu funcionament i la seva 

viabilitat.  

En la Taula 9.3 podem veure el resum de components utilitzats en cada microxarxa per realitzar la 

simulació. 

  Nombre de 
panells 

Nombre 
d'aerogeneradors 

Nombre de mòduls de 
bateria 

Microxarxa 1 [u] 13 0 10 

Microxarxa 2 [u] 7 1 5 

Microxarxa 3 [u] 3 0 5 

Microxarxa 4 [u] 12 1 9 

Microxarxa 5 [u] 3 0 3 

Taula 9.3 Nombre de panells, aerogeneradors i mòduls de bateria de cada microxarxa 
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En la Taula 9.4 s’especifiquen tota la resta de dades que s’han  introduït en SIMCOL-P2P per simular 

aquest escenari. 

 

Rendiment de la instal·lació: Costos d'inversió (IVA inc.) 

Rendiment inversor solar [%] 90 Cost de compra per panell PV 135.40 € 

Rendiment controlador eòlic [%] 90 Cost de compra per aerogenerador 7,800.00 € 

Rendiment cablejat [%] 95 
Cost de compra electrònica de 

potència sense bateria microxarxa 1 
828.77 € 

Rendiment càrrega de la bateria 
[%] 

95 
Cost de compra electrònica de 

potència sense bateria microxarxa 2 
1,025.64 € 

Rendiment autodescàrrega 
bateria [%] 

99.98 
Cost de compra electrònica de 

potència sense bateria microxarxa 3 
599.14 € 

Costos de contracte energetic 
Cost de compra electrònica de 

potència sense bateria microxarxa 4 
635.24 € 

Preu compra energia [€/kWh] 0.12 € 
Cost de compra electrònica de 

potència sense bateria microxarxa 5 
599.14 € 

Preu potència contractada 
[€/kW·mes] 

3.43 € Cost de compra per mòdul de bateria 239.96 € 

Impost elèctric [%] 5.113 
Cost de compra electrònica de 
potència bateria centralitzada 

1,276.55 € 

IVA [%] 21 
Cost de compra electrònica de 

potència amb bateria microxarxa 1 
928.64 € 

Preus de col·laboració 
Cost de compra electrònica de 

potència amb bateria microxarxa 2 
1,235.42 € 

Preu compra/venda energia 
col·laboració [€/kWh] 

0.05 € 
Cost de compra electrònica de 

potència amb bateria microxarxa 3 
507.64 € 

Preu de venda d'excedents 
[€/kWh] 

0.05 € 
Cost de compra electrònica de 

potència amb bateria microxarxa 4 
703.29 € 

Indicadors predictius 
Cost de compra electrònica de 

potència amb bateria microxarxa 5 
649.10 € 

IPC [%] 0.5   

Augment anual de consum 
energètic [%] 

0.1   

Taula 9.4 Paràmetres definits per la simulació 
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10. Resultats de la simulació de col·laboració 

A continuació es mostren els resultats de la simulació (utilitzant SIMCOL-P2P) de l’escenari considerat 

anteriorment. En l’Annex B trobem adjuntat l’informe complet que el simulador ha generat com a 

resultat de la simulació de l’escenari en qüestió,  però en aquest apartat es comenten els aspectes més 

rellevants d’aquest informe. 

Després de la introducció i el glossari, en l’informe de l’Annex B trobem la taula d’energies de la 

microxarxa 1. Amb aquesta taula ens podem fer una idea de com es comporta la microxarxa amb la 

resta, en funció del tipus de col·laboració. Primerament, observem el consum i la generació 

fotovoltaica mensual, així com l’autoconsum d’energia fotovoltaica que és d’un 20-30% del consum. 

Com en aquesta microxarxa no hi ha aerogeneradors, les columnes de generació i autoconsum eòlic 

estan buides.   

A continuació trobem energies de col·laboració, d’intercanvi amb la bateria i de compra i venda a la 

xarxa. El sufix _cen fa referència al model amb emmagatzematge centralitzat,  _dis fa referència al 

model amb emmagatzematge distribuït i _nbat fa referència al model sense emmagatzematge. També 

cal tenir en compte el sufix _in que indica que l’energia entra en la microxarxa en qüestió i el sufix _out 

que indica que l’energia surt de la microxarxa. 

 Taula 10.1 Taula d’energies mensuals de la microxarxa 1 (Font: pròpia) 
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En el cas de l’energia de col·laboració, no apareix el resultat de la simulació del model sense 

emmagatzematge, ja que és el mateix que el resultat del model amb emmagatzematge centralitzat: 

els models de microxarxes són idèntics i la bateria centralitzada no es té en compte en aquest apartat. 

En l’energia d’intercanvi amb la bateria tampoc apareix el model sense emmagatzematge, ja que 

sempre seria zero. 

Si observem les dades d’aquesta primera microxarxa, podem extreure que l’energia d’entrada de 

col·laboració és bastant similar en els dos models, però l’energia de sortida és clarament més gran en 

el model centralitzat, actuant com a microxarxa que exporta molta energia a les altres. Pel que fa a la 

bateria, l’utilitza molt més en model descentralitzat. Les extraccions i injeccions són majors que en 

model centralitzat. 

Referent a la compra d’energia veiem que és menor en el model amb emmagatzematge distribuït, una 

mica superior en el model centralitzat i considerablement superior en el model sense 

emmagatzematge. En canvi, la venda d’energia es comporta de forma inversa: en el model distribuït 

no es ven energia, en el model centralitzat ja se’n ven i la venda és superior en el model sense 

emmagatzematge. Aquesta relació inversa ens està indicant que amb el model distribuït la microxarxa 

té un autoconsum d’energia més gran (compra menys energia i no en ven), amb el model centralitzat 

disminueix lleugerament l’autoconsum (augmenta la compra d’energia i apareixen ventes) i amb el 

model sense emmagatzematge encara tenim menys autoconsum. Aquest índex d’autoconsum tampoc 

és l’únic element que determina el cost de la factura, però sí que és una referència que cal tenir en 

compte.  

La venda d’energia amb el model distribuït és completament nul·la en aquesta microxarxa i en les 

altres, pel simple fet que els excedents s’utilitzen per carregar les bateries de les altres microxarxes (i 

així augmentar l’autoconsum) i, en aquest escenari, mai arriben al 100% de càrrega les cinc bateries.  

  

Figura 10.1 Gràfiques d’autoconsum individual de la microxarxa 1 (Font: pròpia) 
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En la Figura 10.1 es mostren les gràfiques generades a l’informe corresponents a l’autoconsum 

individual de la microxarxa 1. Podem veure com, seguint el dimensionat de l’escenari i aplicant els 

rendiments i funcionament del sistema, la fotovoltaica cobreix una fracció del 20% fins al 40% del 

consum. Les gràfiques ens permeten veure clarament els excedents, compres i autoconsums d’energia 

així com el balanç econòmic mensual de consums i excedents. Aquesta última informació és molt útil 

per veure si la generació està sobredimensionada i estem injectant energia per la qual no obtindrem 

retribució, ja que el terme econòmic referent a l’ingrés per excedents injectats mai pot ser superior al 

cost de la compra d’energia en cada mes. 

 

Figura 10.2 Gràfiques de procedència i destí dels dèficits i excedents d’energia de la microxarxa 1 amb 

emmagatzematge centralitzat (Font: pròpia) 

En l’informe també podem veure l’origen de l’energia externa utilitzada per la microxarxa, així com la 

destinació dels excedents d’aquesta, per a cada modalitat. Aquestes gràfiques, conjuntament amb la 

taula d’energies inicial, també ens mostren la quantitat d’energia que s’està compartint i ens podem 

fer una idea visual de magnituds. 

En el cas d’aquesta primera microxarxa, veiem clarament com el model centralitzat utilitza i comparteix 

energia amb altres elements, mentre que en el model distribuït pràcticament no està col·laborant. 

 

Figura 10.3 Gràfiques de procedència i destí dels dèficits i excedents d’energia de la microxarxa 1 amb 

emmagatzematge distribuït (Font: pròpia) 
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El model sense emmagatzematge es comporta de forma similar al model distribuït a l’hora d’utilitzar 

energia de les altres microxarxes, però al canviar les condicions internes (no tenen emmagatzematge) 

la microxarxa 1 exporta energia a les altres. 

 

 

Figura 10.4 Gràfiques de procedència i destí dels dèficits i excedents d’energia de la microxarxa 1 sense 

emmagatzematge (Font: pròpia) 

En la Figura 10.5 podem veure el resum de totes les modalitats que considera SIMCOL-P2P per la 

microxarxa en qüestió. Podem veure el cost anual de facturació, l’estalvi anual respecte el consum 

sense generació, la inversió inicial i el payback per cada modalitat. 

