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Resum 

L‘augment exponencial del preu de l‘energia a l‘últim any és un fet que genera gran 

incertesa tant a consumidors individuals com a les grans empreses. Existeix cert 

desconeixement sobre la  procedència dels preus de l‘electricitat, de manera que l‘objectiu 

d‘aquest projecte és fer més accessible la informació d‘on s‘obté el preu marginal del 

Mercat Elèctric Ibèric.  

Per a poder-ho fer, primer és necessari posar en contexts mitjançant una explicació 

completa del Mercat  Elèctric i la seva funcionalitat. Seguidament, s‘opta per desenvolupar 

una base de dades pública i fàcil de consultar amb les dades del Mercat Diari i de les 

unitats que hi intervenen. 

Finalment, per explicar la  generació de consultes, es duen a terme uns exemples 

d‘aplicació de la base de dades per a mostrar el potencial d‘aquesta.  
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Glossari 

IEA: Agència Internacional de l‘Energia. És una organització intergovernamental autònoma 

establerta a Paris en el marc de la OCDE. 

OMIE: Operador del Mercat Ibèric d‘Energia. Està designat per a la gestió del mercat diari i 

intradiari d‘electricitat a la Península Ibèrica. 

UE: Unió Europea. Comunitat econòmica i política de dret de 27 estats, la majoria d‘ells a 

Europa. 

REE: Red Eléctrica Española. Empresa dedicada al transport de l‘energia elèctrica (tensió 

elèctrica superior a 220 kV) 

MIBEL: Mercado Ibérico de la Electricidad. És el resultat de la cooperació entre Espanya i 

Portugal amb la finalitat de promoure la integració dels sistemes elèctrics d‘ambdós països. 
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Prefaci 

Origen del projecte 

El projecte neix de la situació que s‘està vivint aquest 2022 al voltant de la factura de la llum 

que paguen els consumidors. A les notícies es mostra diàriament les pujades i baixades del 

preu de l‘energia, però molt poques vegades ens expliquen d‘on prové aquest import. És 

per això que neix un projecte on a banda d‘aportar coneixements didàctics sobre la matèria, 

es proposaran noves fonts d‘informació per a que qualsevol usuari pugui accedir-hi. 

Motivació 

El fet de que només els grups més especialitzats en la matèria tinguin accés directe a les 

dades genera una motivació per a fer accessible l‘origen del preu de l‘electricitat a 

qualsevol persona. D‘aquesta manera, un consumidor qualsevol podria accedir a com s‘han 

cassat les ofertes per a l‘obtenció del preu de la llum d‘un dia en concret. I no només això, 

sinó que entendria el perquè els preus marginals cassats inicialment en el PDBF, 

posteriorment acaben patint desviacions. 

Requeriments previs 

Per al desenvolupament d‘aquest projecte han estat útils els coneixements de programació 

mitjançant llenguatge Python, a més de coneixements bàsics sobre el mercat elèctric 

adquirits durant el Grau i el Màster. Així mateix, ha estat d‘ajuda aprendre llenguatge SQL 

per al tractament de bases de dades durant el treball. S‘ha decidit treballar amb aquests 

dos llenguatges de programació ja que es tracta de dos llenguatges molt comuns al món 

professional, a més de disposar de gran quantitat de funcions ja establertes que faciliten 

l‘escriptura del codi. 
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Objectius del projecte 

Per realitzar el projecte d‘una manera ordenada i lògica s‘han puntualitzat els següents 

objectius: 

 Estudi sobre les fonts d‘obtenció de dades del Mercat Diari: Es tracta de la primera 

de les parts clau ja que vol aconseguir que el lector entengui el cotext i el motiu del 

projecte. 

 Desenvolupament d‘un programa informàtic per a la descàrrega massiva de dades: 

Donat que es vol acumular una gran quantitat de dades, la millor forma d‘obtenir-les 

és d‘una manera àgil i eficient. 

 Creació d‘una base de dades accessible per a tot tipus d‘usuari: L‘objectiu és fer 

més propera la informació als usuaris.  

 Desenvolupament d‘exemples d‘aplicació de la base de dades: Es tracta de mostrar 

el potencial de la base de dades creada mitjançant exemples ambiciosos. 

Abast del projecte 

L‘objectiu principal del projecte és la creació d‘una base de dades amb un històric 

d‘informació sobre les diferents ofertes de compra i venta d‘energia elèctrica que 

interaccionen al Mercat Diari, concretament el programa PDBF. És interessant destacar 

que no només podran observar-se les ofertes cassades, sinó que també es podran 

consultar les que no s‘han cassat. A més, serà necessari seleccionar una font fiable d‘on 

poder extreure la informació que s‘importarà a la base de dades. 

Per a poder assolir la finalitat del treball, apareixen altres objectius a complir, com un estudi 

concís i didàctic sobre el funcionament del Mercat Elèctric Ibèric i l‘obtenció del preu de 

l‘energia. 

A més, es mostraran exemples pràctics d‘aplicacions de la base de dades per a poder 

ensenyar el seu potencial.  
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Metodologia 

El projecte s‘estructura en una primera part de marc teòric per posar en context, on 

s‘explica el funcionament del Mercat Elèctric Ibèric i la quantitat de variacions que pot patir 

en qüestió d‘hores. Aquesta part més teòrica tractarà de fer entendre al lector una idea 

clara sobre com opera el marcat i quin tipus de dades es volen importar a la base de dades. 

Seguit, es realitzen diversos programes informàtics per a l‘obtenció de les dades procedent 

d‘una direcció HTTP, a més de la creació de la base de dades, part més important del 

treball. Un cop creada i definida l‘estructura de la base de dades, el següent pas es 

importar les dades descarregades. És per això que és necessari d‘un o dos programes 

previs que adaptin els fitxers de dades per a la importació. 

Finalment, un cop es disposa de la base de dades definitiva, es realitzen una sèrie 

d‘exemples d‘aplicació que permeten comprendre el potencial de la base de dades. 
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1. Introducció 

1.1. El Mercat Elèctric Espanyol 

En els últims anys, l‘electricitat ha adquirit una major presència en les vides dels ciutadans. 

L‘Agència Internacional de l‘Energia també considera que el futur serà cada cop més 

elèctric per la possibilitat de consumir una energia que es generarà de manera creixent per 

tecnologies no contaminants i respectuoses amb el medi ambient. Tot això permet que el 

preu de l‘electricitat hagi esdevingut en un element molt important per a la societat, tant per 

als consumidors domèstics, com per a les empreses i les indústries, per l‘impacte que 

representa en la seva competitivitat en un entorn obert i globalitzat. 

El Mercat Interior de l‘Electricitat a la UE s‘inicia a mitjans dels noranta del segle passat 

amb l‘objectiu de fer arribar als ciutadans i a les empreses els beneficis de l‘alliberament del 

sector elèctric, en termes d‘un millor preu i servei. 

L‘OMIE (Operador del Mercat Ibèric d‘Energia) gestiona el mercat a l‘engròs de l‘electricitat 

a la Península Ibèrica. Aquesta entitat va néixer al gener de 1998 i s‘encarregava 

únicament del mercat espanyol; no obstant, al juliol de 2007 començà a operar de forma 

conjunta tot el Mercat Ibèric (Espanya i Portugal). Com a qualsevol mercat, el de 

l‘electricitat permet la compra i la venta d‘energia entre els agents (productors, 

consumidors, comercialitzadores...) a un preu conegut, transparent i accessible. 

El Mercat Ibèric és un dels mercats més líquids d‘Europa, amb preus que són comparables 

als demés mercats europeus. Funciona durant els 365 dies de l‘any, les 24 hores, i està 

obert a tots els agents compradors i venedors que vulguin operar en ell. En l‘actualitat 

participen més de 800 agents, amb un total de més de 13 milions de transaccions anuals. 

[2] 

1.1.1. Agents implicats al Mercat Elèctric Espanyol 

Avui en dia, les activitats del sector elèctric es divideixen en quatre fases i funcionen de 

forma independent, separades les unes de les altres, i cada agent s‘encarrega de realitzar 

una d‘aquestes activitats: 

 Productors d’energia (mercat lliure): són les empreses encarregades de produir 

energia, que pot ser d‘origen renovable (eòlica, solar, hidràulica...) o no renovable 

(carbó, cicle combinat...). 
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 Transport de l’energia (mercat regulat): A Espanya el transport de l‘energia 

elèctrica està regulat i gestionat per la Red Eléctrica Española (REE), que és la 

propietària de totes les infraestructures que fan possible el transport de l‘electricitat 

a una tensió molt elevada des de les centrals de producció fins a les subestacions. 

 Distribuïdores d’energia (mercat regulat): Són les encarregades de distribuir 

l‘energia elèctrica des de les subestacions fins als punts de consum, com les llars o 

les empreses. També són les encarregades de prendre les mesures als punts de 

subministres, com els comptadores dels habitatges. Tot i que existeixen moltes 

distribuïdores a l‘Estat, la distribució de l‘energia està regulada (els costos estan 

establerts pel govern) i aquest mercat està format per un oligopoli amb cinc 

distribuïdores principals que controlen el 90% del mercat. 

 Comercialitzadores d’energia (mercat lliure): Les comercialitzadores compren 

l‘energia al OMIE i la venen al consumidor final, i per això tenen la llibertat per a 

marcar el preu de les seves tarifes. 

 OMIE: És l‘encarregat de gestionar la compra venta d‘energia, on les 

comercialitzadores compren l‘energia i els productors la venen. Els preus són oberts 

i transparents a qualsevol usuari. 

1.1.2. El Mercat Diari 

El mercat diari té com a objectiu dur a terme les transaccions d‘energia elèctrica per al dia 

següent mitjançant la presentació d‘ofertes de venta i adquisició per part dels agents de 

mercat. 

Els preus de l‘electricitat es fixen diàriament (tots els dies de l‘any) a les 12:00 hores del 

migdia per a les vint-i-quatre hores del dia següent. El preu i el volum de l‘energia en una 

hora determinada s‘estableixen pel creuament entre la oferta i la demanda durant aquesta 

hora seguint un model marginalista (on tots els generadors ―cassats‖ reben el mateix preu). 

Aquest model fou adoptat per la UE en base a l‘algorisme aprovat per tots els mercats 

europeus i conegut com EUPHEMIA. [1] 

1.1.2.1. Venedors i Compradors 

Els venedors al mercat elèctric de producció d‘energia elèctrica estan obligats a adherir-se 

a les denominades Regles de Funcionament del Mercat de Producció d‘Energia Elèctrica, 

subscrivint el corresponent contracte d‘adhesió. Les ofertes dels venedors es presenten a 

l‘operador de mercat i s‘inclouen en un procediment de cassació tenint efecte per a l‘horitzó 
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diari de programació, corresponent al dia següent del dia del tancament de la recepció de 

les ofertes per a la sessió, i que es compon de vint-i-quatre períodes horaris de 

programació consecutius. Totes les unitats de producció disponibles que no estiguin 

afectades a un contracte bilateral físic tenen la obligació de presentar ofertes per al mercat 

diari.  

