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1. Resum Executiu
El sector energètic és un àmbit estratègic per qualsevol país amb profundes implicacions en el model
socioeconòmic. Per aquest motiu és un sector altament regulat. L’Estat espanyol ha iniciat, seguint
les indicacions de les Directives europees, la liberalització del sector basat en la separació
d’activitats de generació, transport, distribució i comercialització. Tanmateix, aquesta separació no
ha sigut complerta i es mantenen grups empresarials amb interessos comuns a les diferents baules
de la cadena. Quan fem aquesta anàlisi a Catalunya, la situació s’accentua per la posició de domini en
els tres àmbits (generació, distribució i comercialització) d’una sola companyia.
En aquest context legal i de mercat, s’ha iniciat un procés de transició energètica per reduir les
emissons de CO2 que es concreten, pel cas elèctric, en una entrada massiva de recursos de generació
distribuïda (renovables, emmagatzemament, ...) i la necessitat d’incrementar la flexibilitat de la
xarxa per poder gestionar en temps real la fluctuació de les fonts renovables; i d’altra l’electrificació
de l’economia (com per exemple la mobilitat elèctrica). D’aquesta manera, les xarxes passen de ser
unidireccionals a bidireccionals, i la gestió dels fluxos d’informació esdevenen l’element diferencial
d’aquells sistemes capaços de mantenir un preu competitiu per al consumidor, garantir la seguretat
de subministrament i reduir l’impacte ambiental. Per això la gestió de la informació ha esdevingut
l’element clau sobre el que pivota la modernització del sector elèctric i desenvolupa nous models
de negoci que aporten al consumidor ja no només energia, sinó productes i serveis relacionats.
És el moment, doncs, de les xarxes elèctriques intel∙ligents, o smart grids, la fusió de les tecnologies
energètiques i les de les telecomunicacions. I d’entre elles, la mesura del consum elèctric en el
sector residencial a partir dels comptadors digitals o smart meters. Aquesta implementació
actualment està regulada per les Directives europees des de 2009 i estava condicionada a un resultat
positiu de l’Anàlisi Cost Benefici (CBA) seguint la metodologia de la Comissió. Sorprenentment, però,
l’Estat espanyol inicia el desplegament abans de la Directiva Europea i no realitza l’anàlisi de cost
benefici, CBA. Aquest fet és cabdal per entendre les decisions que s’han pres tant del marc legal com
de les solucions tècniques per captar la dada, transmetra‐la i posar‐la a servei del consumidor i de
terceres parts. Sense un retorn clar de la inversió, el cost del canvi de comptadors recau en el
consumidor a través d’un lloguer que es paga en la factura, sense que pugui renunciar‐hi i sense
rebre la informació acurada de les opcions més convenients (compra o lloguer). La situació s’agreuja
en la zona del territori competència d’Endesa Distribució ja que en aquest cas només es pot escollir
un sol comptador i, per tant, el consumidor queda lligat durant anys a una sola empresa per a les
operacions i manteniment del sistema. Aquest fet esdevé també un fre a l’entrada d’altres
proveïdors de béns d’equip i evita que el consumidor pugui triar els equips segons les seves
prestacions i el seu cost.
Aquesta situació captiva porta a una dificultat manifesta per accedir a la dada de consum per part
del consumidor. Tant a nivell d’accés a la informació a dins de casa en temps real per manca
d’interoperatibilitat amb dispositius del món de la llar intel∙ligent, o smart home; com a l’accés
remot. En aquest cas, el consumidor pot accedir a través del portal web de la pròpia companyia
distribuïdora, malgrat que sovint es desconeix i es confon a l’utilitzar una marca similar a l’empresa
de comercialització del mateix grup (generant una distorsió del mercat). I, en qualsevol cas, el
ciutadà accedeix a una corba amb informació agregada horàriament del consum i fins a un mes de
retard, perdent una part important de les potencialitats d’estalvi d’energia i desincentivant la
participació activa del consumidor en el mercat elèctric.
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Les dificultats en fer ús de la informació sobre el consum de casa d’un ciutadà creixen quan el
consumidor vol cedir, sota la seva responsabilitat, la gestió de les seves dades a una tercera part, ja
sigui una altra empresa de comercialització elèctrica per poder rebre una oferta personalitzada (per
exemple, indexada als preus del mercat elèctric), a una empresa de serveis energètics per poder
rebre un retorn per millorar l’eficiència energètica o introduir fonts d’energia renovable, o, fins i tot,
un agent independent del sector elèctric, com podria ser una comunitat d’usuaris o una
administració pública que oferís un servei, per exemple, de seguiment a les llars vulnerables. En tots
aquests casos, hi ha una manca de desenvolupament normatiu que estableixi les condicions
tècniques i de qualitat en les que la cessió de dades a una tercera part es puguin fer de manera
sistemàtica simple i escalable, esdevenint un fre al desenvolupament del mercat.
Tots aquests elements són una singularitat de l’Estat espanyol en el context europeu, on hi ha altres
models pel desenvolupament dels comptadors intel∙ligents. D’una banda, hi ha països que ho han