 

Figura 10.5 Resum de totes les modalitats d’autoconsum en la microxarxa 1 (Font: pròpia) 
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Totes les modalitats representen un estalvi anual molt considerable i un payback assumible i considerat 

rentable. L’usuari podria escollir la modalitat que més s’apropés als seus interessos i als de la 

comunitat. De totes maneres, per aquesta microxarxa l’opció més rentable seria l’autoconsum 

col·lectiu amb emmagatzematge distribuït ja que té un estalvi superior als 1000€ anuals i un payback 

baix de cinc anys. També seria òptim l’autoconsum col·lectiu sense emmagatzematge i retribució per 

excedents, amb un estalvi també superior als 1000€ anuals i un payback de tres anys. 

 

 

Figura 10.6 Resum de totes les modalitats d’autoconsum en la microxarxa 2 (Font: pròpia) 

La microxarxa 2 en la Figura 10.6 mostra una rendibilitat diferent: tot i que l’estalvi anual segueixi la 

mateixa tendència, el payback és molt més elevat en totes les modalitats. Això es deu al cost de la 

inversió: la microxarxa 2 inclou un aerogenerador amb cost de 7800€ que té una generació més baixa 

que la fotovoltaica. Tot i que aporta diversitat i beneficis en la generació, no compensa l’alt cost de la 

inversió. 

Les microxarxes 3 i 5 tenen resultats similars a la microxarxa 1: en ambdues el consum és inferior, però 

proporcionalment s’aconsegueixen estalvis semblants. D’aquesta manera els paybacks de les 

modalitats són molt similars, amb diferències d’un o dos anys. 
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La microxarxa 4, en canvi, té un comportament similar a la microxarxa 2. Tot i això, els paybacks de la 

microxarxa 4 són més baixos degut a que, per una banda, té un consum superior a l’altra i estalvia més 

diners en comparació amb la microxarxa 2 i, per l’altra banda, els costos d’inversió són molt semblants. 

Atenent que les modalitats més rentables en aquest estudi són l’autoconsum col·lectiu amb 

emmagatzematge distribuït (sense injecció d’excedents ja que no hi ha excedents) i l’autoconsum 

col·lectiu sense emmagatzematge amb retribució per excedents, podem extreure el resum d’aquestes 

modalitats que genera l’informe. En la Figura 10.7 i 10.8 trobem aquest resum on apareix el resultat 

per totes les microxarxes. 

 

Figura 10.7 Resum de l’autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents i emmagatzematge distribuït per totes 

les microxarxes (Font: pròpia) 

En general trobem un benefici més gran en la modalitat amb emmagatzematge distribuït, però els 

costos d’inversió també són superiors i per això el payback de la modalitat amb emmagatzematge són 

lleugerament més grans. Tot i això, hi ha una clara diferència entre les microxarxes 1, 3 i 5 i les 

microxarxes 2 i 4. En les dues modalitats el payback és molt més gran en aquestes dues microxarxes 

que en la resta.     
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Figura 10.8 Resum de l’autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents sense emmagatzematge per totes les 

microxarxes (Font: pròpia) 

Finalment, s’ha volgut tornar a simular l’escenari però sense considerar els aerogeneradors que abans 

incorporaven les microxarxes 2 i 4 ja que, a causa de les condicions de generació amb el vent i els 

consums considerats, aportaven menys beneficis que la fotovoltaica en aspectes econòmics. 

En les Figures 10.9 i 10.10 trobem els resultats de la nova simulació. Els resultats són aproximadament 

els esperats: les microxarxes 2 i 4 han reduït dràsticament el seu payback. Tot i això, en el cas de la 

modalitat amb emmagatzematge, aquest canvi també ha comportat un petit descens en l’estalvi anual 

de les altres microxarxes, segurament, obtingut amb l’energia que compartien les microxarxes 2 i 4 i 

que havia estat produïda en els aerogeneradors. 

Així doncs, hem obtingut un model per a les microxarxes i l’escenari considerat on, amb paybacks de 

fins a cinc anys, genera estalvis d’entre el 43% i el 56% del cost de facturació anual. També hem generat 

un altre model on, amb paybacks de fins a vuit anys, genera estalvis d’entre el 44% i el 61% també del 

cost de facturació anual. Clarament, són estalvis molt rentables per aquest escenari i d’aplicació 

recomanable. 

L’informe generat resulta una eina d’anàlisi molt útil per avaluar les modalitats d’autoconsum. Permet 

analitzar el comportament de cada microxarxa i preveure les possibles col·laboracions així com fer una 

previsió sobre la viabilitat econòmica del model. 
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Figura 10.9 Resum de l’autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents i emmagatzematge distribuït per totes 

les microxarxes, sense considerar aerogeneradors (Font: pròpia) 

 

 

Figura 10.10 Resum de l’autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents sense emmagatzematge per totes les 

microxarxes, sense considerar aerogeneradors (Font: pròpia) 
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11. Anàlisi de l’impacte ambiental 

La generació d’energia elèctrica en el sistema energètic actual inclou un mescla de tecnologies de 

generació amb característiques ben diferents. Algunes d’aquestes tecnologies suposen una font 

d’emissions de gasos d’efecte hivernacle amb impacte ambiental reconegut, on clarament podem 

destacar el diòxid de carboni.  

Diversos organismes estatals i mundials utilitzen el mix elèctric com un factor d’emissió de la energia 

elèctrica. D’aquesta manera, aplicant aquest factor en el consum d’energia provinent de la xarxa, 

podem estimar les emissions de CO2 del nostre consum. En (14) la Generalitat de Catalunya estima 

aquest mix  de la xarxa peninsular de 2019 en 241 g CO2/kWh. Seguidament, realitzem un estudi sobre 

les dos modalitats d’autoconsum considerades on es visualitza l’estalvi d’emissions de CO2 que 

introdueixen  les modalitats. 

 

Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents amb emmagatzematge distribuït 

 Consum anual 
sense generació 
[kWh] 

Consum anual 
aplicant la modalitat  
[kWh] 

Estalvi 
energètic anual  
[kWh] 

Estalvi anual 
d'emissions de CO2 
[kg CO2] 

Microx
arxa  1 

13245 6561 6684 1610,84 

Microx
arxa  2 

7352 3539 3813 918,93 

Microx
arxa  3 

2823 1076 1747 421,03 

Microx
arxa  4 

12722 6129 6593 1588,91 

Microx
arxa  5 

3641 1991 1650 397,65 

Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents sense emmagatzematge 

 Consum anual 
sense generació 
[kWh] 

Consum anual 
aplicant la modalitat  
[kWh] 

Estalvi 
energètic anual  
[kWh] 

Estalvi anual 
d'emissions de CO2 

[kg CO2] 

Microx
arxa  1 

13245 9787 3458 833,38 

Microx
arxa  2 

7352 4368 2984 719,14 

Microx
arxa  3 

2823 1440 1383 333,30 

Microx
arxa  4 

12722 6710 6012 1448,89 

Microx
arxa  5 

3641 1911 1730 416,93 

Taula 11.1 Estalvi anual d’emissions de CO2 per cada modalitat òptima (Font: pròpia) 
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En la Taula 11.1 observem estalvis anuals de més d’una tona de CO2 , però també cal tenir en compte 

el cost de producció del elements per generar aquest estalvi. En aquest cas s’ha considerat el cost  (en 

emissions de CO2) de producció dels panells fotovoltaics, l’anomenada petjada de carboni.  Segons (15)  

el valor mig de la petjada de carbó en la fabricació d’un panell solar el trobem en 498 kgeCO2. 

 

Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents amb emmagatzematge distribuït 

 Estalvi anual d'emissions de 
CO2 [kg CO2] 

Petjada de CO2 dels panells 
fotovoltaics [kg de CO2] 

Anys 
necessaris 

Microxar
xa  1 

1610,84 6474 4,0 

Microxar
xa  2 

918,93 3486 3,8 

Microxar
xa  3 

421,03 1494 3,5 

Microxar
xa  4 

1588,91 5976 3,8 

Microxar
xa  5 

397,65 1494 3,8 

Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents sense emmagatzematge 

 Estalvi anual d'emissions de 
CO2 [kg CO2] 

Petjada de CO2 dels panells 
fotovoltaics [kg de CO2] 

Anys 
necessaris 

Microxar
xa  1 

833,38 6474 7,8 

Microxar
xa  2 

719,14 3486 4,8 

Microxar
xa  3 

333,30 1494 4,5 

Microxar
xa  4 

1448,89 5976 4,1 

Microxar
xa  5 

416,93 1494 3,6 

Taula 11.2 Anys necessaris per recuperar la petjada de carboni dels panells fotovoltaics (Font: pròpia) 

Observant la Taula 11.2 podríem determinar que, considerant que la instal·lació duraria més anys que 

els anys necessaris per recuperar la petjada de carboni que indica la taula, la instal·lació seria rentable 

ambientalment. Tot i això, també caldria  tenir en compte tota la resta d’elements que s’utilitzen. Si ho 

féssim, segurament els resultats obtinguts serien bastant similars al consum sense generació,  

principalment per l’alt cost energètic de producció que tenen els panells fotovoltaics i les bateries. 
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Conclusions 

Pel que fa als objectius del treball es consideren assolits satisfactòriament. S’ha aconseguit modelitzar 

energèticament una microxarxa elèctrica així com la seva col·laboració amb algoritmes Peer-to-Peer. 