Els compradors en mercat de producció d‘energia elèctrica poden ser de tres tipus: 

comercialitzadors (adquireixen energia per vendre-la als consumidors directes), 

consumidors directes (poden adquirir energia directament al mercat, fer-ho a través d‘un 

comercialitzador o subscrivint un contracte bilateral físic amb un productor) i els 

comercialitzadors de referència (adquireixen l‘energia que precisen per a subministrar als 

consumidors). S‘entén per unitat d‘adquisició, el conjunt de nusos de connexió a la xarxa 

per el que el comprador presenta ofertes d‘adquisició d‘energia elèctrica. 

Els agents compradors i venedors poden participar al mercat amb independència de que es 

trobin a Espanya o Portugal. Les seves ofertes de compra i venta s‘accepten atenent el seu 

ordre de mèrit econòmic fins que la interconnexió entre els dos països queda totalment 

ocupada. Si a una certa hora del dia la capacitat de la interconnexió és suficient per a 

permetre el flux d‘electricitat negociat pels agents, el preu de l‘electricitat a aquella hora 

serà el mateix per a Espanya i Portugal. Si, per el contrari, a aquella hora està totalment 

ocupada, l‘algorisme per a la fixació del preu (EUPHEMIA) s‘executa de manera separada, 

de tal forma que apareix una diferència de preus entre ambdós països.. 

1.1.2.2. Procés de cassació d’ofertes 

L‘ algorisme de cassació EUPHEMIA busca optimitzar la suma, per al conjunt de períodes 

horaris de l‘horitzó de programació, del benefici de les ofertes de compra, el benefici de les 

ofertes de venta i la renta de congestió. S‘entén per benefici de les ofertes de compra la 

diferència entre el preu de la oferta de compra cassada i el preu marginal rebut, mentre que 

per benefici de les ofertes de venta s‘entén la diferència entre el preu marginal rebut i el 

preu de la oferta de venta cassat. 

Un cop els venedors han presentat les seves ofertes al mercat per a cada una de les hores 

del dia següent, l‘OMIE les agrega totes i les ordena per preu ascendent, resultant així la 

corba d‘oferta del mercat per cada hora com es pot observar en la figura següent: 
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Figura 1.1. Corba d‘oferta d‘electricitat del mercat [Font pròpia] 

Els consumidors finals solen classificar-se en funció de la magnitud del seu consum i de la 

finalitat per al que s‘utilitza l‘energia elèctrica. Es diferencia entre grans consumidors 

industrials, consumidors de grandària mitjana al sector industrial o sector serveis i els petits 

consumidors connectats a xarxes de baixa tensió. 

El preu de les diferents ofertes de la corba d‘oferta depèn de la tecnologia amb que es 

generi l‘electricitat. Les energies renovables tenen un cost mínim, mentre que les que 

consumeixen combustibles fòssils tenen un cost major. És per això que les hores on es 

cassa molta energia renovable el preu marginal es molt menor que les hores en que s‘ha 

de consumir molt gas i combustible fòssil per a poder cobrir la demanda. 

La corba de demanda també té trams en els que indirectament s‘agrupen determinats tipus 

de consumidors. Els comercialitzadors de referència i d‘altres comercialitzadors solen oferir 

al màxim preu permès (180 €/MWh fins a meitats de l‘any 2021, a 2022 és major) per 

assegurar que els consumidors disposaran de l‘energia que demanden.  Tot i això, no 

significa que pagaran aquest preu, sinó que pagaran el que resulti del cassació del mercat.  
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Per altra banda, una part dels consumidors només estan disposats a comprar energia si el 

seu preu és menor o igual a cert valor, amb el que poden adaptar el seu consum als preus 

de mercat. A la corba de demanda, aquests consumidors representen la part amb major 

pendent. 

 

Figura 1.2. Corba de demanda d‘electricitat del mercat [Font pròpia] 

El preu de mercat per a la hora h del dia següent es determina a partir de la intersecció de 

la corba d‘oferta i demanda  d‘electricitat del mercat per aquella hora, conegut com a 

cassació simple, que s‘empra com a punt de partida. Un cop establert aquest preu, s‘utilitza 

l‘algorisme EUPHEMIA, que incorpora les restriccions complexes de venta per a acabar de 

determinar el punt de cassació del mercat (preu marginal). Aquest preu determina les 

ofertes de compra i de venta que resulten cassades (l‘energia oferta a un preu superior no 

serà adquirida). Per cada hora, totes les ofertes de venta que resultin cassades reben el 

preu de mercat. La Figura XX mostra un exemple de cassació d‘oferta i demanda que 

realitza diàriament OMIE per a cada hora del dia següent: 
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Figura 1.3. Determinació de preu al mercat diari [4] 

Les corbes que s‘observen en negreta són les que contenen les ofertes de compra i venta 

cassades, mentre que les que no es casen es mantenen a les corbes d‘oferta i demanda 

originals (les que no estan en negreta).  

Els resultats del mercat diari, a partir de la lliure contractació entre agents compradors i 

venedors, representen la solució més eficient des del punt de vista econòmic, però es 

necessita que també ho sigui des del punt de vista físic. És per això que, un cop establerts 

els resultats, es remeten a l‘operador de sistema, en aquest cas la REE (Red Eléctrica 

Española), per a la seva validació tècnica. Aquest procés es denomina ―gestió de les 

restriccions tècniques del sistema‖ i assegura que els resultats del mercat siguin 

tècnicament factibles a la xarxa de transport. És per això, que els resultats del mercat solen 

patir variacions del 4-5% de l‘energia, com a conseqüència de l‘anàlisi de restriccions 

tècniques. 

En el cas d‘existir una saturació de la interconnexió Espanya-Portugal a qualsevol dels 

sentits s‘executa la separació de mercats, que consisteix en fer dues cassacions 

separades, una per agents portuguesos i un altre pels espanyols, tenint en compte la 

quantitat màxima d‘energia elèctrica que es poden intercanviar entre ambdós sistemes i 

resultant un preu diferent per a cada un dels dos països.  
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1.1.3. El Mercat Intradiari 

Després del Mercat Diari, els agents poden tornar a comprar i vendre electricitat en 

el Mercat intradiari, que consisteix en diferents sessions de contractació unes hores 

abans del temps real. Els mercats intradiaris permeten als agents compradors i 

venedors reajustar els seus compromisos de compra i de venda respectivament fins a 

quatre hores abans del temps real. Després d'això, existeixen altres mercats gestionats per 

l'operador del sistema en el qual s'assegura l'equilibri de la producció i el consum. 

El mercat intradiari s'estructura actualment en sis sessions basades en subhastes 

com les descrites per al mercat diari, on el volum d'energia i el preu per a 

cada hora es determinen per la intersecció entre la corba d'oferta i de demanda. 

 

Figura 5.4. Horari de les sessions del Mercat Intradiari [4] 

1.1.3.1. Ofertes de Compra i Venta 

Podran presentar ofertes de compra i venda d'energia elèctrica tots els agents habilitats 

per a presentar ofertes de compra o venda d'energia elèctrica en el mercat diari i que 

haguessin participat en la sessió del mercat diari corresponent o executat un contracte 

bilateral, que no haguessin participat per estar indisponibles i quedessin posteriorment 

disponible i aquells agents que haguessin participat en la sessió del mercat diari 

corresponent sobre la qual s'obri sessió de mercat intradiari o haguessin executat un 

contracte bilateral físic. Aquests agents només poden participar en els mercats intradiaris 

en els períodes horaris que es corresponguin amb els inclosos en la sessió de mercat diari 

en la qual van participar o no ho van fer per estar indisponibles. 

Les ofertes de compra i venda per a cada sessió de mercat intradiari han de ser tals que el 

programa final resultant de l'acceptació completa de l'oferta més el programa previ 

de la unitat de venda o adquisició, respecti les limitacions realitzades pels operadors 

del sistema per a l'horitzó de programació o, si no les compleix prèviament a la 

realització de les ofertes, s'aproximi al compliment d'aquestes. 
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1.1.3.2. Procés de Cassació 

L'operador del mercat realitzarà la cassació de les ofertes de compra i de venda d'energia 

elèctrica per mitjà del mètode de cassació simple o complexa, segons concorrin ofertes 

simples o incorporin condicions complexes. 

 Mètode de cassació simple: Obté de manera independent el preu marginal i el 

volum de l'energia elèctrica que s'accepta per a cada oferta de compra i de venda 

per a cada període horari de programació. 

 Mètode de cassació complexa: Obté el resultat de la cassació partint del mètode de 

cassació simple en afegir-li la condició de gradient de càrrega per a així obtenir una 

Cassació Simple Condicionada. Mitjançant un procés de tipus iteratiu s'executen 

diverses cassacions simples condicionades fins que totes les unitats de venda i 

d'adquisició casades compleixin les condicions complexes declarades, sent aquesta 

solució la primera solució final provisional. 

Mitjançant un altre procés iteratiu s'obtindrà la primera solució final definitiva, que 

respectarà la capacitat màxima d'interconnexió internacional amb els sistemes elèctrics 

externs al Mercat Ibèric. En el cas de congestió en la interconnexió entre Espanya i 

Portugal, es repetirà el procés descrit prèviament, realitzant-se una separació de mercats, 

de manera que s'obtingui un preu per a cada zona del Mercat Ibèric, sense que existeixi 

congestió interna entre tots dos sistemes elèctrics. 

En tots dos mètodes s'assegurarà que no sigui cassada cap oferta que impliqui el no 

compliment de les limitacions imposades pels operadors del sistema o, en el cas 

que no es puguin complir, s'assegurarà que les ofertes casades permetin acostar-se al 

seu compliment. 

1.1.4. Mercat intradiari Continu 

El mercat intradiari continu també anomenat acoblament únic intradiari (SIDC, per les seves 

sigles en anglès), igual que el mercat intradiari de subhastes, ofereix als agents del mercat 

la possibilitat de gestionar les seves variacions d'energia amb dues diferències fonamentals 

respecte al de subhastes: 

 A més d'accedir a la liquiditat del mercat a nivell local, els agents poden beneficiar-

se de la liquiditat disponible en els mercats d'altres àrees d'Europa, sempre que hi 

hagi capacitat de transport transfronterera disponible entre les zones. 

 L'ajust pot realitzar-se fins a una hora abans del moment de lliurament de l'energia. 
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El propòsit d'aquest mercat és facilitar el comerç d'energia entre les diferents zones 

d'Europa de manera contínua i augmentar l'eficiència global de les transaccions en els 

mercats intradiaris en tota Europa. 