contextualitzat en una estratègia clara de modernització de la xarxa i d’objectius estratègics de país.
Per tant, han apostat decididament per treure el màxim profit de la dada de consum i,
indestriablement això passa per facilitar‐ne l’accés a terceres parts (com serien els països
escandinaus i Països baixos); i d’altra, aquells que, havent fet l’Anàlisi Cost Benefici, han acotat la
modernització del sistema de mesura només a un subsegment de consumidors a on hi ha un retorn
clar de la inversió (cas Alemany). El cas espanyol contrasta perquè s’ha decidit fer la inversió (i per
tant en som captius a nivell econòmic i tecnològic), però sense un pla que permeti treure’n profit i
sense un estudi econòmic que fixi el retorn de la inversió.
L’estudi analitza en detall la legislació a nivell europeu (Capítol 2), el ventall de tot el potencial de la
informació dels consums d’electricitat (capítol 3) i els aspectes d’accessibilitat, qualitat i ús de les
dades dels comptadors digitals a l’Estat espanyol i en el marc de les casuístiques dels diferents Estats
membres (capítol 4). Finalment fa un seguit de recomanacions (capítol 5) tant de caràcter general
com específic. Concretament s’han seleccionat dos objectius fonamentals en el context de
transformació del sector elèctric. Primer, estandaritzar l’accés a la dada a terceres parts i garantir‐
ne la neutralitat; i segon, desenvolupar la figura de l’agregador, tan virtual, com a nivell físic de la
xarxa de baixa tensió en un context de mercat lliure.
Poder passar de la situació actual a on la dada és captiva a poder‐la oferir en termes de qualitat i
neutralitat és possible dins el marc regulador actual, amb la solució tècnica de mesura
desenvolupada i sense dependre d’altres agents del mercat. El primer pas necessari, però no
suficient, és desenvolupar normativament la Llei i fer‐la complir. Però per poder augmentar el
potencial d’aprofitament de la dada es proposa la figura d’un Operador Neutre de Dades, de
naturalesa pública o mixta o directament un agent del mercat com REE, que no tingui cap interès
econòmic directe en la valorització d’aquesta informació i que garanteixi la igualtat d’accés a tots els
agents. Aquest Operador evitaria que es pugui estendre el control de la xarxa elèctrica de
distribució a la part digital aprofitant les atribucions de responsable de la mesura que les empreses
de distribució tenen assignades com a activitat regulada i fixa les bases pel desenvolupament d’un
mercat emergent de productes i serveis associats a l’energia.
Garantir l’accés a les dades és el primer pas necessari per desenvolupar la figura de l’Agregador, un
nou agent del sector que apareix amb força en mercats com el californià i que el nou paquet
legislatiu de la UE (conegut com Winter Package) preveu. Es tracta d’una activitat nova en la cadena
de valor del sector diferent a la del distribuïdor i a la del comercialitzador i que s’ha d’encarregar de
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gestionar i optimitzar tots els fluxos d’energia i informació per aportar “flexibilitat” a la xarxa. És a
dir, per una banda respon a les senyals tècniques de l’operador del sistema i econòmiques del mercat
d’ajust per optimitzar el funcionament a nivell de distribució i de transport (per exemple, reduint els
pics de demanda) i, de l’altra, de modernitzar els actius de generació distribuïda, emmagatzematge,
eficiència energètica, gestió de la demanda, vehicle elèctric i altres que transformaran de manera
radical la manera amb que els consumidors rebem el servei energètic, tant en entorn urbà com rural.
Caldrà vetllar per a que l’agregador es desenvolupi en el mercat lliure i en igualtat de condicions
entre els diferents agents, tal i com apunta el darrer paquet legislatiu de la Comissió Europa conegut
com Winter Package i que actualment està en procés de tramitació. La importància cabdal de
l’Agregador fa que s’hagi considerat com a recomanació específica en el present estudi sobre accés
de les dades dels comptadors digitals i el seu ús. Es preveu el desenvolupament normatiu de la figura
durant els propers anys a nivell de Directives Europees i la seva transposició a inicis de la dècada dels
anys 20. Pot, per tant, ajudar el país a assolir les fites presentades en el Pacte Nacional de Transició
Energètica i en l’Estratègia SmartCat. Objectius que són, al capdavall, una proposta de modernització
de les infraestructures d’energia i telecomunicacions sobre les quals s’ha de desenvolupar la societat
i l’economia catalana del segle XXI en un context de descarbonització i abandonament progressiu de
les fonts d’energia fòssils i nuclears.
La implementació dels comptadors digitals i, sobretot l’accés a les dades, és un aspecte clau i es
veu afectat per moltes de les problemàtiques del sector elèctric espanyol i que també hem vist en
casos com autoconsum o gestors de càrrega de vehicle elèctric. No estem parlant només de poder
fer una lectura del consum elèctric precís i de manera remota. És un element cabdal de
transformació d’un sector elèctric en procés de digitalització i que necessita d’un marc regulador
específic que permeti repercutir els benefis al conjunt de ciutadans i agents interessats.