Paral·lelament, s’ha fet un estudi de la seva viabilitat tant econòmica com social. 

Al llarg del document hem pogut observar tots els beneficis que introdueix l’aplicació de microxarxes 

elèctriques, tant pel model energètic global, com pels usuaris promotors. Els resultats són molt 

positius: en l’escenari col·laboratiu considerat, trobem importants estalvis econòmics que reafirmen el 

model i són el motor per generar un canvi en el sistema energètic actual.  

Incorporant aquests estalvis a la llarga llista de beneficis, l’aplicació d’aquest nou model distribuït ha 

de ser d’interès general pels sectors més amplis de la societat. En el recull de normatives tant europees 

com estatals realitzat en el treball, s’evidencia que cal una millora de l’abast i el desenvolupament de 

la legislació, així com de la promoció. Les barreres actuals que es troben en la societat compliquen 

massa l’acomodació del model i reduir-les implica la participació de tota la població. 

Pel que fa a SIMCOL-P2P, el model de Matlab i Simulink desenvolupat, s’entén com una eina més en la 

investigació i el desenvolupament per aconseguir aquest canvi. L’elaboració d’una guia d’usuari, amb 

l’explicació del funcionament del model, deixa el camí traçat per tal que altres usuaris puguin utilitzar-

lo com una eina, així com modificar-lo per seguir investigant i aportant conceptes en la col·laboració 

de microxarxes elèctriques.  
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Anàlisi Econòmic 

El present capítol pretén presentar un anàlisi econòmic de la realització del projecte realitzat. Aquest 

projecte està basat en l’estudi i la simulació de col·laboració Peer-to-Peer de microxarxes, i no en 

l’aplicació de cap dels escenaris presentats. Així doncs, l’anàlisi econòmic del projecte inclou els costos 

d’enginyeria de recerca, disseny, simulació, anàlisi de resultats i redacció de la memòria. 

 

Descripció Hores Cost unitari* Import 

Recerca d’informació 140 45,00 €/h 6.300,00 € 

Disseny dels models generats 180 45,00 €/h 8.100,00 € 

Definició d’escenaris i simulació dels models 80 45,00 €/h 3.600,00 € 

Anàlisi de resultats 60 45,00 €/h 2.700,00 € 

Redacció de la mèmoria 140 45,00 €/h 6.300,00 € 

TOTAL 600 - 27.000,00 € 

Taula 13.1 Anàlisi econòmic del projecte realitzat (Font: pròpia) 

*: el cost unitari ha estat aproximat tenint en compte el sou base, els costos fixes d’equips i oficina, els 

costos de l’IRPF i Seguretat Social i l’IVA. 
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Annex A: Manual d’usuari de SIMCOL-P2P 

SIMCOL-P2P és un simulador de col·laboració P2P (Peer-to-Peer) en microxarxes amb generació 

renovable distribuïda. Ha estat desenvolupat durant el 2020 per Marçal Musté i Jové en el Treball de 

Final de Grau de l’Enginyeria de l’Energia de la EEBE. El simulador s’executa a través de Matlab i 

Simulink. 

 

A1. Objectiu de SIMCOL-P2P 

SIMCOL-P2P està dissenyat per avaluar la col·laboració P2P de 5 microxarxes diferents, seguint la 

normativa vigent regulada en el RD 244/2019. D’aquesta manera simula la generació horària de cada 

dia tipus de cada mes i tenint en compte els consums i l’aplicació de l’emmagatzematge centralitzat i 

distribuït elabora un estudi de viabilitat econòmica seguint diferents modalitats de retribució 

especificades en el vigent decret llei.  

D’aquesta manera el simulador permet obtenir un informe que mostra la viabilitat econòmica de les 5 

microxarxes considerades al aplicar diferents modalitats d’autoconsum tant individuals com 

col·lectives. Concretament les modalitats considerades són: 

 Contracte sense generació a preu horari fixe 

 Contracte d’autoconsum individual sense emmagatzematge i sense injecció d’excedents  

 Contracte d’autoconsum individual sense emmagatzematge amb retribució per excedents a 

preu fixe  

 Contracte d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge centralitzat sense injecció 

d’excedents 

 Contracte d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge centralitzat i retribució d’excedents 

a preu fixe 

 Contracte d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge distribuït sense injecció 

d’excedents 

 Contracte d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge distribuït i retribució d’excedents a 

preu fixe 
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A2. Funcionament 

El simulador SIMCOL-P2P utilitza el programari Matlab com a base de programació dels algoritmes. 

Des d’un script del programa es criden els diferents models de Simulink elaborats que permeten 

simular els algoritmes descrits anteriorment, amb emmagatzematge centralitzat o distribuït. 

 

A3. Entrada de dades 

Per tal de realitzar les diferents simulacions SIMCOL-P2P utilitza diferents dades d’entrada. Aquestes 

dades s’introdueixen mitjançant un llibre d’Excel, ja que s’ha considerat que Excel és un entorn més 

utilitzat socialment i per tant facilita aquesta entrada de dades. 

 

Les dades a introduir en l’Excel anomenat Input_data.xlsx són les següents: 

 Perfils de consum horaris de cada microxarxa per cada dia tipus de cada mes 

 Irradiància horària per cada dia tipus de cada mes 

 Temperatura horària per cada dia tipus de cada mes 

 Velocitat del vent mitjana horària per cada dia tipus de cada mes 

 Característiques tècniques del mòdul fotovoltaic considerat (superfície, rendiment 

fotovoltaic, coeficient de variació de potència per variació de temperatura, temperatura STC, 

temperatura NOTC) 

 Nombre de mòduls fotovoltaics per microxarxa 

 Característiques tècniques de l’aerogenerador eòlic considerat (velocitat d’arrancada, 

velocitat d’aturada, corba de potència de l’aerogenerador) 

 Nombre d’aerogeneradors per microxarxa 

 Característiques tècniques del mòdul de bateria considerat (capacitat de la bateria en 

diferents règims de descàrrega, límit de càrrega, límit de descàrrega, tensió de la bateria) 

 Nombre de mòduls de bateria per microxarxa 

 Rendiments de la instal·lació (rendiment de l’inversor solar, rendiment del controlador eòlic, 

rendiment del cablejat, rendiment de càrrega de la bateria, rendiment d’autodescàrrega de 

la bateria) 

 Paràmetres i costos del contracte elèctric (preu fixe de compra d’energia, preu fixe de 

potència contractada, impost elèctric, IVA) 

 Indicadors predictius anuals (augment del IPC, augment del consum elèctric) 

 Costos d’inversió (costos de compra per mòdul fotovoltaic, aerogenerador, mòdul de bateria, 

electrònica de potència de cada microxarxa sense considerar bateria, electrònica de potència 

de cada microxarxa considerant bateria, electrònica de potència per bateria centralitzada) 

 Preu fixe de compra i venda d’energia de col·laboració entre microxarxes 

 Preu fixe de venda d’excedents 
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A4. Simulació 

Per tal d’iniciar la simulació cal obrir Matlab i executar l’script SIMCOL_P2P.m tenint en la mateixa 

carpeta i afegits al path els arxius Input_data.xlsx, SIMCOL_P2P_centralitzat.slx, 

SIMCOL_P2P_distribuit.slx, SIMCOL_P2P_nobat.slx. 

Quan comenci la simulació apareixerà una representació gràfica de la corba de potència generada i els 

punts introduïts manualment per tal de comprovar que s’ha generat correctament. La simulació té una 

duració aproximada d’entre 1 i 5 minuts. 

 

A5. Informe generat 

SIMCOL-P2P utilitza l’extensió Matlab Report Generator per tal de generar un informe en format PDF 

dels resultats de la simulació. Després de la portada, l’índex de continguts i la introducció trobarem els 

resultats de cada microxarxa en el escenari introduït per a cada modalitat considerada. 

A continuació es mostra l’exemple dels resultats generats d’una microxarxa. 