L'obertura de la negociació de tots els contractes del mercat intradiari continu per a 

l'endemà (D+1), en les zones de preu d'Espanya i Portugal es farà a partir de la finalització 

de la primera subhasta del dia en curs (D), sempre que l'operador del sistema hagi publicat 

el Programa Diari Viable Definitiu per a l'endemà (D+1) amb anterioritat. [4] 

1.1.5. Procés de programació de la generació.  

De l‘execució de contractes bilaterals amb entrega física i de la cassació d‘ofertes de venta 

i compra d‘energia al mercat elèctric diari i intradiari, deriven una sèrie de programes de 

forma que es garantitzi la cobertura de la demanda i la seguretat del sistema. Els 

programes més comuns i en els que cal fer incís, són els següents: [19] 

 Programa diari base de funcionament (PDBF): És el programa d'energia diari, amb 

desglossament per períodes de programació, de les diferents unitats de 

programació corresponents a vendes i adquisicions d'energia en el sistema elèctric 

peninsular espanyol. Aquest programa és establert per l'operador de sistema a 

partir del programa resultant de la cassació del mercat diari (PDBF) comunicat per 

l'Operador de Mercat (OM), i la informació d'execució de contractes bilaterals amb 

lliurament físic comunicat d'acord amb el que s'estableix en el present procediment 

d'operació. Es tracta del programa que es farà servir per a desenvolupar la base de 

dades del projecte, de manera que totes les dades incloses a la base faran 

referència a aquest programa. Els resultats d‘aquest programa poden patir 

desviacions del 5% en quant a energia servida respecte altres programes com el 

P48, però a nivell econòmic les desviacions poden ser majors degut a l‘impacte dels 

MW més cars dels altres programes. 

 Programa diari viable provisional (PDVP): És el programa diari d'unitats de 

programació corresponents a vendes i adquisicions d'energia en el sistema elèctric 

peninsular espanyol, amb desglossament per períodes de programació, que 

incorpora les modificacions introduïdes en el PDBF per a la solució de les 

restriccions tècniques identificades en aplicació dels criteris de seguretat i les 

modificacions necessàries per al reequilibri generació-demanda posterior. 

 Assignació de reserva de potència addicional a pujar: Procés d'assignació d'ofertes 

de reserva de potència addicional a pujar realitzat per l'operador de sistema el dia D 

1 per a garantir la disponibilitat el dia D, de la reserva de potència addicional a pujar, 

necessària per raons de seguretat del sistema. El seu objectiu és la correcció 
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automàtica (en 30 segons) dels desequilibris instantanis de freqüència per mitjà dels 

reguladors de velocitat i de la pròpia inèrcia de les màquines o instal·lacions de 

generació. Aquest servei és obligatori i no té una remuneració addicional. 

 Assignació de reserva de regulació secundària: Procés d'assignació d'ofertes de 

reserva de regulació secundària realitzat per l'operador de sistema el dia D-1 per a 

garantir la disponibilitat el dia D, de la reserva de regulació secundària a pujar i a 

baixar, necessària per raons de seguretat del sistema. Permet al operador de 

sistema disposar de reserva de capacitat molt flexible (ha de respondre en 30 

segons en cas de contingència) per a resoldre desequilibris significatius entre 

generació i demanda. Cada dia l'operador del sistema estima la reserva de banda 

de regulació (MW) necessària per a assegurar el subministrament en condicions de 

fiabilitat en cas d'existir desequilibris en temps real i convoca el mercat corresponent 

després de la celebració del mercat diari i el de restriccions. El servei de reserva 

secundària no només remunera la banda de potència, sinó que també l‘energia 

eventualment utilitzada, valorada al preu de substitució de l‘energia terciària. 

 Programa horari un cop fetes les sessions de subhasta del Mercat Intradiari: És la 

programació establerta per l‘operador de sistema, amb posterioritat a les sessions 

de subhasta del mercat intradiari, de les unitats de programació corresponents a 

ventes i adquisicions d‘energia al sistema elèctric per als períodes de programació 

negociables en la corresponent subhasta. Aquest programa és el resultat de 

l‘agregació de totes les transaccions fermes formalitzades per a cada període de 

programació negociable a aquesta subhasta, com a conseqüència del programa 

diari viable i de les sessions de mercat intradiari realitzades fins al moment de la 

seva publicació. 

 Programa horari final definitiu (PHFC): És la programació establerta per l'operador 

de sistema amb posterioritat a cadascuna de les rondes del mercat intradiari continu 

per als períodes de programació negociables en cadascuna de les rondes del 

mercat intradiari continu. Aquest programa és el resultat de l'agregació de totes les 

transaccions fermes formalitzades per a cada període de programació negociable 

en cada ronda a conseqüència del programa diari viable i de les sessions del 

mercat intradiari (de caràcter continu o de subhastes) realitzades fins al moment de 

la seva publicació. El programa horari final definitiu correspon a la programació 

horària final, que serà posada en disposició dels subjectes de mercat mercat de 

producció per l‘operador de sistema. 

 Programa horari operatiu (P48): És el programa operatiu de les unitats de 

programació corresponents a vendes i adquisicions d'energia en el sistema elèctric 
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peninsular espanyol que l'operador de sistema estableix en cada període de 

programació fins al final de l'horitzó diari de programació. El programa horari 

operatiu incorporarà totes les assignacions i re despatxos de programa aplicats per 

l'operador de sistema fins a la seva publicació, 15 minuts abans de l'inici de cada 

hora. 

 Gestió de desviaments: La gestió de desviaments és el mecanisme que utilitza 

l‘operador de sistema per a resoldre el desequilibri entre la oferta i la demanda que 

es pugui identificar unes poques hores abans del despatx, és a dir, després de la 

celebració de cada mercat intradiari. En cas que el conjunt de desviaments superi 

els 300 MW en mitja horària, fa que l‘operador del sistema convoqui el ―Mercat de 

gestió de desviaments‖. Aquest mercat consisteix en demanar ofertes als 

generadors en el sentit oposat als desviaments previstos. L‘operador de sistema té 

a la seva disposició en temps real (15 minuts abans del despatx), a més dels 

serveis de regulació i dels mecanismes de resolució en temps real, uns mecanisme 

d‘emergència a través dels quals podria obligar a determinades unitats de generació 

a modificar la seva producció davant d‘un cas d‘extrema necessitat. 

 Programa horari operatiu de tancament (P48 CIERRE): És el programa que queda 

establert al finalitzar l‘horitzó de programació i que conté els programes resultants 

del programa diari base de funcionament, els ajustos de programa realitzats al 

mercat intradiari, així com les modificacions dels programes associats als processos 

de solució de restriccions tècniques i a la participació de les diferents unitats als 

serveis de regulació freqüència-potència del sistema i en el procés de gestió horària 

de desviaments generació-consum. Així mateix, incorpora els corresponents re 

despatxos generats com a conseqüència de les declaracions d‘indisponiblitat i de la 

comunicació dels desviaments en les unitats de programació.  

Aprofitant aquestes definicions, és important destacar que la base de dades del 

projecte està basada en el PDBF, i que si es compara amb el P48 CIERRE és usual 

que existeixin variacions.   
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1.2. Tecnologies de generació: l’impacte sobre el mercat 

La majoria d‘ofertes de venta d‘energia provenen de diferents unitats de generadores 

d‘energia elèctrica. La generació d‘energia pot provenir de diferents tipus de tecnologia, les 

quals influeixen significament sobre el preu final establert al mercat. Les més important 

serien les següents: [20] 

 Centrals hidràuliques: Aquestes centrals aprofiten l'energia potencial d'una massa 

d'aigua situada en el llit d'un riu o retinguda en un embassament, transformant-la en 

energia elèctrica a través d'un generador acoblat a una turbina. La complexitat de la 

maquinària, les grans obres annexes d'embassaments i preses provoquen uns 

costos fixos molt elevats. A més, els seus costos variables no són nuls. Tot i això, 

es tracta d‘una de les energies més barates com a tecnologia de generació al 

Mercat Elèctric. 

 Centrals Nuclears: Aquesta tecnologia es basa en la fissió (trencament) dels nuclis 

d'urani. La calor despresa de la mateixa s'utilitza per a generar vapor, el qual 

s'introdueix a l'interior d'una turbina per a produir electricitat. Econòmicament 

parlant, els seus costos variables són relativament baixos i els seus costos fixos són 

molt elevats. L'increment en les mesures i exigències de seguretat, així com 

l'augment de les inversions per a allargar la seva vida útil, fan que els costos fixos 

s'hagin disparat significativament respecte als existents anteriorment. Es tracta 

d‘una tecnologia que un cop està en funcionament no es pot parar fins que acabi el 

cicle, de manera que cal estudiar molt bé quan posar-la en marxa. 

 Centrals tèrmiques convencionals: En aquest grup s‘inclouen les centrals de carbó, 

les de cicle combinat i les fuel. Aquesta tecnologia es basa en la combustió d'alguna 

mena de combustible fòssil per a generar vapor, el qual s'introdueix en una turbina 

per a produir electricitat. Els combustibles utilitzats amb diferència són carbó, gas 

natural i fuel. Aquest tipus de centrals tenen un gran impacte ambiental a causa de 

l'emissió de partícules a l'atmosfera de gasos contaminants. Són les que presenten 

un major preu de venta al mercat elèctric, tot i que són les que sempre poden 

generar energia sense dependre d‘efectes externs.  

 Generació eòlica: Aquestes instal·lacions generen electricitat a partir de l'energia 

cinètica del vent. Es té tendència a agrupar diversos aerogeneradors en un mateix 

emplaçament, la qual cosa dona lloc als denominats ―parcs eòlics‖, que poden 

superar els 100 MW. No requereix d'energies primàries subministrades i no 

produeix cap emissió contaminant i, des de mercats internacionals, afavoreixen 
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l‘auto proveïment. No obstant això, afecten el paisatge provocant un impacte visual i 

ofereixen una producció intermitent (depenen de les variables del vent). Al tractar-se 

d‘una tecnologia renovable, el seu preu al mercat és mínim 

 Generació solar: L'energia solar s'aprofita bàsicament de dues maneres, per central 

fotovoltaica i per central solar tèrmica. La producció amb aquestes instal·lacions 

(que poden superar els 50 MW) no provoca emissions contaminants. Aquest fet fa 

que no hagin de pagar un gran peatge i seu preu de venta sigui baix. 

 Biomassa: Aquestes centrals tenen un funcionament similar a les tèrmiques 

convencionals, amb l'avantatge mediambiental que el combustible utilitzat és 

d'origen orgànic. Efectivament, aquestes instal·lacions, en general, de petita 

grandària (actualment de 30-40 MW), utilitzen matèries orgàniques d'origen vegetal 

o animal (―biomassa‖), procedents de residus (agrícoles, forestals, de la fusta o de 

transformació agropecuària, etc.) o de cultius energètics. Al tenir emissions molt 

baixes, són considerades renovables i tenen un preu mínim al mercat. 