psalas@smartgrid.cat

8

Accés a les dades dels comptadors digitals i el seu ús

2. Xarxes elèctriques intel∙ligents (smart grids): un canvi fonamental en el
sector elèctric i d’on emergeix el potencial de la gestió de la informació
2.1. Xarxes elèctriques Intel∙ligents (Smart grids)
Les xarxes intel∙ligents són xarxes elèctriques que fan ús de la informació i les telecomunicacions
(TIC) per integrar els diferents agents del mercat (generadors d'electricitat, emmagatzematge, els
vehicles elèctrics ...) per maximitzar la qualitat del subministrament, l'eficiència, la fiabilitat i la
seguretat de la xarxa elèctrica, i reduir al mínim els costos i els impactes ambientals1. Les xarxes
intel∙ligents controlen automàticament els fluxos d'energia i són capaces de respondre als canvis en
l'oferta i la demanda en temps real. Els sistemes de mesura intel∙ligents en formen part i esdevenen
el punt de contacte entre el consumidor i el proveïdor, podent‐li oferir seguretat en la mesura i
informació sobre el consum.
Les xarxes intel∙ligents faciliten tècnicament la integració de l'energia renovable i distribuïda a partir
de mecanismes de flexibilitat per absorbir les intermitències pròpies dels recursos renovables i,
d’aquesta manera, poder respondre a la demanda en termes de continuïtat i qualitat de servei sota
qualsevol situació meteorològica. També, potencialment, obren la possibilitat per als consumidors
que produeixen la seva pròpia energia (“autoconsumidors” o “prosumers”) de respondre a senyals de
preus i decidir què fer amb l'excedent d’energia que es produeix.
La Figura 2.1. mostra l’evolució esquemàticament d’aquest canvi de la xarxa elèctrica. Hem passat
d’una cadena de valor tradicional basada en fluxos d’energia des del generador, transportista,
distribuïdor, comercialitzador i consumidor, a una nova cadena de valor amb un doble flux d’energia i
d’informació a tots els nivells de tensió i amb l’entrada de recursos distribuïts també a tots els nivells
de la cadena. Aquests canvis possibiliten molts més serveis i possibilitats pels consumidors i
majoritàriament són facilitats a partir de l’explotació de dades.

Figura 2.1. Els sistemes elèctrics esdevenen més “smart” o intel∙ligents. Font: IEA. Technology roadmap: Smart Grids.

1

www.smartgrids.eu
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A continuació es mostra en la Taula 2.1. un resum de les diferències entre les xarxes convencionals i
les smart grid:
Taula 2.1. Comparació de les principals característiques entre Xarxes convencionals i Smart Grids (NCCS, 2011)

Característica

Xarxa Convencional

Smart Grid

Resiliència, fiabilitat i
seguretat

Vulnerable als errors i als desastres
naturals

Resistent als atacs i als errors amb una
ràpida recuperació atesa la capacitat
d’identificar l’origen del problema,
aïllar‐lo i reestablir el subministrament
en zones no afectades a través de la
xarxa mallada. (fins i tot,pot donar‐se
de manera automàtica)

Integració
de
la
generació
i
de
l’emmagatzematge

Generació centralitzada amb grans
centrals elèctriques ubicades a
pocs llocs i lluny del consum.
Dificultat per integrar les fonts
d'energia distribuïda.

Facilitat per a la integració de les fonts
d'energia distribuïda (renovables)
arreu del territori i a prop dels llocs de
consum, de manera que es redueixen
les pèrdues per transport i distribució.

Participació
consumidors

dels

Els consumidors tenen un paper
passiu i no estan suficientment
informats

Estan implicats, ben informats i tenen
un paper actiu (gestió de la demanda i
la possibilitat de produir localment
l’energia esdevenint "prosumidors")

i
les

Flux de potència unidireccional,
sense utilitzar tota la capacitat de
la infraestructura (generant majors
costos d'inversió i manteniment)

Flux de potència i informació
bidireccional. Capacitat per reduir els
pics de consum i optimització en l'ús de
la capacitat disponible en el sistema a
partir d’incorporar flexibilitat, evitant
el sobredimensionat.

Opcions
limitades
per
al
consumidor i mercats majoristes
també limitats.

