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9/2013

El dèficit de tarifa com a únic argument

Regula, entre altres temes:

El bo social

Creació del Registre d’Autoconsum

Càlcul de la retribució de Transport i Distribució

De «servei essencial» a «servei d’interès econòmic general
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El bo social

-Matrius de grups o societats que desenvolupin activitat 
de producció, distribució i comercialització de forma 
simultània

9/2013
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1. Proyecto Ley Sector eléctrico 
2. Propuesta RD metodología retribución transporte 
3. Propuesta RD metodología retribución distribución 
4. Propuesta RD actividad producción renovable, cogeneración y residuos 
5. Propuesta RD actividad comercialización y condiciones contratación y suministro 

de energía eléctrica 
6. Propuesta RD modalidades suministro autoconsumo 
7. Propuesta RD actividad producción territorios no peninsulares 
8. Propuesta RD mecanismos de capacidad e hibernación 
9. Propuesta Orden gestión demanda interrumpibilidad 
10. Propuesta Orden metodología utilización combustibles instalaciones energías 

renovables no consumibles 
11. Propuesta Resolución modelo factura electricidad 

Els esborranys del dia 16/7/2013
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Els esborranys

PLSE

- Capacitat per satisfer la totalitat de costos del sistema

- Mesures que suposin un increment de cost o reducció
d’ingressos, han d’incorporar reduccions de cost o 
increment equivalent d’ingressos
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PLSE

- Límit desajust anual: 2% dels ingressos estimats/any

- Límit del deute acumulat d’exercicis anteriors: 5% dels 
ingressos estimats/any

- Obligació de revisió automàtica de peatges si es 
superen els llindars de desajust

Els esborranys



10

PLSE

- Prohibició a les cooperatives de consumidors i usuaris 
per realitzar l’activitat de distribució elèctrica

- Exigència de Societat Mercantil

- Adaptació en un termini màxim de tres anys

Els esborranys
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PLSE

- Límit al volum màxim d’inversió anual: 0,12% PIB

- Presentació plans d’inversió anual a MINETUR abans de l’1 
de Maig

- Anàlisi CNMC abans 15 del Juliol i proposta de valoració

- Aprovació inversió per Secretaria d’Estat d’Energia abans 1 
d’Octubre

- Enviament a MINETUR i CNMC abans 1 de Novembre

PRD

Els esborranys
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ED informa a CNMC grau d’assoliment pla executat any n-
2

- Motivació causes no execució o endarreriment
- Motivació execucions no planificades

Minoració 15% volum inversió any n+1, si inversió de dos 
anys consecutius és inferior en un 15%

Minoració per superar el volum d’inversió
- Excés inferior a 15% -> minoració 15% a n+1
- Excés igual o superior a 15% -> minoració 25% a n+1

PRD

Els esborranys
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PLSE

Preus voluntaris pel petit consumidor

-Consumidors amb potència inferior a 10 kW

-Preu regulat i únic a tot el territori espanyol

-Càlcul additiu: cost de producció, peatges i càrrecs, i cost 
de comercialització

Els esborranys
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Canvi de subministrador

-Procediment senzill, gratuït i ràpid (3 setmanes)

-Interlocutor únic (EC)

-Neutralitat ED

-Garantir continuïtat de subministrament

-Comunicació electrònica entre els agents 

PRD

Els esborranys
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Subministraments essencials

-Creació del “Llistat de punts de subministraments 
essencials” al MINETUR

-6 mesos de termini per inclusió al llistat

-En cas d'incompliment, pèrdua de l’essencialitat 

PRD

Els esborranys
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- Amb caràcter general i amb la finalitat de limitar els 
costos del sistema, en zones no urbanes les línies de 
la xarxa de distribució seran retribuïdes com a línies 
aèries 

PRD

Els esborranys
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Autoconsum



Què estem fent ?

• Re-enginyeria de les xarxes

Regulació
fixa

Regulació
automàtica

Escurçar 
distàncies

Sentit únic de l’energia

Sentit bidireccional de l’energia



Perquè ho estem fent ?

• Perquè fins ara hem fet xarxes pensades per 
un únic sentit energètic
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Un +/- %Sentit únic de l’energia



Perquè ho estem fent ?