 Geotèrmia: L'energia geotèrmica és l'existent en forma de calor, sota la superfície 

de la terra sòlida i suposa la font renovable més important després del sol. Es tracta 

d'una de les fonts més desconegudes i que, a diferència de la resta d'energies 

renovables, el seu origen prové directament de la calor de l'interior de la Terra. 

Com a conclusions d‘aquest conjunt de tecnologies, es pot dir que les tecnologies 

renovables són el futur ja que no generen emissions contaminants i amés, redueixen el 

preu mitjà del MWh al mercat elèctric. No obstant, existeix un inconvenient a tenir en 

compte i és que no són massa flexibles, és a dir, no sempre que es vulgui es pot disposar 

de la seva energia ja que depèn de factors externs com la meteorologia. En aquest cas, tot 

i que les centrals tèrmiques convencionals són molt més contaminants i fan augmentar 

significativament el preu de l‘energia, tenen la capacitat de poder posar-se en funcionament 

sempre que es necessiti, només depenent del combustible que consumeixen. 
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1.3. Bases de dades 

Una base de dades és una col·lecció organitzada d'informació estructurada, o dades, que 

sol emmagatzemar-se electrònicament en un sistema informàtic. Una base de dades sol 

estar controlada per un sistema de gestió de bases de dades (SGBD). Junts, les dades i el 

SGBD, juntament amb les aplicacions associades a ells, es denominen sistema de base de 

dades, sovint abreujat com a base de dades. [21] 

Les dades dels tipus més comuns de bases de dades que funcionen avui dia solen estar 

modelats en files i columnes en una sèrie de taules perquè el processament i la consulta de 

dades siguin eficients. D'aquesta manera, les dades poden ser fàcilment accessibles, 

gestionades, modificades, actualitzades, controlades i organitzades. La majoria de les 

bases de dades utilitzen un llenguatge de consulta estructurat (SQL) per a escriure i 

consultar les dades. 

Les bases de dades han evolucionat enormement des de la seva creació a principis dels 

anys seixanta. Les bases de dades de navegació, com la base de dades jeràrquica (que es 

basava en un model d'arbre i només permetia una relació d'un a diversos), i la base de 

dades de xarxa (un model més flexible que permetia múltiples relacions), van ser els 

sistemes originals utilitzats per a emmagatzemar i manipular dades. Tot i que eren senzills, 

aquests primers sistemes eren inflexibles. En la dècada de 1980, les bases de dades 

relacionals es van fer populars, seguides per les bases de dades orientades a objectes en 

la dècada de 1990. Més recentment, les bases de dades NoSQL (no relacionals)  van sorgir 

com a resposta al creixement d'Internet i a la necessitat d'una major velocitat i 

processament de dades no estructurades. Avui dia, les bases de dades en el núvol i les 

bases de dades autogestionades estan obrint nous camins quant a la manera de recopilar, 

emmagatzemar, gestionar i utilitzar les dades. 
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2. Base de dades del Mercat Diari 

La informació sobre els resultats del Mercat Diari es pot consultar a la web de OMIE i és 

oberta per a tots els usuaris. No obstant això, no apareix informació sobre les diferents 

ofertes que no s‘arriben a cassar i d‘altre informació que podria ser d‘utilitat per a qualsevol 

empresa o usuari. És per aquest motiu, que sorgeix la necessitat de crear una base de 

dades on es pugui consultar tot tipus d‘informació relacionada amb les ofertes de compra i 

venta del Mercat Diari, és a dir, el procés de cassació simple. És important destacar que la 

base de dades del projecte està basada en el PDBF, i que si es compara amb el P48 

CIERRE és usual que existeixin variacions.  No obstant, és interessant obtenir el PDBF per 

així poder visualitzar les variacions històriques que ha anat patint respecte els resultats 

finals de mercat. 

2.1. Plantejament: Format de la base de dades 

El primer pas es decidir el format de la base de dades. Dels diferents tipus de bases de 

dades, es decideix utilitzar l'arxiu amb extensió DB. Aquest conté una base de dades, 

generalment estructurada, que consta de registres de dades organitzades en taules 

juntament amb les relacions entre aquestes taules. L'estructura de la base de dades 

emmagatzemada en l'arxiu DB es defineix en el mateix fitxer. DB és una extensió genèrica 

utilitzada per diverses aplicacions de base de dades. El fitxer de base de dades DB més 

comú és el creat per SQLite.  

2.2. Obtenció de les dades 

Existeixen tres grans fonts disponibles de dades sobre el mercat elèctric: 

 e.sios: REE ha desenvolupat un sistema d‘informació anomenat Sistema 

d‘Informació de l‘Operador del Sistema (e.sios) per realitzar les tasques d‘informació 

i gestió dels processos relacionats específicament amb el mercat elèctric. Aquest 

sistema és capaç de realitzar diferents comunicacions amb els diferents operadors i 

agents de mercat, emmagatzemant informació valuosa com serien els resultats del 

mercat o altres procediments. Disposa d‘una base de dades històrica on es poden 

descarregar diferents fitxers amb informació (I30DIA o I90DIA). [23] 

 REData: Es tracta d‘una base de dades, propietat de Red Eléctrica també, i 

totalment pública que disposa d‘informació actualitzada i històrica sobre els resultats 

del mercat elèctric. Disposa d‘una API de la qual es pot fer tot un seguit de 
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consultes i descàrregues de dades. [22] 

 OMIEData: És una extensió de OMIE que proveeix d‘accés total i gratuït a totes les 

dades del mercat elèctric (Diari, Intradiari i Intradiari Continu). Dins de cada un dels 

mercats, existeixen fitxers amb diferents continguts, des dels més bàsics que 

només aporten els preus horaris, fins als més extensos que proporcionen 

informació completa sobre cada una de les ofertes. Es tracta de la opció escollida 

com a font de dades ja que disposa d‘uns fitxers que aporten l‘històric del programa 

PDBF i permet que la posterior pujada a la base de dades sigui el més àgil possible. 

[4] 

Existeix un procés manual on aquests fitxers es poden extreure dels servidors de OMIE 

mitjançant la seva interfície ―https://www.omie.es/es/file-access-list‖. Aquest servei web 

proporciona fins a 21 tipus d‘arxius diferents per a cada un dels mercats. [4] 

 

Figura 2.1. Interfície d'accés a les dades d'OMIE [4] 

Tal i com s‘observa la figura anterior, la interfície de OMIEData proporciona accés als 

diferents mercats i a les liquidacions. En el cas concret d‘aquest projecte, tan sols ens 

interessa el Mercat Diari, de manera que desplegant la pestanya obtenim el 

següent:
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Figura 2.2. Fitxers Mercat Diari [4] 

A mode informatiu, a part dels tres apartats enumerats en la figura anterior (Precios, 

Programas, Curvas), també apareixen uns altres quatre: Ofertas, Común, Capacidades i 

Indisponibilidades.  

Tornant al projecte, la carpeta que ens interessa és la marcada en color blau: ―Ficheros 

mensuales con curvas agregadas de oferta y demanda del mercado diario incluyendo 

unidades de oferta‖. Aquesta carpeta, tal i com es pot observar en la següent figura, 

proporciona arxius comprimits amb informació dels últims anys separada per mesos.  

 

Figura 2.3. Fitxers curva_pbc_uof [4] 
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El nom de cada un dels arxius és curva_pbc_uof_YYYYmm.zip, sent YYYY l‘any i mm el 

mes. Donat que es necessita descarregar una gran quantitat de fitxers, tenint en compte 

que la base de dades que es vol crear ha de contenir un mínim de 4 o 5 anys, sorgeix la 

necessitat de desenvolupar un programa que permeti automatitzar el mètode de cerca i 

descàrrega, tot obtenint una major productivitat en el procés. Aquest programa es 

desenvoluparà en Python ja que es tracta d‘un llenguatge de programació que disposa de 

gran quantitat de classes i funcions que permeten crear fàcilment el programa en qüestió. 

Per a poder començar a escriure el codi, primer cal saber i comprendre el funcionament de 

les funcions que s‘utilitzaran.  

 requests.get (URL): Es tracta d‘una funció que prové de la llibreria Requests. 

Aquesta llibreria es la referent a l‘hora de realitzar peticions HTTP a Python. El 

mètode GET indica que s‘està intentant obtenir o recuperar dades d'un recurs 

específic. Per a fer una petició GET, s‘ha d‘invocat requests.get(). [8] 

 os.listdir (path): El mètode de Python listdir() retorna una llista que conté els noms 

de les entrades en el directori donat per ―path‖. La llista té un ordre arbitrari. Per a 

poder invocar la funció, primer cal importar la llibreria os. [9]. 

 datetime: El mòdul datetime proporciona classes per a poder manipular dates i 

hores. Tot i que s‘admet l‘aritmètica de la data i la hora, la implementació es centra 

en l‘extracció eficient dels atributs per el format de sortida i la manipulació. [7] 

2.2.1. Codi del Programa 1. Descàrrega de fitxers 

A partir de les funcions explicades anteriorment, es procedeix a l‘escriptura del codi del 

programa 1, que permetrà descarregar arxius automàticament i guardar-los al directori 

desitjat. En aquesta línia, es mostra el codi: 

import requests 

from os import listdir 

from datetime import datetime, timedelta 

print( 

   ''' 

   inidate: data inicial del període (format tupla: (dd,mm,yyyy)) 

   findate: data final del període (format tupla: (dd,mm,yyyy)) 

   directory: path del directori on desitja desar els fitxers 

   '''    ) 

def download_files (inidate,findate,directory): 

    d1=datetime(inidate[0],inidate[1],inidate[2]) 

    d2=datetime(findate[0],findate[1],findate[2]) 
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    dif=d2-d1 

    list_date=[d1.strftime('%Y-%m')] 

    for d in range(dif.days+1): 

        list_date.append((d1 + timedelta(days=d)).strftime('%Y-   

        %m')) 

    result = [] 

    for item in list_date: 

        if item not in result: 

            result.append(item) 

    l=[]; 

    for file in listdir(directory): 

        l.append (file[:21]) 

    for t in result: 

        url="https://www.omie.es/es/file-                         

        download?parents%5B0%5D=curva_pbc_uof&filename=curva_pbc  

        _uof_"+t[:4]+t[-2:]+".zip"; 

        ubi=directory + r"\curva_pbc_uof_" + t[:4] + t[-2:]       

        + ".zip" 

        if url[-24:-4] not in l: 

            myfile=requests.get(url) 

            open(ubi,'wb').write(myfile.content) 

Figura 2.4. Codi Programa 1 [font pròpia] 

2.2.2. Funcionalitat 

El codi consisteix en una funció anomenada download_files que s‘encarrega de localitzar 

els fitxers al servidor de OMIEData i descarregar-los a la direcció que se li indiqui.  