A5.1 Taula d’energies mensuals 

En aquest apartat es mostra una taula que recull el sumatori mensual de diferents energies 

considerades importants. Es pot veure l’autoconsum, l’energia de col·laboració, l’energia d’entrada i 

sortida de la bateria i les compres i vendes d’energia de cada mes. 
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Figura 1 Taula d’energies d’una microxarxa exemple (Font: pròpia) 

  Consum: Consum elèctric de la microxarxa 

 Gen_PV: Generació elèctrica dels panells fotovoltaics  

 Gen_Wind: Generació elèctrica dels aerogeneradors 

 Autoconsum_PV: Energia autoconsumida procedent dels panells fotovoltaics 

 Autoconsum_Wind: Energia autoconsumida procedent dels aerogeneradors 

 Col_in_cen: Energia consumida procedent d’altres microxarxes amb emmagatzematge centralitzat 

 Col_in_dis: Energia consumida procedent d’altres microxarxes amb emmagatzematge distribuït 

 Col_out_cen: Energia injectada a altres microxarxes amb emmagatzematge centralitzat 

 Col_out_dis: Energia injectada a altres microxarxes amb emmagatzematge distribuït 

 Bat_in_cen: Energia injectada des de la bateria centralitzada a la microxarxa 

 Bat_in_dis: Energia injectada des de la bateria distribuïda a la microxarxa 

 Bat_out_cen: Energia injectada des de la microxarxa a la bateria centralitzada 

 Bat_out_dis: Energia injectada des de la microxarxa a la bateria distribuïda 

 Compra_cen: Energia comprada a la xarxa pública per la microxarxa amb emmagatzematge centralitzat 

 Compra_dis: Energia comprada a la xarxa pública per la microxarxa amb emmagatzematge distribuit 

 Compra_nbat: Energia comprada a la xarxa pública per la microxarxa sense emmagatzematge 

 Venda_cen: Energia injectada a la xarxa pública per la microxarxa amb emmagatzematge centralitzat 

 Venda_dis: Energia injectada a la xarxa pública per la microxarxa amb emmagatzematge distribuit 

 Venda_nbat: Energia injectada a la xarxa pública per la microxarxa sense emmagatzematge 
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A5.2 Consum sense generació 

En aquesta modalitat es considera un contracte sense generació a preu horari fixe i es mostren els 

diferents termes econòmics presents en la factura elèctrica: la fracció d’energia, potència, impost 

elèctric i IVA. 

 

Figura 2 Consum sense generació d’una microxarxa exemple (Font: pròpia) 

 

A5.3 Autoconsum individual sense injecció d’excedents 

En aquesta modalitat es considera un contracte d’autoconsum individual sense injecció d’excedents i 

es mostren els diferents termes econòmics presents en la factura elèctrica així com els costos d’inversió 

i els indicadors predictius utilitzats per calcular el payback. També es mostra gràficament l’energia 

mensual comprada, l’autoconsum de cada font de generació i els excedents que no s’injectaran a xarxa. 

Els costos d’inversió d’aquesta modalitat fan referència al cost dels panells fotovoltaics, els 

aerogeneradors i l’electrònica de potència (inversor solar i regulador eòlic) sense emmagatzematge. 

El càlcul del payback s’ha realitzat de la mateixa forma en totes les modalitats seguint el següent codi: 
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De totes maneres en les modalitats d’autoconsum individual el terme de col·laboració no existeix o és 

igual a 0. Com podem observar en el codi s’han considerat que l’augment del IPC afecta negativament 

en el payback no com l’augment de consum que actua positivament. 

 

Figura 3 Autoconsum individual sense injecció d’excedents d’una microxarxa exemple (Font: pròpia) 

 

A5.4 Autoconsum individual amb injecció d’excedents 

En aquesta modalitat es considera un contracte d’autoconsum individual amb injecció d’excedents i es 

mostren els diferents termes econòmics presents en la factura elèctrica així com els costos d’inversió i 

els indicadors predictius utilitzats per calcular el payback. També es mostra gràficament el cost de 

compra d’energia mensual i els ingressos mensuals sense acotar procedents dels excedents.  

Cal tenir en compte que segons especifica el RD 244/2019 els ingressos mensuals procedents dels 

excedents en aquesta modalitat retributiva mai poden superar el cost mensual de compra d’energia, 

de manera que la fracció monetària de la factura referent al terme energia mai serà inferior a 0. Així 

doncs, la gràfica permet visualitzar si hi haurà energia excedentària per la qual no s’obtindrà cap 

retribució. 
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Figura 4 Autoconsum individual amb injecció d’excedents d’una microxarxa exemple (Font: pròpia) 

 

A5.5 Autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents i emmagatzematge centralitzat 

En aquesta modalitat es considera un contracte d’autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents 

considerant l’emmagatzematge centralitzat i es mostren els diferents termes econòmics presents en 

la factura elèctrica així com els costos d’inversió, els indicadors predictius utilitzats per calcular el 

payback i l’energia de col·laboració que entra i surt de la microxarxa així com el seu balanç econòmic.  

Els costos d’inversió d’aquesta modalitat fan referència al cost dels panells fotovoltaics, els 

aerogeneradors, l’electrònica de potència (inversor solar i regulador eòlic) sense emmagatzematge i la 

fracció de cada microxarxa referent a l’emmagatzematge centralitzat i la seva electrònica de potència.  
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Aquesta fracció es calcula sumant el cost total de la instal·lació i multiplicant-lo per un factor de 

potència contractada. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝐵𝐴𝑇𝑖
= (𝑛𝐵𝐴𝑇 · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵𝐴𝑇 + 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑃𝑜𝑡𝐵𝐴𝑇) ·

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖

∑ 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖
5
𝑖=0

 

 

(Eq. 1) 

També es mostra gràficament la provinença de l’energia de col·laboració que utilitza la microxarxa en 

qüestió, ja sigui de la xarxa pública, l’emmagatzematge centralitzat o les altres microxarxes. 

 

Figura 5 Autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents i emmagatzematge centralitzat d’una microxarxa 

exemple (Font: pròpia) 

 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝐵𝐴𝑇𝑖
∶ 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒𝑖𝑥 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎 𝑖 

𝑛𝐵𝐴𝑇 ∶ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑡𝑠                     𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵𝐴𝑇 : 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚ò𝑑𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑃𝑜𝑡𝐵𝐴𝑇 ∶ 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ò𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑚𝑚𝑎𝑔𝑎𝑡𝑧𝑒𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖

∶ 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 
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A5.6 Autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents i emmagatzematge centralitzat 

En aquesta modalitat es considera un contracte d’autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents 

considerant l’emmagatzematge centralitzat i es mostren els diferents termes econòmics presents en 

la factura elèctrica així com els costos d’inversió, els indicadors predictius utilitzats per calcular el 

payback i l’energia de col·laboració que entra i surt de la microxarxa així com el seu balanç econòmic.  

També es mostra gràficament la destinació de l’energia de col·laboració que injecta la microxarxa en 

qüestió, ja sigui cap a la xarxa pública, l’emmagatzematge centralitzat o les altres microxarxes. 

 

Figura 6 Autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents i emmagatzematge centralitzat d’una microxarxa 

exemple (Font: pròpia) 

 

A5.7 Autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents i emmagatzematge distribuït 

En aquesta modalitat es considera un contracte d’autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents 

considerant l’emmagatzematge distribuït i es mostren els diferents termes econòmics presents en la 

factura elèctrica així com els costos d’inversió, els indicadors predictius utilitzats per calcular el payback 

i l’energia de col·laboració que entra i surt de la microxarxa així com el seu balanç econòmic.  
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Els costos d’inversió d’aquesta modalitat fan referència al cost dels panells fotovoltaics, els 

aerogeneradors, l’electrònica de potència (inversor solar i regulador eòlic) amb regulació 

d’emmagatzematge i el cost de l’emmagatzematge instal·lat en cada microxarxa. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑖 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑉𝑖
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐴𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐸𝑙𝑒𝑐𝑃𝑜𝑡𝐵𝐴𝑇 𝑖
+ 𝑛𝐵𝐴𝑇𝑖

· 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵𝐴𝑇 

 

(Eq. 2) 

També es mostra gràficament la provinença de l’energia de col·laboració que utilitza la microxarxa en 

qüestió, ja sigui de la xarxa pública, l’emmagatzematge centralitzat o les altres microxarxes. 

 

Figura 7 Autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents i emmagatzematge distribuït d’una microxarxa 

exemple (Font: pròpia) 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑖 ∶ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎 𝑖 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑉𝑖
∶ 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑠   𝐶𝑜𝑠𝑡𝐴𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖

: 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐸𝑙𝑒𝑐𝑃𝑜𝑡𝐵𝐴𝑇𝑖
∶ 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ò𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎 𝑖 

𝑛𝐵𝐴𝑇𝑖 : 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎 𝑖                    𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵𝐴𝑇

∶ 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚ò𝑑𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 
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A5.8 Autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents i emmagatzematge distribuït 

En aquesta modalitat es considera un contracte d’autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents 

considerant l’emmagatzematge distribuït i es mostren els diferents termes econòmics presents en la 

factura elèctrica així com els costos d’inversió, els indicadors predictius utilitzats per calcular el payback 

i l’energia de col·laboració que entra i surt de la microxarxa així com el seu balanç econòmic.  

També es mostra gràficament la destinació de l’energia de col·laboració que injecta la microxarxa en 

qüestió, ja sigui cap a la xarxa pública, l’emmagatzematge centralitzat o les altres microxarxes. 

 

Figura 8 Autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents i emmagatzematge distribuït d’una microxarxa 

exemple (Font: pròpia) 

 

A5.9 Autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents i sense emmagatzematge 

En aquesta modalitat es considera un contracte d’autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents 

sense considerar emmagatzematge. Es mostren els diferents termes econòmics presents en la factura 

elèctrica així com els costos d’inversió (ara sense emmagatzematge), els indicadors predictius utilitzats 

per calcular el payback i l’energia de col·laboració que entra i surt de la microxarxa així com el seu 

balanç econòmic. 