Més madur i obert per oferir més
opcions per al consumidor

Optimització
eficiència
de
operacions

Evolució del mercat

El sector elèctric evoluciona complementant la cadena de valor tradicional
(generador, transportista, distribuïdor, comercialitzador i consumidor) a un
doble flux d’energia i d’informació a tots els nivells de tensió, amb l’entrada de
recursos distribuïts i un consumidor actiu que prèn part del sistema.
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2.2. La necessitat dels Comptadors Digitals
El comptador intel∙ligent o “Smart Meter”, Figura 2.2., és l'element clau de la Infraestructura de
Mesura Avançada, AMI2, relacionat actualment amb la mesura de l'electricitat i el gas natural, però
que en el futur pot estendre’s a l’aigua i les xarxes de calor de districte. Es col∙loca en el punt frontera
del subministrament (és a dir entre el consumidor i la companyia) i recull tot el consum d'energia en
intervals de temps. Esdevenen així un element de comunicació bidireccional entre el gestor de la
xarxa i el consumidor, possibilitant la participació del consumidor en el mercat elèctric, afavorint la
penetració de la generació distribuïda, els sistemes d’emmagatzematge o el vehicle elèctric, millors
tarifes a partir del coneixement del perfil de consum històric, entre d’altres. Per exemple, pot
interactuar amb el consumidor notificant el consum o el preu instantani de l'electricitat (time‐of‐use
tariffs) per adaptar el seu consum d'energia a diferents senyals de preus i consumir en períodes de
preus més baixos.

Figura 2.2: Exemple de comptadors digitals intel∙ligents. FONT: Circutor, ZIV, ENEL‐Endesa

La irrupció dels comptadors digitals, associat a la implementació de la Infraestructura Avançada de
Mesura (AMI), pot també ajudar a gestionar millor la xarxa tot equilibrant l'oferta i la demanda fent
el sistema elèctric més eficient i fiable, detectant frau i falles en el sistema per poder donar solucions
ràpides als problemes quan es produeixin, tot reduint les interrupcions i millorant el servei.
El gran volum de dades generat en aquests fluxos bidireccionals d’energia permet desenvolupar
noves solucions i negocis relacionats, esdevenint l’element fonamental de l’evolució del negoci
elèctric tradicional.

2.3. Anàlisis Cost benefici
La implementació dels comptadors digitals segons la Directiva 2009/72/CE3 parteix d’un dictamen
positiu de l’Anàlisi Cost Benefici4, CBA, fet a cada Estat membre de la UE i de les recomanacions de la
pròpia Comissió. Els resultats aporten una indicació del cost i del retorn de la inversió i es resumeixen
en la següent Figura 2.3. Algunes observacions:
‐
‐

No tots els països han realitzat el CBA (Estat espanyol i Bèlgica) i dels que l’han fet, no
sempre hi ha les dades dels beneficis esperats (Finlàndia, França, Malta)
En la majoria dels països que l’han fet el resultat ha sigut positiu.

2

La Infraestructura de Mesura Avançada (AMI) és un conjunt de tecnologies per permetre una comunicació bidireccional
entre el consumidor i la companyia de serveis elèctrics (EPRI, 2007).
3
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Aen0016
4

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/AF%20Mercados%20NTUA%20CBA%20Final%20Report%20June%
2015.pdf
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=COM:2014:356:FIN
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‐

‐
‐

Correlació entre el cost de la implementació (i, per tant, del nivell de prestacions) amb el
retorn de la inversió. És a dir, a major inversió, més beneficis pels diferents agents que,
alhora, poden moneteritzar‐se i, per tant, incrementar el benefici de la inversió.
En el rang entre 100 i 300 euros de cost per punt de mesura hi trobem la majoria de països.
No es disposen dades per l’Estat espanyol, però una recerca de mercat feta per l’autor
d’aquest informe indica que el preu del comptador, en el cas d’Endesa, pot oscil∙lar dels 92 €
(instal∙lació a part) si el ciutadà en compra una unitat, a uns 30€ per compres de milers
d’equips per part del distribuïdor. Es desconeix el cost per Endesda atès que n’ha instal∙lat
més d’onze milions, ni el cost de fabricació d’ENEL. Si apliquem un marge comercial del 50%,
el cost podria situar‐se al voltant dels 10€ unitat. Hem de recordar que el cost del comptador
es trasllada al consumidor a través del “concepte de lloger” a la factura i representa
aproximadament 10 euros anuals en cas de comptador més senzill (monofàsic 1 període).
Per una vida útil de 15 anys, i sense a fer una anàlisi de la inversió detallada que tingui en
compte els aspectes financers de l’operació, el conjunt de les companyies distribuïdores
ingressaran pel cap baix més de 4.000 milions d’Euros pel conjunt de 27 milions d’equips.
Si fem l’anàlisi no només del comptador, sinó del valor de la inversió total incloent també el
concentrador, les comunicacions, programari, etc. podem considerar uns 200 € per punt
(totalment coherent amb altres països), cosa que representa una inversió total a l’Estat de
5.400 milions d’Euros. Aquesta inversió que no és comptador resta retribuïda com a activitat
regulada.