• Per integrar energies renovables 
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Un +/- % sobretensions Oscil·lacions

Sentit bidireccional de l’energiaG

G
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Autoconsum 
a Europa
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Prosumers i nous models de negoci

ICT

Gestió de les xarxes de distribució -> 
monitoritzaciò I gestió de les dades 

Xarxes rurals 
d’electricitat i 

telecomunicacions
DER + RES

Concepte

Reptes principals
dels DSO 
europeus per 
assolir els 
objectius 
20-20-20



Xarxes rurals elèctriques i de telecomunicacions

Concepte

vs.

URBANA RURAL

Es necessita intel·ligència a la Xarxa per transformar
la Xarxa elèctrica rural en una Smart Grid

Evitar inversions molt elevades 
I amb un alt impacte ambiental

Prevenir una tercera fractura digital entre els ciutadans 
que visquin en zones amb Smart Grid i els que quedin fora



Integració de RES I DER (DG) I emmagatzemament d’energia

Concepte

Operació normal

DSO

Operació en illa

Data flow



ICT

Concepte

Gestió de les Xarxes de distribució elèctrica, 

gràcies a la monitorització i la gestió de les dades

Una visió més àmplia del mercat, incorporant 

prosumers i nous models de negoci

facilitarà

permetrà

Virtual Power Plant
Rural ESCO’s



Objectius

Desenvolupar un Intelligent Distribution Power Router 
(IDPR) que inclogui emmagatzemament d’energia per 
permetre operació en illa i l’enrutament d’electricitat

Desenvolupar tecnologia per PLC a les xarxes de distribució
elèctrica, que permeti arribar a distàncies de 10 a 15 km suportant 
ratis de transmisió de fins a 600 Kb/s
Actualment, en entorns urbans s’assoleixen velocitats de centenars de Mb/s, però per 
distàncies no superiors als 500m

Desenvolupar una capa de comunicacions (pròpia o 
fent servir una xarxa troncal) a les àrees rurals, per 
connectar els IDPR’s entre si, amb els prosumers i 
amb el centre de control del DSO

Desenvolupar sistemes de gestió de dades i 
electricitat que gestionin i coordinin diferents 
IDPR’s, al mateix temps que les RES, DER i CHP 
del territori, per una operació eficient tant en 
mode normal com en emergència o en illa

Integrar totes aquestes solucions en un sistema

Demostrar i validar el sistema en dos DSO 
europees amb una part important de la seva 

xarxa en zones rurals, per garantir la seva 
viabilitat tècnica I econòmica



Impacte

Reducció del percentatge d’energia perduda 
durant la distribució d’electricitat

2010 pèrdues a EU en transmissió i distribució: 5,8% (IEA)

2012 mitjana de pèrdues a la xarxa d’Estabanell 5,33%

Transformació:      1%
Balanç de fase:      3,83%
Joules:                    0,5% 

1,91%
IDPR 
-50%

Àrees rurals a EU 2010 (Eurostat)  = 24% de la població

Consum domèstic EU 2011 (Eurostat) = 803.342 GWh

Consum estimat de la població rural (24% del total) = 192.802 GWh

Pèrdues per balanç de fase (3,83%) = 7.384 GWh

50% de reducció gràcies al IDPR = 3.692 GWh

Objectiu: Fins a un 50% de reducció de les pèrdues degudes al desequilibri de fases



Impacte

Reducció del gap entre energia generada I energia consumida

Objectiu: fins a un 3% de reducció del gap entre energia generada I energia 
consumida, per cada kWh produit localment i consumit localment

local for local
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Impacte

Increment de les fonts d’energia renovables in CHP connectades a la xarxa 
de distribució

Objectiu: un 5% d’increment anual de l’autoconsum a l’escenari de la prova

Amb les eines que es fan servir per gestionar l’electricitat de forma tradicional

Generació � Transport � Distribució � Consum

Els DSO són un limitador pel desenvolupament de les DER, per falta d’eines 
de gestió de la xarxa, capaces de coordinar els nous fluxos elèctrics

Amb el IDPR:

Generació � Transport � Distribució � Generació � Consum

El DSO s’ha de convertir en el facilitador



Consortium



Technical 
Advisory Group