En aquest sentit, la funció té tres variables: 

 inidate: Es tracta de la data inicial del període del que volem descarregar la 

informació. Cal escriure la data com una tupla amb el dia, el mes i l‘any, tal i com es 

mostra en l‘exemple: 

>>> inidate = (01,01,2016) 

 findate: Es tracta de la data final del període del que volem descarregar la 

informació. Cal escriure la data com una tupla amb el dia, el mes i l‘any, tal i com es 

mostra en l‘exemple: 

>>> findate = (31,12,2021) 
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 directory: Es tracta de la ubicació de destí dels fitxers, és a dir, on volem que desin 

els arxius descarregats. És important destacar que si la longitud de la ruta és molt 

llarga, caldrà afegir la lletra r abans del string de la següent manera: 

r’C:\Users\Exemple1’. El fet d‘anotar una r davant d‘un string fa entendre que es 

tracta d‘una cadena de caràcters crua (Raw String). Aquestes cadenes es 

distingeixen per les normes en que els caràcters separats mitjançant una barra 

invertida (\) no es substitueixen per les seves contrapartides. Un exemple de la 

variable seria: 

>>> directory = r‘C:\Users\Exemple1‘ 

Seguidament es mostra com es van desant els fitxers descarregats al directori. Com 

s‘observa a la Figura 2.5, els arxius estan comprimits, de manera que un cop descarregats 

tots, serà necessari descomprimir-los. 

 

Figura 2.5. Fitxers comprimits descarregats [font pròpia] 

Un cop descomprimides les carpetes, s‘obté tot un conjunt de fitxers amb extensió .1 on 

cada fitxer pertany a un dia en concret. Obrint els fitxers amb qualsevol lector de codis font 

(tipus Notepad++), es pot observar que es tracta d‘un fitxer de dades separat per punts i 

comes (;), tal i com es mostra a la Figura 2.7: 
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Figura 2.6. Fitxers descomprimits [font pròpia] 

 

Figura 2.7. Aspecte del fitxer de dades [font pròpia] 

2.3. Estructura de la base de dades 

En la línia de l‘explicat a l‘apartat 2.1. (Plantejament), el format de la base de dades escollit 

és el DB (.db). El motiu per el que s‘ha triat aquest format és perquè es tracta del fitxer amb 

el que s‘emmagatzema la informació treballada amb el llenguatge SQLite. SQLite és una 

llibreria en llenguatge C que implementa un motor de base de dades SQL petit, ràpid, 

autònom, d'alta fiabilitat i amb totes les funcions. A més, és un dels motor de base de 

dades més utilitzat al món i ja ve integrat en la majoria d‘ordinadors d‘última generació. [5] 

L‘estructura d‘aquest tipus de base de dades és ben senzilla, consisteix en diferents taules 

(relacionades o no entre si) i on cada taula conté diversos camps (columnes) amb la 

informació. Es decideix crear una taula per a cada un dels anys, a més de dues taules 

complementàries amb informació sobre els agents de mercat i les unitats de generació. 

Dins de cada una de les taules, es creen diferents camps, en les taules dels anys són 

corresponents als proporcionats als fitxers diaris de dades extrets de OMIE, mentre que a 

les taules complementàries es decideixen arbitràriament. 
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Així doncs, la capçalera de la base de dades amb les taules quedaria de la següent 

manera:

 

Figura 2.8. Esquema de la capçalera [font pròpia] 

2.3.1. Taules i camps 

Tal i com s‘observa a la Figura 2.8, les taules creades a la base de dades són les següents: 

 y2016 a y2021: Són les taules que contenen la informació més important i 

destacada, a més de ser les que més quantitat de dades acumulen. Cada taula 

correspon a un any (y2016 correspon a l‘any 2016, per exemple), així, si es volen 

realitzar consultes sobre un període de temps en concret, el motor de base de 

dades executa amb major velocitat. El contingut de les taules es distribueix en 

camps o columnes, de manera que cada fila de dades, conté informació de cada un 

dels camps següents: 

o Hora: Tipus INTEGER. Conté la hora del dia (Entre 1 i 24) 

o Fecha: Tipus TEXT. Conté la data en format dd/mm/yyyy 

o Pais: Tipus TEXT. Anota la zona geogràfica en la que es troba la unitat. En 

general sempre conté MI (Mercat Ibèric). 

o Unidad: Tipus TEXT. Conté el codi de la unitat o agent que puja la oferta.  

o Tipo_Oferta: Tipus TEXT. Indica si és una oferta de compra o de venta. 

Només pot tenir dos valors: C (compra) i V (venta). 

o Energia_Compra/Venta: Tipus REAL. Conté la quantitat d‘energia oferta en 

MWh. 

o Precio_Compra/Venta: Tipus REAL. Conté el preu al que s‘ha ofert l‘energia. 

Les unitats són €/MWh. 
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o Ofertada_(O)/Casada_(C): Indica si la oferta ha estat cassada o no. En cas 

que estigui cassada surt una C, mentre que si no ho ha estat surt una O. 

 Unidades: Es tracta d‘una taula que conté informació sobre els diferents agents i 

unitats que participen al OMIE. Apareixen tot tipus d‘agents, des d‘unitats 

generadores i venedores d‘energia, fins a comercialitzadores que compren. Aquesta 

informació s‘ha extret directament d‘OMIE mitjançant el llistat d‘agents i unitats que 

disposen. La taula ve estructurada pels diferents camps (tots de tipus TEXT) [4]: 

o CODIGO: Conté el codi de l‘agent o unitat de mercat.  

o DESCRIPCIÓN: Conté el nom de l‘agent o unitat. 

o AGENTE_PROPIETARIO: Conté qui és el propietari de la unitat. En el cas 

que la unitat, per exemple una central hidroelèctrica, sigui propietat d‘una 

empresa major, vindria indicat en aquest camp. 

o PP: Ens mostra el percentatge de propietat que té l‘agent propietari sobre la 

unitat en qüestió. 

o TIPO_UNIDAD: Indica a què es dedica l‘agent o unitat que oferta 

(comercialització, generació, autoproducció, distribució, consumidor directe, 

etc...) 

o ESTADO: Indica si està operatiu o no. Si surt ―BAJA‖ significa que no està 

operatiu.  

o ZONA/FRONTERA: Conté el territori polític en el que s‘ubica la unitat. 

Tractant-se del MIBE, només existeix la opció de ―ZONA ESPAÑOLA‖ o 

―ZONA PORTUGUESA‖. 

o TECNOLOGÍA: Conté la tecnologia amb la que generen energia les 

diferents unitats (eòlica, hidràulica, nuclear, etc...) 

 UNITEC: La última taula consisteix només en dos camps i ve a ser un resum de la 

taula unidades. Tan sols conté els camps de CODIGO i TEC (tecnologia), sent 

ambdós de tipus TEXT. 

2.3.2. Creació de la base de dades. Programa 2. 

A partir de la informació sobre les taules de la que es disposa, el següent pas és crear la 

base de dades. Donat que es vol treballar amb SQLite, Python ofereix una llibreria de 

funciones que fa d‘interfície entre SQLite i el propi Python. En aquest sentit, cal importar el 
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mòdul sqlite3 per a poder fer qualsevol execució en SQLite.  

Per a poder crear la base de dades d‘una manera efectiva, s‘ha desenvolupat el següent 

programa en Python que crea la base de dades i les taules corresponents als diferents 

anys: 

import sqlite3 

print( 

   '''name = nom de la base de dades ('curva_pbc_uof.db')''' 

   '''years = tupla amb els noms dels anys  que formaràn les      

   taules ('''2016''')''') 

def crear_database(name, years): 

   connection = sqlite3.connect(name) 

   cursor = connection.cursor()  

   for c in years: 

       cursor.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS y'''+c+'''    

       ("Hora" INTEGER,"Fecha" TEXT,"Pais" TEXT,"Unidad" TEXT,    

       "Tipo_Oferta" TEXT,"Energia_Compra/Venta" REAL,            

       "Precio_Compra/Venta" REAL,"Ofertada_(O)/Casada_(C)" TEXT) 

       ''') 

   connection.commit() 

   connection.close() 

Figura 2.9. Codi Programa 2 [font pròpia] 

És important destacar el fet que aquest petit programa tan sols crea la base de dades i les 

taules dels anys, en el nostre cas des del 2016 fins al 2021 (y2016...y2021). Desglossant el 

programa podem observar diferents funcions clau del mòdul sqlite3: 

 sqlite3.connect (data base): Es tracta del primer pas a seguir per a crear qualsevol 

base de dades. Consisteix en crear un objecte de connexió que representi la base 

de dades i on posteriorment, qualsevol execució es vegi repercutida. Per a que 

quedi desada al directori que vulguem, s‘haurà d‘entrar el nom de la base de dades 

amb tota la ruta: ‗C:\Users\Exemple1\curva_pbc_uof.db‘ [6] 

 connection.cursor (): Un cop establerta la connexió (variable connection), es crea 

un cursor que permetrà moure‘s per la base de dades, a més d‘executar consultes 

amb una de les seves funcions. [6] 

 cursor.execute (“Consulta SQL”): Es tracta de la funció amb la que s‘executen 

les consultes SQL. Cal escriure la consulta en llenguatge SQL i entre cometes, com 

si es tractés d‘un string. [6] 
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Les dues taules complementàries que queden pendents per crear (Unidades i UNITEC), es 

pujaran directament a la base de dades important-les com a csv, tal i com s‘explicarà més 

endavant. 

2.4. Procés d’importació a la base de dades 

Un cop creada la base de dades, el següent pas és importar tota la informació 

descarregada mitjançant el programa 1. Per tal de que no hi hagi cap tipus de problema en 

la importació, és important que les dades estiguin en un format que la base de dades 

accepti. És per això que abans de res, cal preparar els fitxers per a que es puguin pujar. 