Figura 2.3: Resultats de l’Anàlisi de Cost Benefici dels comptadors digitals elèctrics a la UE. Font: Comissió Europea
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2.4. Entorn normatiu
2.4.1.Global
La transformació del sector elèctric passa per la convergència simultània de motius tècnics, ecològics,
socials i econòmics. Per exemple, tant les tecnologies de la informació i les comunicacions com les
energies renovables permeten avui unes possibilitats impensables tan sols fa uns anys i a molt baix
cost (energia solar fotovoltaica i l’electrònica de potència associada, del mateix internet o l’opció del
cloud per gestionar les dades). Però més enllà d’aquests facilitadors tecnològics, el canvi climàtic
provocat per l’escalfament global del Planeta en anar‐se incrementant les emissions de CO2 a
l’atmosfera (més de dos terços a causa del sector energètic), ha influenciat de manera determinant la
política energètica en tan sols un parell d’anys. És el juny de 2015 quan el G7 decideix per unanimitat
deixar d’utilitzar combustibles fòssils a finals de segle XXI5. Una decisió que ha passat bastant
desapercebuda, i, malgrat pugui canviar en el futur (per exemple, arran dels resultats electorals a
Estats Units6), representa un punt d’inflexió que ressitua el debat. Ja no es discuteix si “els
combustibles fòssils s’han d’utilitzar o no”, sinó: “quan desconnectem dels combustibles fòssils” i,
sobretot, “com ho fem”. L’accident nuclear de la central de Fukushima7 al 2011, a més, ha posat en
entredit la contribució d’aquesta tecnologia (sobretot a Europa, malgrat haver‐hi accions
contradictòries entre la decisió alemanya8 de prescindir‐ne totalment i l’anglesa9 de construir una
nova central, això sí, apel∙lant a la seguretat de subminsitrament). I, per tant, deixa a les energies
renovables el paper quasi exclusiu d’esdevenir el recurs energètic de la transició energètica. Aquesta
situació obliga a flexibilitzar les xarxes perquè passem d’utilitzar una reserva altament concentrada
energèticament (combustible fòssil o nuclear) a un flux (sol, vent...), cosa que representa un repte
per al manteniment del subministrament elèctric continuat i en els termes de qualitat actuals.
Aquest context social es veu reforçat amb la cimera COP21 a París10 el novembre de 2015 promoguda
per les Nacions Unides. S’aprova, per primera vegada, un compromís de reducció de les emissions de
CO2 per intentar assolir un increment màxim de 2ºC de mitjana en la temperatura del Planeta. Sense
entrar en valoracions de fins a quin punt és un bon acord, la realitat és que emplaça els 197 països
signants a ratificar‐ho en els seus parlaments i avui en dia (desembre 2016) ja ho han fet la gran
majoria11 (125), incloent els principals contribuïdors nets a l’escalfament, com són els Estats Units i la
Xina, esdevenint un important impuls per la implementació dels resultats de la cimera12.
2.4.2.UE ‐ Liberalització del Mercat Elèctric i Gasista a la UE
Aquest canvi en el context internacional afecta a totes les regions del món, però cadascuna de
manera particular. Per exemple, hi ha incertesa sobre si el nou govern dels Estats Units desfaran
algun dels compromisos internacionals ja adoptats13, o, per exemple, quina estratègia de preus
seguiran els països productors de petroli14. La Unió Europea, pot considerar‐se un cas d’èxit i pioner
5

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/08/g7‐leaders‐agree‐phase‐out‐fossil‐fuel‐use‐end‐of‐century
https://www.theguardian.com/sustainable‐business/2016/nov/12/donald‐trump‐climate‐change‐energy‐environment
7
http://www.world‐nuclear.org/information‐library/safety‐and‐security/safety‐of‐plants/fukushima‐accident.aspx
8
https://www.ft.com/content/30b826f2‐bba0‐11e6‐8b45‐b8b81dd5d080
9
http://www.bbc.com/news/business‐37369786
10
http://www.cop21paris.org
11
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
12
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/pa_progress_tracker_281116.pdf
13
https://www.theguardian.com/us‐news/2016/nov/22/donald‐trump‐paris‐climate‐deal‐change‐open‐mind
14
http://www.economist.com/news/finance‐and‐economics/21711088‐oil‐prices‐surge‐saudi‐arabia‐and‐iran‐sign‐deal‐
opecs‐meeting
6
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dins el context de penetració d’energies renovables15, sobretot per la feina feta en alguns països com
Alemanya ja des de mitjans dels anys 90 promocionant les energies renovables16.
2.4.2.1.
20 anys de liberalització del mercat elèctric UE
Els primers passos en la transformació del mercat elèctric a la UE s’inicia ara fa 20 anys amb la
liberalització del sector17. Sens dubte, una de les accions clau per reforçar el projecte Europeu i amb
l’objectiu principal de fer mercats interns més competitius, eficients i innovadors per aportar millors
preus als consumidors, tot reduint l’impacte ambiental del sector energètic i mantenint la seguretat
de subministrament. És el triangle sobre el qual es basa la política energètica europea i, per definició,
el marc en que es poden circumscriure les decisions de política energètica. Aquest fet ha comportat
que durant molt de temps es contraposés l’increment de la contribució de les energies renovables a
l’encariment del sistema i la pèrdua de la qualitat de subministrament, esdevenint així un argument
molt fort per minimitzar, sobretot, la penetració de l’energia solar i eòlica. Tanmateix, arran de la
millora tecnològica i de costos tant de les tecnologies renovables18 com de la gestió de la xarxa,
l’aparent “trilema energètic19”, Figura 2.4., va donant pas a mesures que permeten simultàniament
compatibilitzar els tres eixos, com ara són l’eficiència energètica (per exemple, a través de l’ús de les
dades dels comptadors digitals) i l’energia fotovoltaica, atès que ambdós són casos que redueixen el
preu pel consumidor, milloren la seguretat de subministrament i redueixen l’impacte ambiental.
D’acord amb això aquestes accions apunten a ser mesures prioritàries en tota política energètica.