Estudi i simulació de col·laboració Peer-to-Peer de microxarxes elèctriques 

  93 

També es mostra gràficament la provinença de l’energia de col·laboració que utilitza la microxarxa en 

qüestió, ja sigui de la xarxa pública, l’emmagatzematge centralitzat o les altres microxarxes. 

 

Figura 9 Autoconsum col·lectiu sense injecció d’excedents i sense emmagatzematge d’una microxarxa exemple 

(Font: pròpia) 

 

A5.10 Autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents sense emmagatzematge 

En aquesta modalitat es considera un contracte d’autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents 

sense considerar emmagatzematge. Es mostren els diferents termes econòmics presents en la factura 

elèctrica així com els costos d’inversió, els indicadors predictius utilitzats per calcular el payback i 

l’energia de col·laboració que entra i surt de la microxarxa així com el seu balanç econòmic.  

També es mostra gràficament la destinació de l’energia de col·laboració que injecta la microxarxa en 

qüestió, ja sigui cap a la xarxa pública, l’emmagatzematge centralitzat o les altres microxarxes. 
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Figura 10 Autoconsum col·lectiu amb injecció d’excedents i sense emmagatzematge d’una microxarxa exemple 

(Font: pròpia) 

 

A5.11 Resums econòmics per microxarxes i modalitats 

Finalment, en el document es mostra un resum econòmic on es mostra per cada microxarxa l’estalvi 

econòmic i payback de cada modalitat d’autoconsum. D’aquesta manera podem visualitzar fàcilment 

els diferents beneficis que aporta cada modalitat d’autoconsum a cada microxarxa i la millor modalitat 

per a cada microxarxa en termes econòmics. 
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Figura 11 Resum de totes les modalitats considerades d’una microxarxa exemple (Font: pròpia) 

Posteriorment es mostra l’estalvi i el payback en cada microxarxa en funció de cada modalitat. S’estan 

mostrant els mateixos resultats que en l’apartat anterior però ara s’agrupen per modalitat 

d’autoconsum i no per microxarxa. D’aquesta manera podem visualitzar amb facilitat quina modalitat 

aporta més beneficis per a totes les microxarxes. 

 

Figura 11 Resum d’una modalitat exemple per totes les microxarxes (Font: pròpia) 
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Annex B: Resultat de la simulació de SIMCOL-P2P 

A continuació s’adjunta el PDF generat per SIMCOL-P2P al simular l’escenari descrit en el capítol 9. 
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Capítulo 1. Introducció

Aquest document és un informe generat automàticament pel simulador SIMCOL-P2P.
Aquest simulador ha estat desenvolupat al llarg del 2020 per Marçal Musté i Jové en la
realització del Treball de Final de Grau 'Estudi i simulació de col·laboració Peer-to-Peer en
microxarxes elèctriques'.

En l'informe s'inclou els resultats de les simulacions de les modalitats d'autoconsum
considerades per cada microxarxa, aportant dades energètiques entorn la col·laboració i
l'ús de bateries així com balanços econòmics anuals.

Trobareu més informació sobre el funcionament i els recursos que utilitza SIMCOL-P2P en
el Manual d'Usuari i en la memòria del TFG.

1



Capítulo 2. Glossari

2.1. Taula d'energies mensuals

- Consum: consum elèctric de la microxarxa

- Gen_PV: generació elèctrica dels panells fotovoltaics de la microxarxa

- Gen_Wind: generació elèctrica dels aerogeneradors de la microxarxa

- Autocons_PV: energia autoconsumida per la microxarxa procedent de la generació
fotovoltaica

- Autocons_Wind: energia autoconsumida per la microxarxa procendent dels
aerogeneradors

- Col_in_cen: energia de col·laboració d'entrada a la microxarxa en qüestió en el model
d'emmagatzematge centralitzat

- Col_in_dis: energia de col·laboració d'entrada a la microxarxa en qüestió en el model
d'emmagatzematge distribuït

- Col_out_cen: energia de col·laboració de sortida de la microxarxa en qüestió (cap a les
altres microxarxes) en el model d'emmagatzematge centralitzat

- Col_out_dis: energia de col·laboració de sortida de la microxarxa en qüestió (cap a les
altres microxarxes) en el model d'emmagatzematge distribuït

- Bat_in_cen: energia d'entrada a la microxarxa en qüestió procendent de
l'emmagatzematge en el model d'emmagatzematge centralitzat

- Bat_in_dis: energia d'entrada a la microxarxa en qüestió procendent de
l'emmagatzematge en el model d'emmagatzematge distribuït

- Bat_out_cen: energia de sortida de la microxarxa en qüestió cap a l'emmagatzematge en
el model d'emmagatzematge centralitzat

- Bat_out_dis: energia de sortida de la microxarxa en qüestió cap a l'emmagatzematge en
el model d'emmagatzematge distribuït

- Compra_cen: energia comprada a la xarxa pública per la microxarxa en qüestió en el
model d'emmagatzematge centralitzat

- Compra_dis: energia comprada a la xarxa pública per la microxarxa en qüestió en el
model d'emmagatzematge distribuït

- Compra_nbat: energia comprada a la xarxa pública per la microxarxa en qüestió en el
model sense emmagatzematge

- Venda_cen: energia injectada a la xarxa pública per la microxarxa en qüestió en el model
d'emmagatzematge centralitzat
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Capítulo 2. Glossari

- Venda_dis: energia injectada a la xarxa pública per la microxarxa en qüestió en el model
d'emmagatzematge distribuït

- Venda_nbat: energia i a la xarxa pública per la microxarxa en qüestió en el model sense
emmagatzematge

2.2. Altres termes considerats

- Col·laboració IN: energia de col·laboració anual d'entrada a la microxarxa i modalitat
d'autoconsum col·lectiu en qüestió

- Col·laboració OUT: energia de col·laboració anual de sortida de la microxarxa i modalitat
d'autoconsum col·lectiu en qüestió

- Balanç col·laboració: balanç econòmic anual de la microxarxa i modalitat d'autoconsum
col·lectiu en qüestió
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Capítulo 3. Microxarxa 1

3.1. Taula d'energies mensuals

Perío
de

Cons
um [
kWh]

Gen
_PV
[kW
h]

Gen_
Wind
[kWh]

Autoco
ns_PV
[kWh]

Autocon
s_Wind
[kWh]

Col_in
_cen

[kWh]

Col_in
_dis

[kWh]

Col_ou
t_cen
[kWh]

Col_ou
t_dis

[kWh]

Bat_in
_cen

[kWh]

Bat_in
_dis

[kWh]

Bat_ou
t_cen
[kWh]

Bat_ou
t_dis

[kWh]

Compr
a_cen
[kWh]

Compr
a_dis
[kWh]

Compra
_nbat
[kWh]

Venda
_cen

[kWh]

Venda
_dis

[kWh]

Venda_
nbat

[kWh]

Gener 1021 455 0 205 0 0 0 138 0 115 365 0 185 701 452 817 47 0 47

Febrer 1057 533 0 251 0 0 0 119 0 1 192 0 0 806 615 807 86 0 86

Marc 1090 713 0 228 0 0 0 124 0 89 319 138 381 773 542 862 119 0 257

Abril 1053 755 0 294 0 5 0 105 0 89 299 75 352 665 461 755 172 0 247

Maig 1241 788 0 392 0 4 0 85 0 100 254 121 281 744 594 845 76 0 197

Juny 1052 860 0 345 0 1 0 64 0 222 331 246 390 485 377 707 81 0 327

Juliol 1060 887 0 323 0 0 0 126 0 163 358 158 430 573 378 736 152 0 309

Agost 1189 870 0 344 0 15 0 112 0 153 348 140 400 676 496 829 148 0 288

Setem
bre 1080 812 0 310 0 0 0 83 0 99 321 137 383 671 449 770 163 0 300

Octu
bre 1160 587 0 249 0 0 0 193 0 2 238 0 253 909 673 911 60 0 60

Nove
mbre 1213 440 0 274 0 8 0 72 0 0 115 0 102 930 824 930 30 0 30

Desem
bre 1029 378 0 211 0 0 0 95 0 0 118 0 112 818 700 818 18 0 18

3.2. Consum sense generació

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

1576.15 24.71 81.85 353.37

    Total [€] 2036.08
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Capítulo 3. Microxarxa 1