2.4.1. Preparació de les dades 

Les bases SQLite solen tenir poques restriccions de format, però sí es cert que és millor 

deixar els fitxers el més nets possibles. És per això que s‘ha aplicat el següent procés de 

modificació, amb l‘ajuda de programes de Python creats per a poder modificar múltiples 

fitxers alhora: 

1. Eliminació de les dues primeres files dels fitxers: Les dues primeres files 

dels fitxer d‘extensió .1 contenen informació que no es necessita i que 

corrompria la base de dades. Per aquest motiu, es decideix crear un 

programa de Python que elimini les dues primeres files de tots els fitxers 

d‘un directori en concret: 

 from os import listdir 

 def delete_lines (directory,ini,n): 

     l=[] 

     for file in listdir(directory): 

         if file not in l: 

             f=open(file,"r") 

             lineas = f.readlines() 

             f.close()    

           f=open(file,"w") 

           for i in range(ini,len(lineas)-n): 

               f.write(lineas[i+n]) 

           f.close() 

           l.append(file) 

Figura 2.10. Codi programa eliminació files [font pròpia] 
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2. Convertir fitxer .1 en CSV (TAB): Un cop eliminades les dues primeres files, 

es pot procedir a convertir els fitxers descarregats a format CSV separat per 

tabuladors. El fet de separar per tabuladors, i no per comes, es deu a que 

com que hi ha valors numèrics decimals que contenen comes, el programa 

d‘importació confondria les comes numèriques amb les de separació. Per a 

realitzar la conversió, s‘ha construït el següent programa: 

from os import listdir 

from os import chdir 

def replace_to_csv (directory): 

    l=[] 

    chdir(directory) 

    for file in listdir(directory): 

        if file not in l: 

              fin=open(file,"r") 

            fout=open(file[:-2]+".csv","w") 

            buff=fin.read() 

            rbuff=buff.replace(";","\t")  

            fout.write(rbuff) 

  

            fin.close() 

            fout.close() 

            l.append(file) 

Figura 2.11. Codi programa conversió a csv [font pròpia] 

2.4.2. Programa d’importació de dades 

En el moment en que ja es tenen preparats els fitxers per a la importació, es desenvolupa 

un programa que permet importar les dades de manera automàtica i efectiva, evitant que 

s‘hagi de fer d‘un en un. En aquest programa entra en acció la llibreria pandas de Python, 

que gràcies a les seves funcions, permet importar fàcilment els fitxers csv a la base de 

dades. El programa en qüestió seria el següent: 

import pandas as pd 

import sqlite3 

from os import listdir 

print( 

    '''database = nom de la base de dades ('curva_pbc_uof.db')''' 

    '''tables = llista amb els noms de les taules                 

    ([“y2016”,”y2017”]) ''' 

    ''' directory = ubicació dels fitxers a importar              

    (r’C:\Users\Exemple’)) 
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def import_to_sql (database, tables, directory): 

    con=sqlite3.connect(database) 

    l=[] 

    for t in tables: 

        for file in listdir(directory):   

            if file not in l: 

                if file[14:18] == t[1:]:     

             f=pd.read_csv( 

                          directory+'/'+file, sep='\t') 

                f.to_sql(t, con,  

                        if_exists='append',index=False) 

                     l.append(file) 

                else: 

                    pass 

Figura 2.12. Codi programa importació a base de dades [font pròpia] 

2.4.2.1. Funcionalitat 

La principal virtut d‘aquest codi és la capacitat de llegir tots els fitxers d‘un directori i ser 

capaç d‘importar-los a la base de dades que se li indiqui. A més, té la capacitat d‘organitzar 

les dades segons les taules que se li entrin com a variables. És important destacar que 

aquest programa tan sols importa les dades a les taules y2016, y2017, etc..., ja que la 

importació de les taules complementàries es realitza posteriorment i mitjançant el Shell de 

Python. La funció import_to_sql() conté tres variables que entren el nom de la base de 

dades, les taules a incorporar-hi les dades i el directori d‘on s‘importen les dades.  

Per explicar el funcionament del programa es seguirà tot el procés d‘aquest. Primerament, 

el sistema es connecta a la base de dades mitjançant el mòdul sqlite3 i la seva funció 

connect (línia 6). Seguidament, es recorre la llista de les taules i la llista que genera la 

funció listdir() dels noms de tots els fitxers que hi ha al directori entrat. A partir d‘aquí, els 

fitxers del directori que coincideixen amb l‘any de la taula, es van llegint un a un i es van 

important mitjançant dues funcions de pandas. 

Pandas és una llibreria de Python especialitzada en la manipulació i l‘anàlisi d‘estructures 

de dades. Una de les característiques principals que cal destacar és la capacitat de llegir i 

escriure fàcilment en fitxers en formats CSV i en bases de dades SQL, fet que permet que 

s‘adapti perfectament al propòsit del treball. Aquesta llibreria disposa de tres tipus 

d‘estructures de dades diferents: Series (una dimensió), DataFrame (taules, dues 

dimensions) i Panell (cubs, tres dimensions). Donat que es treballa amb taules, s‘hauran 

d‘utilitzar els objectes de tipus DataFrame. [10] 
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Un objecte del tipus DataFrame defineix un conjunt de dades estructurat en forma de taula 

on cada columna és un objecte de tipus Sèries, és a dir, totes les dades d'una mateixa 

columna són del mateix tipus, i les files són registres que poden contenir dades de diferents 

tipus. Un DataFrame conté dos índexs, un per a les files i un altre per a les columnes, i es 

pot accedir als seus elements mitjançant els noms de les files i les columnes. 

Així doncs, un cop feta la breu introducció del Pandas, es continua amb la reproducció del 

programa. El següent pas consisteix en la lectura del fitxer CSV mitjançant la funció 

read_csv(fitxer.csv, sep=separador), que retorna un objecte DataFrame amb les dades del 

fitxer CSV utilitzant com a separador de les dades el string separador, en aquest cas, el 

tabulador (‗\t‘). Un cop obtingut aquest DataFrame, s‘importa a la taula de la base de dades 

que se li indiqui. Aquest procés es realitza a través de la funció f.to_sql(table, con, 

if_exists,index) que escriu les dades emmagatzemades en un objecte DataFrame a una 

base de dades SQL.  

Aquesta funció requereix de quatre variables que cal prestar atenció:[11] 

 table: Es tracta del nom de la taula de la base de dades de destí on volem escriure 

les dades. En aquest cas, correspon a la que indiqui la variable t sorgida de recórrer 

la llista de taules.  

 con: Consisteix en una connexió sqlite3. Serveix per indicar sobre quina base de 

dades es vol treballar. 

 if_exists: Aquesta és una variable delicada ja que cal indicar com es comportarà la 

funció si la taula que on vol escriure ja existeix. Es disposa de tres opcions: {‗fail‘, 

‗replace‘, ‗append‘}: 

o fail: Retorna un error ValueError. 

o replace: Borra la taula abans d‘inserir nous valors. 

o append: Insereix nous valors a la taula existent. 

D‘aquesta manera, donat que les taules inicialment eren buides, s‘opta per la opció 

‗append‘ que insereix nous valors sense modificar la taula. 

 index: Si aquest valor és True, afegeix una columna extra amb un índex per a cada 

línia, mentre que s‘escriu False, no afegeix res. Es aquest cas es decideix posar 

False ja que per el moment no es treballa amb índex.  

Així, es van recorrent tots els fitxers del directori i es van afegint les dades a la base.  
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2.4.2.2. Importació de les taules complementàries 

Donat que les taules complementàries tan sols son dues i provenen de dos fitxers csv (un 

per cada taula), s‘importen directament des del Shell de Python seguint els mateixos 

passos que al programa d‘importació explicat a l‘apartat anterior. 
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3. Aplicacions per a l’anàlisi de dades 

Una base de dades amb l‘històric d‘informació sobre el mercat diari i les seves ofertes obra 

la porta a una gran possibilitat d‘aplicacions. Des d‘aplicacions d‘anàlisi de mercat i 

prediccions a futur, fins a finalitats educatives. A continuació es mostraran diferents 

exemples de consultes a la base de dades que permeten comprendre el seu abast. 

3.1. Consultes bàsiques 

Al tractar-se d‘una base de dades SQLite, el llenguatge de consultes ha de ser SQL. SQL 

és un acrònim en anglès per a Structured Query Language (Llenguatge de Consulta 

Estructurat). Un tipus de llenguatge de programació que permet manipular i descarregar 

dades d'una base de dades. Té la capacitat de fer càlculs avançats i àlgebra i és utilitzat en 

la majoria d'empreses que emmagatzemen dades en una base de dades. Ha estat i 

continua sent el llenguatge de programació més usat per a bases de dades relacionals. 

Aquest llenguatge disposa d‘una gran quantitat d‘ordres, però tan sols amb cinc d‘elles ja 

es poden realitzar la majoria de consultes: [12] 

 SELECT: Permet seleccionar els camps a descarregar.  

 FROM: Permet indicar de quina taula es volen descarregar els camps seleccionats. 

 WHERE: Permet seleccionar quin filtre aplicar a les dades a descarregar. 

 INSERT: Permet inserir dades. 

 DELETE: Permet eliminar dades.  

 UPDATE: Permet actualitzar dades. 

 INNER JOIN: Permet associar dues o més taules, en base a una columna que 

tinguin en comú. [13] 
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A partir d‘aquestes ordres es pot generar qualsevol consulta a la base de dades del Mercat 

Elèctric. Alguns exemples de consultes bàsiques serien els següents: 

1. Consulta que retorna les ofertes de venta de tecnologia CARBÓN cassades 

a l‘any 2020: 

SELECT * FROM y2020 INNER JOIN UNITEC ON y2020.Unidad = 

UNITEC.CODIGO WHERE y2020.Tipo_Oferta=‖V‖ AND 

y2020.‖Ofertada_(O)/Casada_(C)‖=‖C‖ AND UNITEC.TEC=‖CARBÓN‖ 

Aquesta consulta es traduiria de la següent manera: Selecciona * (tots els 

camps de la fila) de la taula y2020 associada a UNITEC a través dels camps 

Unidad de la taula y2020 i CODIGO de la taula UNITEC, on el tipus d‘oferta 

sigui Venta (―V‖), estigui cassada (―C‖) i la tecnologia sigui Carbó. Aquesta 

ordre retornaria la següent taula: 

 

Figura 3.1. Resultat consulta exemple 1 [14] 

 

2. Consulta que retorna una llista amb totes les ofertes cassades al mercat a la 

hora 12 del dia 12/05/2020: 

SELECT y2020.Unidad, y2020.Tipo_Oferta, 

y2020."Energia_Compra/Venta", y2020."Precio_Compra/Venta", 

UNITEC.TEC from y2020 INNER JOIN UNITEC ON y2020.Unidad = 

UNITEC.CODIGO WHERE y2020.Fecha= "12/05/2020" AND 

y2020.HORA="12" AND y2020."Ofertada_(O)/Casada_(C)"="C" 
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Al contrari de la consulta anterior, que retornava tots els camps de la fila, 

aquesta tan sols retorna la unitat, el tipus d‘oferta, l‘energia comprada o 

venuda, el preu de l‘energia i la tecnologia de la unitat. El resultat de la 

consulta seria el següent: 

 

Figura 3.2. Resultat consulta exemple 2 [14] 

3.2. Corba de cassació del mercat elèctric diari 

Seguint el comentat al marc teòric del treball, la corba de cassació del mercat elèctric és 

una, sinó la principal, aplicació d‘aquest projecte. OMIE publica diàriament el resultat 

d‘aquesta corba, però no ofereix d‘una manera accessible quines han estat les ofertes 

cassades que l‘han format. És per això que s‘ha decidit desenvolupar un programa que a 

partir d‘una data i una hora, generi la corba de cassació, els llistats d‘ofertes cassades de 

compra i de venta, i finalment també retorni el preu marginal obtingut.  