Figura 2.4: Trilema Energètic de tota política energètica: Mercat intern, Seguretat de subministrmanet i Impacte ecològic.
Font: Comissió Europea

15

Christopher Jones, Director General Adjunt de la DG Energy a la AEEC Autumn Conference 2016 – “20 years after the
liberalisation of the European energy market: results and goals to be achieved”, November 2016, Barcelona
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/directors_general/jones_en.pdf
16
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Renewable_Energy_Sources_Act
17
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.2.html
18
https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Power_Costs_2014_report.pdf
19
https://trilemma.worldenergy.org
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Durant aquests 20 anys, la legislació europea s’ha anat desenvolupant a partir del que s’ha anomenat
“paquets legislatius”20. El Primer Paquet (1996 electricitat, 1998, gas) aporta les primeres regles
comunes i liberalització parcial; el Segon Paquet (2003) accelera la liberalització i integració de
mercat, amb l’obligació dels Estats membres a fixar les NRAs (National Regulatory Authorities) i la
separació legal i funcional; el Tercer Paquet (2009) 21 amplia la liberalització des dels mercats interns
al mercat únic de l’energia de la UE. Tanmateix, tots els països han anat més lents del previst en la
separació d’activitats, sobretot arran del fet que ha d’incloure també la propietat i l’establiment
d’entitats de coordinació a nivell europeu en el camp dels reguladors (ACER)22 i dels transportistes
d’electricitat (ENTSO)23, a més del reforç dels NRAs. Actualment estem a les portes del Quart Paquet
o Winter Package anomenat Clean Energy for All Europeans24, presentat el passat 30 de novembre
de 2016.
Respecte als comptadors digitals, la base legal es recull en els següents documents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Electricity Directive 2009/72/EC25
Energy Efficiency Directive 2012/27/EC26
Energy Infrastructure Regulation (EU) 347/201327
Electro‐mobility Alternative Fuels Directive COM(2013)1828
Recommendation 2012/148/EU on smart metering roll‐out29
Recommendation 2014/724/EU Data Protection Impact Assessment30
COM(2011)202 on Smart Grids31
COM (2014) 356 on Benchmarking Smart Metering Deployment32 in the EU‐27 with a focus
on electricity" & accompanying SWDs

Una visió global de la situació energètica a la Unió Europea es disposa a la pàgina de la Comissió
Europea http://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets‐and‐consumers/smart‐grids‐%20and‐meters

Després de vint anys de liberalització del sector elèctric a la Unió Europea, el
sector elèctric ha experimentat importants canvis per incrementar la
competència, garantir la seguretat de subministrament i reduir l’impacte
ambiental. El nou paquet de mesures legislatives, el Winter Package, té el
repte de culminar amb la Unió Energètica.