3.3. Autoconsum individual sense injecció d'excedents i sense
 emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

1168.46 24.71 61.00 263.38

    Total [€] 1517.55

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

1760.20 0.00 828.77 0.50 0.10

  Total
 [€] 2588.97 Payback 6

3.4. Autoconsum individual amb injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

994.25 24.71 52.10 224.92

    Total [€] 1295.97

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

1760.20 0.00 828.77 0.50 0.10

  Total
 [€] 2588.97 Payback 4

5



Capítulo 3. Microxarxa 1

3.5. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

1041.43 24.52 54.50 235.29

    Total [€] 1355.74

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

1760.20 0.00 828.77 4087.82 0.50 0.10 1066.00 2331.00 -63.25

    Total [€] 7953.34       Payback 13

3.6. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

983.88 24.52 51.56 222.59

    Total [€] 1282.54

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

1760.20 0.00 828.77 4087.82 0.50 0.10 1066.00 2331.00 -63.25

    Total [€] 7953.34       Payback 12
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Capítulo 3. Microxarxa 1

3.7. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

780.80 22.92 41.09 177.41

    Total [€] 1022.22

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

1760.20 0.00 928.64 2399.60 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 5088.44       Payback 6

3.8. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

780.80 22.92 41.09 177.41

    Total [€] 1022.22

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

1760.20 0.00 928.64 2399.60 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 5088.44       Payback 6
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Capítulo 3. Microxarxa 1

3.9. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

1164.35 24.71 60.79 262.47

    Total [€] 1512.32

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

1760.20 0.00 928.64 0.50 0.10 33.00 1316.00 -64.15

  Total
 [€] 2588.97       Payback 6

3.10. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

825.63 24.71 43.47 187.70

    Total [€] 1081.51

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

1760.20 0.00 928.64 0.50 0.10 33.00 1316.00 -64.15

  Total
 [€] 2588.97       Payback 3
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Capítulo 4. Microxarxa 2

4.1. Taula d'energies mensuals

Perío
de

Cons
um [
kWh]

Gen
_PV
[kW
h]

Gen_
Wind
[kWh]

Autoco
ns_PV
[kWh]

Autocon
s_Wind
[kWh]

Col_in
_cen

[kWh]

Col_in
_dis

[kWh]

Col_ou
t_cen
[kWh]

Col_ou
t_dis

[kWh]

Bat_in
_cen

[kWh]

Bat_in
_dis

[kWh]

Bat_ou
t_cen
[kWh]

Bat_ou
t_dis

[kWh]

Compr
a_cen
[kWh]

Compr
a_dis
[kWh]

Compra
_nbat
[kWh]

Venda
_cen

[kWh]

Venda
_dis

[kWh]

Venda_
nbat

[kWh]

Gener 630 245 0 179 0 31 0 13 0 154 146 0 30 265 304 419 17 0 17

Febrer 570 287 0 211 0 30 0 19 0 2 38 0 34 327 321 329 15 0 15

Marc 607 384 0 237 0 12 0 2 0 45 86 23 91 313 284 358 66 0 89

Abril 576 407 0 273 0 0 0 0 0 29 74 13 75 274 229 303 62 0 75

Maig 630 424 0 279 0 3 0 18 0 29 80 20 84 318 271 348 46 0 66

Juny 611 463 0 259 0 3 0 5 0 70 124 102 137 279 228 349 30 0 132

Juliol 632 478 0 271 0 19 0 0 0 56 128 47 138 287 234 343 91 0 138

Agost 610 469 0 279 0 34 0 5 0 44 119 51 121 251 211 296 65 0 116

Setem
bre 596 437 0 244 0 10 0 21 0 69 120 62 129 273 232 342 46 0 108

Octu
bre 642 316 0 231 0 42 0 21 0 3 48 0 40 366 364 370 18 0 18

Nove
mbre 605 237 0 174 0 5 0 2 0 0 34 0 28 426 397 426 26 0 26

Desem
bre 643 203 0 153 0 4 0 16 0 0 26 0 21 485 464 485 5 0 5

4.2. Consum sense generació

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

874.89 10.34 45.26 195.40

    Total [€] 1125.89
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Capítulo 4. Microxarxa 2

4.3. Autoconsum individual sense injecció d'excedents i sense
 emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

542.88 10.34 28.28 122.12

    Total [€] 703.62

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

947.80 0.00 1025.64 0.50 0.10

  Total
 [€] 1973.44 Payback 5

4.4. Autoconsum individual amb injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

496.51 10.34 25.91 111.88

    Total [€] 644.65

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

947.80 0.00 1025.64 0.50 0.10

  Total
 [€] 1973.44 Payback 5
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Capítulo 4. Microxarxa 2

4.5. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

459.94 10.34 24.04 103.81

    Total [€] 598.14

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

947.80 0.00 1025.64 1724.43 0.50 0.10 694.00 440.00 12.70

    Total [€] 4974.42       Payback 10

4.6. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

435.57 10.34 22.80 98.43

    Total [€] 567.14

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

947.80 0.00 1025.64 1724.43 0.50 0.10 694.00 440.00 12.70

    Total [€] 4974.42       Payback 9
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Capítulo 4. Microxarxa 2

4.7. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

421.10 10.27 22.05 95.22

    Total [€] 548.64

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

947.80 0.00 1235.42 1199.80 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 3383.02       Payback 6

4.8. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

421.10 10.27 22.05 95.22

    Total [€] 548.64

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

947.80 0.00 1235.42 1199.80 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 3383.02       Payback 6
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Capítulo 4. Microxarxa 2

4.9. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

519.73 10.34 27.10 117.01

    Total [€] 674.18

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

947.80 0.00 1235.42 0.50 0.10 193.00 122.00 3.55

  Total
 [€] 1973.44       Payback 5

4.10. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

489.26 10.34 25.54 110.28

    Total [€] 635.42

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

947.80 0.00 1235.42 0.50 0.10 193.00 122.00 3.55

  Total
 [€] 1973.44       Payback 5

13



Capítulo 5. Microxarxa 3

5.1. Taula d'energies mensuals

Perío
de

Cons
um [
kWh]

Gen
_PV
[kW
h]

Gen_
Wind
[kWh]

Autoco
ns_PV
[kWh]

Autocon
s_Wind
[kWh]

Col_in
_cen

[kWh]

Col_in
_dis

[kWh]

Col_ou
t_cen
[kWh]

Col_ou
t_dis

[kWh]

Bat_in
_cen

[kWh]

Bat_in
_dis

[kWh]

Bat_ou
t_cen
[kWh]

Bat_ou
t_dis

[kWh]

Compr
a_cen
[kWh]

Compr
a_dis
[kWh]

Compra
_nbat
[kWh]

Venda
_cen

[kWh]

Venda
_dis

[kWh]

Venda_
nbat

[kWh]

Gener 239 105 0 73 0 38 0 3 0 73 134 0 17 55 32 128 14 0 14

Febrer 213 123 0 63 0 0 0 9 0 0 45 0 42 149 105 149 33 0 33

Marc 234 165 0 76 0 73 0 16 0 10 65 21 65 75 93 85 27 0 48

Abril 224 174 0 75 0 21 0 10 0 7 69 19 75 121 80 128 46 0 64

Maig 254 182 0 97 0 52 0 21 0 12 73 25 58 93 83 104 12 0 37

Juny 233 198 0 85 0 44 0 12 0 29 80 71 84 75 67 103 2 0 73

Juliol 244 205 0 95 0 62 0 12 0 15 66 27 80 71 82 87 41 0 68

Agost 248 201 0 96 0 0 0 2 0 9 83 18 76 144 70 153 56 0 74

Setem
bre 241 187 0 96 0 55 0 12 0 8 79 28 64 82 66 90 24 0 52

Octu
bre 239 136 0 79 0 54 0 11 0 0 45 0 37 105 115 105 26 0 26

Nove
mbre 230 101 0 48 0 9 0 13 0 0 43 0 39 173 139 173 26 0 26

Desem
bre 224 87 0 61 0 28 0 3 0 0 19 0 14 135 144 135 10 0 10

5.2. Consum sense generació

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

335.94 6.51 17.51 75.59

    Total [€] 435.54
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Capítulo 5. Microxarxa 3

5.3. Autoconsum individual sense injecció d'excedents i sense
 emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

223.60 4.92 11.68 50.44

    Total [€] 290.64

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

406.20 0.00 599.14 0.50 0.10

  Total
 [€] 1005.34 Payback 7

5.4. Autoconsum individual amb injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

190.94 4.92 10.01 43.23

    Total [€] 249.10

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

406.20 0.00 599.14 0.50 0.10

  Total
 [€] 1005.34 Payback 6
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Capítulo 5. Microxarxa 3

5.5. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

151.92 4.92 8.02 34.62

    Total [€] 199.48

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

406.20 0.00 599.14 819.88 0.50 0.10 599.00 333.00 13.30

    Total [€] 3101.77       Payback 13

5.6. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

136.08 4.92 7.21 31.12

    Total [€] 179.33

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

406.20 0.00 599.14 819.88 0.50 0.10 599.00 333.00 13.30

    Total [€] 3101.77       Payback 12
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Capítulo 5. Microxarxa 3

5.7. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

128.15 4.81 6.80 29.35

    Total [€] 169.10

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

406.20 0.00 507.64 1199.80 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 2113.64       Payback 8