3.2.1. Codi Programa 3 

Aquest programa s‘ha desenvolupat en llenguatge Python i s‘ha utilitzat el mòdul sqlite3 per 

a generar les consultes a la base de dades. Així doncs, es mostra el codi del programa en 

qüestió: 

import sqlite3 

import matplotlib.pyplot as plt 

print( 

    '''database = nom de la base de dades                         

    ('curva_pbc_uof.db')''' 

    '''fecha = data  ('12/05/2021')''' 
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    ''' hora = hora del dia ('14’') 

def curva_casacion(database, fecha, hora): 

    table='y'+fecha[-4:] 

    con=sqlite3.connect(database) 

    cursor=con.cursor() 

    cursor.execute("SELECT "+table+".Unidad,                      

    "+table+".Tipo_Oferta, "+table+".'Energia_Compra/Venta',      

    "+table+".'Precio_Compra/Venta' from "+table+" WHERE          

    "+table+".Fecha='"+fecha+"' AND "+table+".Hora='"+hora+"' AND 

    "+table+".'Tipo_Oferta'='C' AND                               

    "+table+".'Ofertada_(O)/Casada_(C)'='C' order by              

    "+table+".'Precio_Compra/Venta' desc, "+table+".Unidad asc") 

    compra_desc=cursor.fetchall() 

    cursor.execute("SELECT "+table+".Unidad,                      

    "+table+".Tipo_Oferta, "+table+".'Energia_Compra/Venta',      

    "+table+".'Precio_Compra/Venta' from "+table+" WHERE          

    "+table+".Fecha='"+fecha+"' AND "+table+".Hora='"+hora+"' AND 

    "+table+".'Tipo_Oferta'='V' AND                               

    "+table+".'Ofertada_(O)/Casada_(C)'='C' order by              

    "+table+".'Precio_Compra/Venta' asc, "+table+".Unidad asc") 

    venta_asc=cursor.fetchall() 

     

    compra_acu=[] 

    venta_acu=[] 

    for t in compra_desc: 

        if len(compra_acu)==0: 

            compra_acu.append((t[3],round(t[2],1))) 

            c=t[2] 

        else: 

            compra_acu.append((t[3],round((t[2]+c),1))) 

            c=compra_acu[-1][1] 

    for s in venta_asc: 

        if len(venta_acu)==0: 

            venta_acu.append((s[3],round(s[2],1))) 

            c=s[2] 

        else: 

            venta_acu.append((s[3],round((s[2]+c),1))) 

            c=venta_acu[-1][1] 

    precio_compra=[] 

    acu_compra=[] 

    precio_venta=[] 

    acu_venta=[] 
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    for i in compra_acu: 

        precio_compra.append(i[0]) 

        acu_compra.append(i[1]) 

  

    for i in venta_acu: 

        precio_venta.append(i[0]) 

        acu_venta.append(i[1]) 

  

    print("Precio marginal: "+ str(precio_compra[-1])+" €/MWh") 

    plt.plot(acu_compra,precio_compra) 

    plt.plot(acu_venta,precio_venta) 

    plt.xlabel("Energía [MWh]") 

    plt.ylabel("Precio [€/MWh]") 

    plt.title("Curva casación "+fecha+" : Hora "+hora) 

    plt.legend(['Oferta de Venta', 'Oferta de Compra']) 

    plt.show() 

Figura 3.3. Codi Programa 3 [font pròpia] 

3.2.2. Funcionalitat 

Es tracta d‘un codi que es podria separar en dues parts ben diferenciades: 

 Obtenció de les llistes d’ofertes cassades: 

Es tracta de la part més important del codi ja que és l‘encarregada de generar les 

consultes per l‘obtenció de les dades. Mitjançant el mòdul sqlite3 de Python, s‘executen 

les consultes un cop establerta la connexió amb la base de dades que se l‘indiqui. 

compra_desc és la variable que emmagatzema la llista amb les ofertes de compra 

cassades en ordre descendent per preu de l‘energia, mentre que venta_asc és la 

variable que desa la llista amb les ofertes de venta en ordre ascendent per preu. 

Aquestes dues consultes venen a ser les mateixes que a l‘exemple 2, però afegint les 

restriccions del tipus d‘oferta (Compra o Venta) i l‘ordre ascendent o descendent del 

preu. Aquest codi en concret no retorna les llistes, però si es volguessin obtenir, només 

caldria afegir un print() de les variables al final del codi. 

 Obtenció dels punts de les corbes: 

Un cop s‘obtenen les llistes de compra i venta, cal generar el conjunt de punts que 
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creen la corba. Per a això, es creen dues llistes més, una per als punts de la corba de 

compra i un altre per als punts de la corba de venta. Les llistes estan formades per 

tuples de dos valors, el preu de venta i l‘energia acumulada, ordenades per preu de 

venta. En el cas de la llista de compra, està ordenada per ordre descendent, mentre 

que la de venta està en ordre ascendent. Ambdues llistes consten de la mateixa 

longitud i acaben convergent en el mateix preu marginal i energia acumulada. 

 Generació de les corbes: 

L‘última part del programa consisteix en la generació de les corbes que formaran la 

cassació. Per aquesta part, és fa ús del mòdul pyplot de la llibreria matplotlib. Aquest 

mòdul permet generar les corbes gràfiques a partir d‘un conjunt de punts XY. En les 

abscisses es mostra l‘energia acumulada oferta fins a la cassació, mentre que en les 

ordenades, s‘indica el preu de l‘energia oferta. Un exemple del resultat del programa 

seria la següent corba de cassació, corresponent al dia 12/05/2021 a la hora 14: 

 

Figura 3.4. Corba de cassació [15] 

A part de la corba, el programa també retorna el preu marginal. En aquest cas: 

 

Figura 3.5. Obtenció del preu marginal [17] 
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3.3. Gràfic circular amb l’aportació de cada tecnologia 

Un altre tipus d‘aplicació interessant té a veure amb la influència de cada una de les 

tecnologies sobre el preu final. Per a visualitzar aquesta estadística de manera gràfica, s‘ha 

dissenyat un programa que genera un gràfic circular amb l‘aportació d‘energia de cada una 

de les tecnologies sobre el preu final cassat. El codi s‘ha desenvolupat sobre l‘estructura 

del programa 3, però només utilitzant la consulta de la corba de venta. Seguidament es 

mostra el codi, juntament amb el resultat obtingut al executar-lo: 

import sqlite3 

import matplotlib.pyplot as plt 

def pie_plot_tec(database, fecha, hora): 

    table='y'+fecha[-4:] 

    con=sqlite3.connect(database) 

    cursor=con.cursor()  

    cursor.execute("SELECT "+table+".Unidad,                      

    "+table+".Tipo_Oferta, "+table+".'Energia_Compra/Venta',      

    "+table+".'Precio_Compra/Venta', UNITEC.TEC from "+table+"    

    INNER JOIN UNITEC ON "+table+".Unidad = UNITEC.CODIGO WHERE   

    "+table+".Fecha='"+fecha+"' AND "+table+".Hora='"+hora+"' AND 

    "+table+".'Tipo_Oferta'='V' AND                               

    "+table+".'Ofertada_(O)/Casada_(C)'='C' order by              

    "+table+".'Precio_Compra/Venta' asc, "+table+".Unidad asc")   

    venta_asc=cursor.fetchall() 

    tec=[] 

    for i in venta_asc: 

        tec.append(i[4])    

    tecnologies=list(dict.fromkeys(tec)) 

    venta_acu=[0]*len(tecnologies) 

    for i in tecnologies: 

        for s in venta_asc: 

            if i==s[4]: 

                venta_acu[tecnologies.index(i)]=+s[2] 

            else: 

                pass               

    plt.pie(venta_acu,labels=tecnologies,autopct='%1.1f%%') 

    plt.title("Tecnologías Casación "+fecha+" : Hora "+hora) 

    plt.axis('equal') 

    plt.show() 

Figura 3.6. Codi Programa gràfic circular [font pròpia] 
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Un cop desenvolupat el codi, s‘executa i s‘obtenen els següents resultats: 

 

Figura 3.7. Gràfics Circulars [font pròpia] 

Tal i com es pot observar en la figura anterior, es mostres dos gràfics circulars referents al 

mateix dia, però en dos anys diferents. La tecnologia que predomina a la gràfica de l‘any 

2020 és la hidràulica, seguit de la eòlica. Mentre que la més influent a nivell d‘energia al dia 

de l‘any 2021 va ser la eòlica, seguida de la fotovoltaica. En ambdós casos, es tracta 

d‘energia renovable i això fa que el preu de la cassació sigui menor ja que més del 50% de 

la energia cassada és a un cost notablement inferior. En dies on l‘energia predominant sigui 

la procedent de fonts de combustible fòssil degut a la falta de recursos d‘energia verda, el 

preu marginal s‘encarirà.  

No obstant això, existeixen dies on per motius externs, hi ha una gran diferència de preu 

entre les energies renovables i les contaminants. En aquests dies és interessant destacar la 

brutal influència que té l‘alt preu de la contaminant sobre el preu final ja que encara que en 

quantitat d‘energia hagi aportat més una renovable, és tant alt el preu del combustible fòssil 

que fa disparar el preu marginal final. 
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3.4. Obtenció del preu mig de cada tecnologia 

L‘últim exemple d‘aplicació és l‘obtenció del preu mig de cada tecnologia casada, per veure, 

juntament amb el resultat del exemple del punt 6.3, la influència de tipus de tecnologia 

sobre el preu marginal cassat. El codi desenvolupat és semblant al 6.3, però modificant el 

tipus de gràfic: 

import sqlite3 

import matplotlib.pyplot as plt 

def preu_mig_tec(database, fecha, hora): 

    table='y'+fecha[-4:] 

    con=sqlite3.connect(database) 

    cursor=con.cursor()  

    cursor.execute("SELECT "+table+".Unidad,                      

    "+table+".Tipo_Oferta, "+table+".'Energia_Compra/Venta',      

    "+table+".'Precio_Compra/Venta', UNITEC.TEC from "+table+"    

    INNER JOIN UNITEC ON "+table+".Unidad = UNITEC.CODIGO WHERE   

    "+table+".Fecha='"+fecha+"' AND "+table+".Hora='"+hora+"' AND 

    "+table+".'Tipo_Oferta'='V' AND                               

    "+table+".'Ofertada_(O)/Casada_(C)'='C' order by              

    "+table+".'Precio_Compra/Venta' asc, "+table+".Unidad asc")    

    venta_asc=cursor.fetchall() 

    tec=[] 

    for i in venta_asc: 

        tec.append(i[4]) 

        

    tecnologies=list(dict.fromkeys(tec)) 

    venta_acu=[0]*len(tecnologies) 

    pmed=[0]*len(tecnologies) 

    cont=[0]*len(tecnologies) 

  

    for i in tecnologies: 

        for s in venta_asc: 

            if i==s[4]: 

                venta_acu[tecnologies.index(i)]+=s[3] 

                if s[3]!=0: 

                    cont[tecnologies.index(i)]+=1 

                else: 

                    pass 

            else: 

                pass 
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    pmed=[] 

    for i in range(len(venta_acu)): 

        if venta_acu[i]!=0: 

            pmed.append(venta_acu[i]/cont[i]) 

        else: 

            pmed.append(0) 