20

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/overview_en.html
http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐09‐176_en.htm?locale=en
22
http://www.acer.europa.eu/en/Pages/default.aspx
23
https://www.entsoe.eu/
24
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐transition
25
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0072
26
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
27
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0347
28
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt_en
29
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012H0148
30
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.300.01.0063.01.ENG
31
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0202:FIN:EN:PDF
32
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=COM%3A2014%3A356%3AFIN
21
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2.4.2.2.
Clean Energy for All Europeans (Winter Package)
El Quart Paquet o Winter Package conegut com “Energia neta per tots els europeus” neix amb els
reptes de la plena implementació del Tercer Paquet (incloent noves regles a partir de l’adopció i
implementació dels Guidelines and Network Codes 33 ); la implementació efectiva del REMIT 34
(wholesale energy market integrity and transparency); el desenvolupament d’infraestructura ja
planejada35 (TEN‐E Guidelines36) per assolir la plena interconnexió (entre ells, els 12 corredors
prioritaris 37 o Projects of Common Interest PCI 38 com el Mid‐CAT 39 d’alta transcendència per
Catalunya). Inclou també propostes legislatives pel disseny del mercat, com la integració del mercat
intradiari i mercat de balanços (capacitat i energia) amb el desenvolupament de senyals de preu a
curt termini i gestió de la demanda, el suport a les renovables amb lògica de mercat (basat en preus)
i amb la integració dels mecanismes nacionals de suport, ordenar les Lleis que regulen la distribució i
els serveis associats (gestor de xarxa de baixa tensió), imposar normes comunes de com recollir les
dades i facilitar‐ne l’accés, refer la tarifa, establir una retribució coordinada dels capacity
mechanisms40 entre estats, una major cooperació dels TSOs sota la vigilància d’ACER que s’encarregui
dels intercanvis de potència entre estats, o temes de comercialització, entre molts altres. Hi ha un
resum dels punts claus del Winter Package a l’Annex I.
En el conjunt de les mesures legislatives, la Comissió aposta fortament per la European Energy
Union 41 per assolir la seguretat de subministrament (diversificació de fonts energètiques i
interconnexió), major competitivitat (suport a la plena integració del mercat intern) i establir
mecanismes de solidaritat i confiança a partir de la plena integració dels mercats d’energia. El vector
més important d’evolució és la descarbonització de l’economia en un context de moderació de la
demanda (decoupling 42 ) amb objectius ben marcats. Pel 2030: 40% menys emissions, 27%
Renovables en el consum final brut, 27‐30% eficiència; els quals esdevenen més ambiciosos pel 2050,
amb un 80‐95% de reducció d’emissions CO2, 100% electricitat (incloent l’electrificació del transport)
lliure de Carboni, sobretot a partir de renovables i tecnologies de segrest de CO2 –associat a plantes
de gas‐ i, en darrera instància, Nuclear i Recerca i Innovació. En aquest context el gas natural es
considera una “tecnologia de transició” –substituint el carbó‐, però no com un recurs a utilitzar a llarg
termini. “Una revolució energètica”, especialment en països com Alemanya, que reproduint el paper
de lideratge dels anys 90, presenta ara el seu Pla del Clima pel 2050, Der Klimaschutzplan 205043, on
planteja pel 2030 una mobilitat totalment elèctrica, un 50% menys d’emissions del sector elèctric i
mesures de fiscalitat ambiental, entre d’altres. La Unió Energètica i l’Acció pel Clima44 pretén
modernitzar l’economia a Europa tot reduint emissions i creant llocs de treball, posicionar la UE com
a líder mundial en indústria i desplegament de renovables i eficiència i, finalment, assegurar una
transició justa socialment on totes les regions, ciutats i consumidors puguin jugar un paper actiu.
33

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/wholesale‐market/electricity‐network‐codes
http://www.acer.europa.eu/en/remit/Pages/default.aspx
35
https://www.entsoe.eu/major‐projects/ten‐year‐network‐development‐
plan/TYNDP%20link%20with%20PCIs/Pages/default.aspx
36
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
37
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:EN:PDF
38
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐unveils‐list‐195‐key‐energy‐infrastructure‐projects
39
https://ec.europa.eu/energy/en/news/midcat‐gas‐infrastructure‐study‐receive‐56‐million‐euros‐eu‐funding
40
http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐16‐4021_en.htm
41
https://ec.europa.eu/priorities/energy‐union‐and‐climate_en
42
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco‐economic_decoupling
43
http://www.klimaschutzplan2050.de/en/
44
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta‐political/files/2‐years‐on‐energy‐union_en_0.pdf
34
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2.4.2.3.
Winter Package i gestió de dades de comptadors digitals
L’Article 23 de la Proposta de Directiva sobre Regles Comunes en el mercat intern de l’electricitat
parla de la Gestió de les Dades en els següents termes:
‐

‐
‐

‐

Les autoritats competents de cada Estat membre designades fixaran quines parts elegibles
poden tenir accés a les dades del client final amb el seu consentiment explícit, de
conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679. Han d'incloure, almenys, clients, proveïdors,
operadors de xarxes de transport i distribució, agregadors, empreses de serveis energètics, i
altres parts que proporcionen serveis de caràcter energètic o d’altra naturalesa.
A l'efecte de la present Directiva, les dades a intercanviar han d'incloure el valor de la
mesura, del consum i d’aquelles dades necessàries pel canvi de comercialitzador.
Els Estats membres han d’organitzar la gestió de les dades per tal de garantir l'eficiència en
l'accés i intercanvi de dades. Independentment del model de gestió de dades aplicat a cada
Estat membre, la part o parts responsables de la gestió de dades han de proporcionar a
qualsevol part elegible que disposi del consentiment explícit del client final, l'accés a les
seves dades. Les parts elegibles han de tenir a la seva disposició d'una manera no
discriminatòria i de forma simultània les dades sol∙licitades. L'accés a les dades serà fàcil i els
procediments pertinents seran públics.
Les autoritats competents pels Estats Membres hauran d'autoritzar i certificar les parts que
estan fent servir les dades per tal de garantir que aquestes parts compleixin amb els requisits
de la present Directiva. Sense perjudici de les funcions sobre protecció de dades d’acord amb
el Reglament (UE) 2016/6794845, els Estats membres podran requerir a les parts que
gestionen les dades la informació necessària per garantir l'accés no discriminatori a les dades
i el compliment dels requisits de la present Directiva.