5.8. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

128.15 4.81 6.80 29.35

    Total [€] 169.10

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

406.20 0.00 507.64 1199.80 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 2113.64       Payback 8
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Capítulo 5. Microxarxa 3

5.9. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

171.44 4.92 9.02 38.93

    Total [€] 224.30

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

406.20 0.00 507.64 0.50 0.10 0.00 124.00 15.60

  Total
 [€] 1005.34       Payback 5

5.10. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

145.16 4.92 7.67 33.13

    Total [€] 190.88

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

406.20 0.00 507.64 0.50 0.10 436.00 124.00 15.60

  Total
 [€] 1005.34       Payback 4
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Capítulo 6. Microxarxa 4

6.1. Taula d'energies mensuals

Perío
de

Cons
um [
kWh]

Gen
_PV
[kW
h]

Gen_
Wind
[kWh]

Autoco
ns_PV
[kWh]

Autocon
s_Wind
[kWh]

Col_in
_cen

[kWh]

Col_in
_dis

[kWh]

Col_ou
t_cen
[kWh]

Col_ou
t_dis

[kWh]

Bat_in
_cen

[kWh]

Bat_in
_dis

[kWh]

Bat_ou
t_cen
[kWh]

Bat_ou
t_dis

[kWh]

Compr
a_cen
[kWh]

Compr
a_dis
[kWh]

Compra
_nbat
[kWh]

Venda
_cen

[kWh]

Venda
_dis

[kWh]

Venda_
nbat

[kWh]

Gener 1067 420 0 274 0 81 0 36 0 375 292 0 85 336 500 711 50 0 50

Febrer 1021 492 0 341 0 109 0 42 0 1 84 0 80 571 597 572 38 0 38

Marc 1066 658 0 430 0 78 0 79 0 64 128 28 133 493 507 558 26 0 53

Abril 1109 697 0 484 0 80 0 35 0 41 125 28 112 503 500 545 49 0 78

Maig 1032 727 0 495 0 63 0 41 0 53 126 17 127 421 411 474 68 0 85

Juny 973 794 0 515 0 44 0 57 0 112 156 27 163 301 302 413 80 0 107

Juliol 1076 819 0 528 0 56 0 39 0 90 165 83 172 402 383 492 51 0 133

Agost 1065 803 0 543 0 101 0 73 0 50 143 17 143 370 378 420 53 0 70

Setem
bre 1042 749 0 460 0 60 0 60 0 113 169 50 181 410 414 522 72 0 121

Octu
bre 1144 542 0 389 0 149 0 60 0 8 88 0 74 597 667 605 15 0 15

Nove
mbre 1110 406 0 296 0 64 0 51 0 0 57 0 51 750 757 750 0 0 0

Desem
bre 1017 349 0 278 0 92 0 20 0 0 27 0 20 648 713 648 0 0 0

6.2. Consum sense generació

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

1513.92 15.84 78.21 337.67

    Total [€] 1945.64
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Capítulo 6. Microxarxa 4

6.3. Autoconsum individual sense injecció d'excedents i sense
 emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

914.99 15.02 47.55 205.29

    Total [€] 1182.85

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

1624.80 0.00 635.24 0.50 0.10

  Total
 [€] 2260.04 Payback 3

6.4. Autoconsum individual amb injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

847.56 15.02 44.10 190.40

    Total [€] 1097.08

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

1624.80 0.00 635.24 0.50 0.10

  Total
 [€] 2260.04 Payback 3
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Capítulo 6. Microxarxa 4

6.5. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

690.37 14.09 36.02 155.50

    Total [€] 895.98

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

1624.80 0.00 635.24 2349.55 0.50 0.10 1884.00 843.00 52.05

    Total [€] 5886.14       Payback 6

6.6. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

665.37 14.09 34.74 149.98

    Total [€] 864.18

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

1624.80 0.00 635.24 2349.55 0.50 0.10 1884.00 843.00 52.05

    Total [€] 5886.14       Payback 6
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Capítulo 6. Microxarxa 4

6.7. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

729.21 13.42 37.97 163.93

    Total [€] 944.52

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

1624.80 0.00 703.29 2159.64 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 4487.73       Payback 5

6.8. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

729.21 13.42 37.97 163.93

    Total [€] 944.52

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

1624.80 0.00 703.29 2159.64 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 4487.73       Payback 5
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Capítulo 6. Microxarxa 4

6.9. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

798.34 15.02 41.58 179.54

    Total [€] 1034.49

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

1624.80 0.00 703.29 0.50 0.10 977.00 593.00 19.20

  Total
 [€] 2260.04       Payback 3

6.10. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

760.87 15.02 39.67 171.27

    Total [€] 986.82

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

1624.80 0.00 703.29 0.50 0.10 977.00 593.00 19.20

  Total
 [€] 2260.04       Payback 3
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Capítulo 7. Microxarxa 5

7.1. Taula d'energies mensuals

Perío
de

Cons
um [
kWh]

Gen
_PV
[kW
h]

Gen_
Wind
[kWh]

Autoco
ns_PV
[kWh]

Autocon
s_Wind
[kWh]

Col_in
_cen

[kWh]

Col_in
_dis

[kWh]

Col_ou
t_cen
[kWh]

Col_ou
t_dis

[kWh]

Bat_in
_cen

[kWh]

Bat_in
_dis

[kWh]

Bat_ou
t_cen
[kWh]

Bat_ou
t_dis

[kWh]

Compr
a_cen
[kWh]

Compr
a_dis
[kWh]

Compra
_nbat
[kWh]

Venda
_cen

[kWh]

Venda
_dis

[kWh]

Venda_
nbat

[kWh]

Gener 295 105 0 76 0 38 0 0 0 82 84 0 14 99 136 181 14 0 14

Febrer 293 123 0 72 0 62 0 12 0 2 33 0 33 156 188 158 21 0 21

Marc 323 165 0 104 0 65 0 7 0 21 36 12 37 133 184 154 18 0 29

Abril 293 174 0 91 0 57 0 14 0 11 51 11 58 134 151 145 33 0 44

Maig 317 182 0 107 0 50 0 6 0 23 48 15 48 137 162 160 27 0 42

Juny 308 198 0 127 0 50 0 5 0 26 41 37 42 104 139 130 0 0 37

Juliol 282 205 0 104 0 48 0 8 0 27 65 19 71 103 113 130 45 0 64

Agost 329 201 0 127 0 54 0 13 0 25 45 21 45 124 158 149 11 0 32

Setem
bre 315 187 0 114 0 55 0 4 0 22 45 23 46 124 156 146 20 0 43

Octu
bre 293 136 0 77 0 46 0 8 0 4 38 0 39 165 177 169 31 0 31

Nove
mbre 300 101 0 72 0 55 0 4 0 0 17 0 14 172 210 172 10 0 10

Desem
bre 293 87 0 51 0 25 0 15 0 0 26 0 24 217 217 217 9 0 9

7.2. Consum sense generació

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

433.28 6.97 22.51 97.18

    Total [€] 559.93
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Capítulo 7. Microxarxa 5

7.3. Autoconsum individual sense injecció d'excedents i sense
 emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

299.76 6.97 15.68 67.71

    Total [€] 390.12

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

406.20 0.00 599.14 0.50 0.10

  Total
 [€] 1005.34 Payback 6

7.4. Autoconsum individual amb injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

276.25 6.97 14.48 62.52

    Total [€] 360.22

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€] IPC (%) Augment de

Consum (%)

406.20 0.00 599.14 0.50 0.10

  Total
 [€] 1005.34 Payback 6
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Capítulo 7. Microxarxa 5

7.5. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

198.65 6.97 10.51 45.39

    Total [€] 261.51

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

406.20 0.00 599.14 1161.57 0.50 0.10 848.00 234.00 30.70

    Total [€] 3443.46       Payback 11

7.6. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

186.64 6.97 9.90 42.74

    Total [€] 246.24

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

406.20 0.00 599.14 1161.57 0.50 0.10 848.00 234.00 30.70

    Total [€] 3443.46       Payback 11
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Capítulo 7. Microxarxa 5

7.7. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

236.96 6.82 12.46 53.81

    Total [€] 310.06

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

406.20 0.00 649.10 719.88 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 1775.18       Payback 8

7.8. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuit

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

236.96 6.82 12.46 53.81

    Total [€] 310.06

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

Banc de b
ateries [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col-
laboració [€]

406.20 0.00 649.10 719.88 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00

    Total [€] 1775.18       Payback 8
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Capítulo 7. Microxarxa 5

7.9. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

227.56 6.97 11.99 51.77

    Total [€] 298.29

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

406.20 0.00 649.10 0.50 0.10 605.00 96.00 25.45

  Total
 [€] 1005.34       Payback 4

7.10. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents sense emmagatzematge

Fracció
Energia [€]

Fracció
Potència [€]

Impost elèc.
(5,11%) [€] IVA (21%) [€]

208.70 6.97 11.03 47.61

    Total [€] 274.30

Fotovol-
taica [€]

Eòlica
[€]

Electrònica de
potència [€]