            

    print(pmed) 

                  

    plt.bar(tecnologies,pmed, align='center') 

    plt.ylabel('Precio promedio [€/Mwh]') 

    plt.xlabel('Tecnologías') 

    plt.title("Precio medio tecnologías "+fecha+" : Hora "+hora) 

    plt.show() 

Figura 3.8. Codi Programa gràfic circular [font pròpia] 

Un cop desenvolupat el codi, s‘executa i s‘obté el següent resultat: 

 

Figura 3.9. Preu mig tecnologies. Gràfic de barres [font pròpia] 

A part de la corba, el programa també retorna el preu marginal. En aquest cas: 

 

Figura 3.10. Preu mig tecnologies. [17] 



Pàg. 52  Memòria 

 

4. Accés als fitxers. Repositori GITHUB 

Durant el desenvolupament del projecte, s‘han generat un quants fitxers de codi Python, a 

més de la base de dades. Per a que qualsevol usuari tingui accés a aquests fitxers s‘ha 

decidit ubicar-los en un repositori públic de GITHUB al qual pot accedir-hi tothom. El link 

d‘accés al repositori és el següent: 

https://github.com/adriajim/TFM-Mercat-Diari-Adria-Jimenez  

Un cop dins, s‘observa el següent llistat dels programes. Com a destacats, el Programa 1, 

referent a la descàrrega de dades, seria el fitxer ―descargar_archivos_url_general.py‖. El 

Programa 2, per a la creació de la base de dades, s‘anomena ―crear_database.py‖. I el 

Programa 3, l‘exemple de la corba de cassació, seria el fitxer ―curva_casacion.py‖. La resta 

de fitxers fan referència a altres codis mencionats i explicats durant la memòria. El 

repositori es visualitza de la següent manera: 

 

Figura 4.1. Aspecte repositori GITHUB [16] 

En quant a la base de dades, donada la seva mida i l‘espai que ocupa (7 GB), s‘ha decidit 

desar-la en un drive. Qualsevol usuari que vulgui accedir a aquesta base de dades, tan sols 

haurà de descarregar-se-la del link que es mostra a continuació. També, es mostrarà el link 

al fitxer README.md del repositori de GITHUB. 

https://drive.google.com/drive/folders/1q65Ce0ehIa7qXqrC8J2gv58rHpn36RZs?usp=sharing 

https://github.com/adriajim/TFM-Mercat-Diari-Adria-Jimenez
https://drive.google.com/drive/folders/1q65Ce0ehIa7qXqrC8J2gv58rHpn36RZs?usp=sharing
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5. Pressupost 

En aquest apartat es realitza un resum aproximat dels costos directes i indirectes de la 

realització del projecte. Per obtenir el pressupost s‘ha tingut en compte tant la mà d‘obra 

com els recursos materials.  

5.1. Costos directes 

Es tracten dels costos que s‘associen amb el producte d‘una manera molt clara, sense 

necessitat de cap tipus de repartició. Aquests es diferencien entre els costos provinents de 

les nòmines dels treballadors i dels materials necessaris. 

Donat que el projecte ha estat realitzat per un enginyer junior, en aquest cas, exercint com 

a autònom, es té en compte el nombre d‘hores invertides en el projecte, a més del cost 

mensual de l‘autònom de 294 €/mes. A la Taula 5.1 es mostra el càlcul aproximat del cost 

per hora del treballador sabent que en un any es treballen unes 1792 hores segons el 

Conveni col·lectiu del sector d‘Empreses d‘Enginyeria i Oficines d‘Estudis Tècnics. [18] 

Taula 5.1. Càlcul del cost per hora [18] 

Sou anual [€/any] Sou anual + Autònom [€/any] Cost per hora [€/h] 

30000 35000  20 

Un cop s‘estableix el preu per hora es pot procedir al desglossament del cost de recursos 

humans del projecte. 

Taula 5.2. Desglossament del cost de recursos humans [font pròpia] 

Fase del Projecte Hores Cost activitat [€] 

Reunions amb el Tutor 5 100 

Estudi i desenvolupament Teòric 30 600 

Desenvolupament de la part Pràctica 80 1.600 

Redacció Memòria 60 1.200 

 Total 3.500 € 
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Per un altra part, es calculen els costos d‘equipaments i material necessari al llarg del 

projecte. 

Taula 5.3. Desglossament del cost d‘equipaments [font pròpia] 

Material 
Cost unitari 

[€/unitat] 
Nombre d’unitats 

Cost Equipament 

[€] 

Ordinador portàtil 1.200 1 1.200 

Ratolí 30 1 30 

  Total 1.230 € 

Així doncs, els costos directes són de 4.730€. 

5.2. Costos Indirectes 

Els costos indirectes tenen a veure principalment amb el consum elèctric destinat al 

projecte. Aquests costos solen ser aproximadament un 10% dels costos directes, de 

manera que es poden calcular fàcilment  

D‘aquesta manera s‘obté que els costos indirectes suposen uns 473€ extres a afegir al 

pressupost. 

5.3. Cost total 

Un cop estudiats els diferents costos per separat, cal definir el cost total del projecte. 

Aquest consisteix en la suma dels costos directes i indirectes, tal i com es mostra a la Taula 

5.4. 

Taula 5.4. Cost total del projecte [font pròpia] 

Costos directes [€] Costos indirectes [€] Cost total [€] 

4.730€ 473€ 5.203€ 

En resumides comptes, el cost total de la realització del projecte és de 5.203€. 
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6. Impacte ambiental 

El projecte ha estat dissenyat amb l‘objectiu de facilitar als usuaris la obtenció de dades 

sobre el Mercat Elèctric. Tot i que el treball es basa en una base de dades i diversos 

programes informàtics, aquest pot esdevenir en conseqüències mediambientals positives.  

De manera directa, no té un impacte sobre el medi ambient, però sí és cert que de manera 

indirecta sí que ho fa. La base de dades permetrà realitzar estudis que ajudin  a 

comprendre la manera d‘optimitzar la generació d‘energia i, en conseqüència, a millorar les 

emissions fent que es generi més energia renovable al Mercat Elèctric. Gràcies a l‘històric 

de dades es pot obtenir una orientació de quan es pot maximitzar l‘aportació d‘energia 

renovable i quan minimitzar la implicació de l‘energia provinent de combustibles fòssils.   
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Conclusions 

El principal objectiu d‘aquest projecte, que era desenvolupar una base de dades del Mercat 

Elèctric Ibèric, ha estat acomplert. No obstant, durant la realització del treball han anat 

apareixen diferents complexitats que s‘han hagut d‘anar resolent. Tot i això, han quedat 

algunes tasques pendents, sobre tot a nivell d‘explotació de la base de dades. 

Tasques realitzades 

A nivell teòric, s‘ha aprofundit en la introducció al funcionament del Mercat Elèctric i les 

seves complexitats. Dins del marc actual, on el preu de l‘electricitat està en boca de tothom, 

és important fer accessible a qualsevol consumidor el procés d‘on sorgeix el preu que 

paguen. S‘ha remarcat la importància de quines són les dades amb les que s‘està tractant, 

les procedents del PDBF, que permetrà comparar-les amb les finals corresponents al P48.  

Per acompanyar aquesta tasca, s‘ha desenvolupat una base de dades SQLite, que és dels 

tipus de bases de dades més fàcils i accessibles, amb l‘objectiu que tot tipus d‘usuaris (ja 

siguin particulars o grans empreses) obtingui la informació de les diferents ofertes 

cassades, a més de la ponderació de cada tecnologia de generació sobre el preu marginal 

obtingut un dia i una hora en concrets. 

El procés de desenvolupament de la base de dades ha esdevingut, en cert punt, complex. 

Degut a que els fitxers de dades proporcionats per OMIE no són d‘un format estàndard, 

s‘ha realitzat diferents passos previs de modificació i preparació de les dades per a la 

importació a SQLite. Un cop preparats els fitxers i creada la base de dades amb les taules 

corresponents, s‘ha realitzat la importació de manera satisfactòria. 

Un cop establerta la base de dades, s‘han desenvolupat diferents exemples d‘aplicacions 

que podria tenir, alhora que s‘ha mostrat com es realitzen consultes SQL. Els diferents 

exemples mostrats, obren la porta a grans opcions d‘anàlisi de dades del Mercat Elèctric 

Ibèric. 

Possibles accions futures 

La línia de treball a seguir va molt encaminada en l‘anàlisi de dades. A partir d‘aquesta base 

sòlida apareixen infinitat d‘aplicacions en les que dedicar-hi temps. Durant el projecte s‘han 

presentat alguns exemples de per a on poden anar els futurs estudis, tot i això existeixen 

infinitat d‘opcions a investigar. 
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Aquesta base de dades va destinada a qualsevol tipus d‘usuari, tant professional, com 

docent o simplement un usuari particular. D‘aquesta manera, s‘obre un ventall molt extens 

d‘oportunitats, entre les quals es proposen les següents: 

La primera d‘elles, i relacionada amb les últimes pujades de preus, seria un estudi 

comparatiu sobre l‘evolució dels preus marginals l‘últim any (mensuals) i mirar de trobar els 

factors que provoquen aquetes variacions de preu. Un dels factors podria ser les diferents 

unitats de generació i el tipus de tecnologia que empren.  

Un altre possible estudi, semblant a l‘anterior, seria la comparació de dues corbes de 

cassació del mateix dia a la mateixa hora, però en dos anys consecutius diferents. Per 

exemple, comparar la corba d‘un 12 de maig de 2020 amb un 12 de maig de 2021 i 

analitzar els motius de les diferències. 

Una altre opció seria la determinació d‘una estadística que mostrés, durant els últims 5 

anys, la influència de cada tecnologia mes a mes. Aquest fet permetria fer una previsions a 

futur i mirar d‘obtenir un model  que determini quan és necessari aportar més d‘una 

tecnologia o d‘una altra. 

Finalment, es proposa realitzar una comparativa entre els resultats del programa PDBF 

(inclosos a la base de dades) i els del P48. D‘aquesta manera es podria intentar obtenir una 

estadística sobre el % de variació que pateix i així poder realitzar un històric comparatiu. 
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Agraïments 

L‘acompliment d‘aquest treball no hagués estat possible sense l‘ajuda i suport de 

determinades persones. Primerament, els meus tutor  Vicente Media i Jordi Freixa, qui em 

van proposar la idea i em va introduir en un sector el qual no havia pràcticament estudiat, 

però en el que em vaig sentir molt còmode des de el primer instant. A més, agraeixo la 

seva disponibilitat en tot moment per resoldre qualsevol mena de dubte i orientar-me en el 

treball.  

Finalment, m‘agradaria agrair a aquelles persones no vinculades al projecte, però que 

sense el seu suport i recolzament no hagués estat possible. En especial menció per als 

meus pares, el meu germà, la meva parella i els meus amics. Gràcies a tots. 
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