IPC
(%)

Augment C
onsum (%)

Col·labora
ció IN [kWh]

Col·laboració
OUT [kWh]

Balanç col- l
aboració [€]

406.20 0.00 649.10 0.50 0.10 605.00 96.00 25.45

  Total
 [€] 1005.34       Payback 4
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Capítulo 8. Resum econòmic per microxarxes

8.1. Microxarxa 1

Autoconsum
individual

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatze
matge centralitzat

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatz
ematge distribuit

Autoconsum co
l·lectiu sense e

mmagatzematgeMicrox
arxa 1

Consum
sense

generació Sense
excedents

Amb
excedents

Sense ex
cedents

Amb ex
cedents

Sense ex
cedents

Amb exc
edents

Sense
excedents

Amb exc
edents

Cost anu
al de fact
uració [€]

2036.08 1517.55 1295.97 1355.74 1282.54 1022.22 1022.22 1512.32 1081.51

Estalvi a
nual [€] 0 518.53 740.10 680.34 753.53 1013.86 1013.86 523.75 954.57

Inversió
inicial [€] 0 2588.97 2588.97 7953.34 7953.34 5088.44 5088.44 2588.97 2588.97

Payback 0 6 4 13 12 6 6 6 3

8.2. Microxarxa 2

Autoconsum
individual

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatze
matge centralitzat

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatz
ematge distribuit

Autoconsum co
l·lectiu sense e

mmagatzematgeMicrox
arxa 2

Consum
sense

generació Sense
excedents

Amb
excedents

Sense ex
cedents

Amb ex
cedents

Sense ex
cedents

Amb exc
edents

Sense
excedents

Amb exc
edents

Cost anu
al de fact
uració [€]

1125.89 703.62 644.65 598.14 567.14 548.64 548.64 674.18 635.42

Estalvi a
nual [€] 0 422.27 481.25 527.75 558.75 577.25 577.25 451.71 490.47

Inversió
inicial [€] 0 1973.44 1973.44 4974.42 4974.42 3383.02 3383.02 1973.44 1973.44

Payback 0 5 5 10 9 6 6 5 5
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Capítulo 8. Resum econòmic per microxarxes

8.3. Microxarxa 3

Autoconsum
individual

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatze
matge centralitzat

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatz
ematge distribuit

Autoconsum co
l·lectiu sense e

mmagatzematgeMicrox
arxa 3

Consum
sense

generació Sense
excedents

Amb
excedents

Sense ex
cedents

Amb ex
cedents

Sense ex
cedents

Amb exc
edents

Sense
excedents

Amb exc
edents

Cost anu
al de fact
uració [€]

435.54 290.64 249.10 199.48 179.33 169.10 169.10 224.30 190.88

Estalvi a
nual [€] 0 144.90 186.44 236.06 256.21 266.44 266.44 211.24 244.66

Inversió
inicial [€] 0 1005.34 1005.34 3101.77 3101.77 2113.64 2113.64 1005.34 1005.34

Payback 0 7 6 13 12 8 8 5 4

8.4. Microxarxa 4

Autoconsum
individual

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatze
matge centralitzat

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatz
ematge distribuit

Autoconsum co
l·lectiu sense e

mmagatzematgeMicrox
arxa 4

Consum
sense

generació Sense
excedents

Amb
excedents

Sense ex
cedents

Amb ex
cedents

Sense ex
cedents

Amb exc
edents

Sense
excedents

Amb exc
edents

Cost anu
al de fact
uració [€]

1945.64 1182.85 1097.08 895.98 864.18 944.52 944.52 1034.49 986.82

Estalvi a
nual [€] 0 762.79 848.56 1049.66 1081.46 1001.12 1001.12 911.15 958.82
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Capítulo 8. Resum econòmic per microxarxes

Autoconsum
individual

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatze
matge centralitzat

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatz
ematge distribuit

Autoconsum co
l·lectiu sense e

mmagatzematgeMicrox
arxa 4

Consum
sense

generació Sense
excedents

Amb
excedents

Sense ex
cedents

Amb ex
cedents

Sense ex
cedents

Amb exc
edents

Sense
excedents

Amb exc
edents

Inversió
inicial [€] 0 2260.04 2260.04 5886.14 5886.14 4487.73 4487.73 2260.04 2260.04

Payback 0 3 3 6 6 5 5 3 3

8.5. Microxarxa 5

Autoconsum
individual

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatze
matge centralitzat

Autoconsum col·l
ectiu i emmagatz
ematge distribuit

Autoconsum co
l·lectiu sense e

mmagatzematgeMicrox
arxa 5

Consum
sense

generació Sense
excedents

Amb
excedents

Sense ex
cedents

Amb ex
cedents

Sense ex
cedents

Amb exc
edents

Sense
excedents

Amb exc
edents

Cost anu
al de fact
uració [€]

559.93 390.12 360.22 261.51 246.24 310.06 310.06 298.29 274.30

Estalvi a
nual [€] 0 169.82 199.72 298.42 313.69 249.88 249.88 261.64 285.63

Inversió
inicial [€] 0 1005.34 1005.34 3443.46 3443.46 1775.18 1775.18 1005.34 1005.34

Payback 0 6 6 11 11 8 8 4 4
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Capítulo 9. Resum econòmic per modalitats d'autoconsum

9.1. Autoconsum individual sense injecció d'excedents

Microxarxa 1 Microxarxa 2 Microxarxa 3 Microxarxa 4 Microxarxa 5

Cost anual de facturació [€] 1517.55 703.62 290.64 1182.85 390.12
Estalvi anual [€] 518.53 422.27 144.90 762.79 169.82

Inversió inicial [€] 2588.97 1973.44 1005.34 2260.04 1005.34
Payback 6 5 7 3 6

9.2. Autoconsum individual amb injecció d'excedents

Microxarxa 1 Microxarxa 2 Microxarxa 3 Microxarxa 4 Microxarxa 5

Cost anual de facturació [€] 1295.97 644.65 249.10 1097.08 360.22
Estalvi anual [€] 740.10 481.25 186.44 848.56 199.72

Inversió inicial [€] 2588.97 1973.44 1005.34 2260.04 1005.34
Payback 4 5 6 3 6
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Capítulo 9. Resum econòmic per modalitats d'autoconsum

9.3. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Microxarxa 1 Microxarxa 2 Microxarxa 3 Microxarxa 4 Microxarxa 5

Cost anual de facturació [€] 1355.74 598.14 199.48 895.98 261.51
Estalvi anual [€] 680.34 527.75 236.06 1049.66 298.42

Inversió inicial [€] 7953.34 4974.42 3101.77 5886.14 3443.46
Payback 13 10 13 6 11

9.4. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 centralitzat

Microxarxa 1 Microxarxa 2 Microxarxa 3 Microxarxa 4 Microxarxa 5

Cost anual de facturació [€] 1282.54 567.14 179.33 864.18 246.24
Estalvi anual [€] 753.53 558.75 256.21 1081.46 313.69

Inversió inicial [€] 7953.34 4974.42 3101.77 5886.14 3443.46
Payback 12 9 12 6 11
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Capítulo 9. Resum econòmic per modalitats d'autoconsum

9.5. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuït

Microxarxa 1 Microxarxa 2 Microxarxa 3 Microxarxa 4 Microxarxa 5

Cost anual de facturació [€] 1022.22 548.64 169.10 944.52 310.06
Estalvi anual [€] 1013.86 577.25 266.44 1001.12 249.88

Inversió inicial [€] 5088.44 3383.02 2113.64 4487.73 1775.18
Payback 6 6 8 5 8

9.6. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i emmagatzematge
 distribuït

Microxarxa 1 Microxarxa 2 Microxarxa 3 Microxarxa 4 Microxarxa 5

Cost anual de facturació [€] 1022.22 548.64 169.10 944.52 310.06
Estalvi anual [€] 1013.86 577.25 266.44 1001.12 249.88

Inversió inicial [€] 5088.44 3383.02 2113.64 4487.73 1775.18
Payback 6 6 8 5 8
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Capítulo 9. Resum econòmic per modalitats d'autoconsum

9.7. Autoconsum col·lectiu sense injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Microxarxa 1 Microxarxa 2 Microxarxa 3 Microxarxa 4 Microxarxa 5

Cost anual de facturació [€] 1512.32 674.18 224.30 1034.49 298.29
Estalvi anual [€] 523.75 451.71 211.24 911.15 261.64

Inversió inicial [€] 2588.97 1973.44 1005.34 2260.04 1005.34
Payback 6 5 5 3 4

9.8. Autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents i sense emmagatzematge

Microxarxa 1 Microxarxa 2 Microxarxa 3 Microxarxa 4 Microxarxa 5

Cost anual de facturació [€] 1081.51 635.42 190.88 986.82 274.30
Estalvi anual [€] 954.57 490.47 244.66 958.82 285.63

Inversió inicial [€] 2588.97 1973.44 1005.34 2260.04 1005.34
Payback 3 5 4 3 4
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