2.4.2.4.
Estat espanyol
L’Estat espanyol ha transposat les Directives que emanen dels diferents “Energy Packages” de la UE.
Tanmateix, en l’aspecte clau de separació funcional i de propietat46 (unbundling) de les activitats del
sector a l’Estat (generació, transport, distribució i comercialització), Figura 2.5., s’ha acceptat la
integració vertical a nivell de grup empresarial, de manera que es disposa de 5 grans grups, associats
a UNESA47, que tenen una posició preponderant en el mercat elèctric. En el cas de Catalunya,
l’operador principal, ENDESA‐ENEL té un control molt majoritari en els actius de generació, en la
xarxa de distribució i en comercialització (tant en mercat regulat, com en lliure mercat).

Generador

Transport

Distribució

Comercialitzador

Figura 2.5: separació d’activitats en el sector elèctric espanyol. Generació i Comercialització són activitats liberalitzades en el
lliure mercat. Transport i Distribució són monopolis naturals i, per tant, activitats regulades. FONT: Elaboració pròpia

45

Reglament (UE) 2016/679 http://eur‐lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 sobre la protecció i de gestió de dades de les persones físiques (de l'article 23) pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i es deroga la Directiva 95 / 46 / CE del Consell (Reglament de Protecció de
dades general) (DO l 119 de 2016.05.04, p.1)
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Aquesta situació ha portat moltes vegades a una situació contradictòria a l’hora d’avançar en
aspectes com l’autoconsum o la gestió de la demanda. D’una banda, hi ha certes activitats
liberalitzades i, per tant, l’estat no hi pot intervenir pròpiament; però de l’altra, la situació de mercat
limita l’entrada en igualtat de condicions de tots els agents. A això s’hi ha d’afegir la transposició
parcial i manifestament fora de termini d’algunes directives europees clau, com en el cas de la
Directiva d’Eficiència Energètica 2012/27/UE48 transposada finalment en el RD 56/201649.
Amb tot, ja fa temps que a l’Estat es va iniciar el procés de convergència i integració europea
(RD54/1997 del Sector Elèctric50), començant per la creació d'un mercat ibèric diari que gestiona
l'empresa OMIE51 (Espanya i Portugal peninsulars), en el qual participen les unitats de producció i de
consum tant portugueses com espanyoles. A més, des de maig de 2013, el mercat diari del MIBEL52
utilitza el mateix algoritme de cassació que el del centre nord d’Europa.
Respecte a la penetració de les energies renovables, ha tingut una evolució dispar, ja que si bé durant
el període 2004‐2008 va viure un autèntic lideratge mundial en tecnologia i capacitat instal∙lada sota
un model de cobrar una prima per l’energia injectada a la xarxa o Feed‐in‐Tariff53 (sobretot solar i
eòlica), els canvis posteriors en la regulació, canviant la manera de calcular la retribució i, sobretot
imposant traves administratives ha portat a la paràlisi del sector i la pèrdua de la capacitat
tecnològica i empresarial, tret de molt poques excepcions.

A l’Estat espanyol la liberalització del sector ha portat a la constitució de grans
grups empresarials que integren verticalment les diferents activitats del sector
i amb una posició molt majoritària. En el cas concret de Catalunya, el grup
empresarial d’ENEL‐ENDESA disposa d’una posició de total domini en el mercat
de generació, distribució i comercialització.

2.4.3.Drets de consumidors
Una de les mesures més significatives de la Unió Energètica de la UE és donar cada vegada més
protagonisme al consumidor. En aquest sentit, s’ha publicat el document de referència “New deal for
energy consumers54”.
D’una banda, posa de relleu la necessitat d'una major transparència en els preus de l'energia i
manifesta el fet que els preus del mercat majorista i del minorista són cada vegada més divergents.
Un dels motius és que els impostos representen una proporció cada vegada més gran de les factures
d'energia, esdevenint una càrrega especialment desproporcionada per als consumidors domèstics.
Es posa l'accent també en la importància de poder canviar fàcilment de proveïdor d'energia
(incrementar el percentatge de consumidors que canvien de proveïdor o churn rate), una eliminació
48

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy‐efficiency/energy‐efficiency‐directive
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE‐A‐2016‐1460.pdf
50
https://www.boe.es/boe/dias/1997/11/28/pdfs/A35097‐35126.pdf
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http://www.omie.es
52
http://www.mibel.com/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Feed‐in_tariff
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf
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gradual dels preus regulats (en el cas de l’Estat espanyol, el Preu Voluntari per al Petit Consumidor55,
PVPC), ja que desanimen la competència en el mercat i la inversió en infraestructura i noves mesures
davant els consumidors vulnerables i la pobresa energètica.
El new deal aposta també per promoure les iniciatives de producció d’energia per part dels
ciutadans, ja sigui en modalitat d’autoconsum individual o en comunitat en el context de la casa
intel∙ligent (smart home) i de desenvolupament de les xarxes intel∙ligents (smart grid) a partir d’un ús
creixent de les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC. En aquest sentit, si bé posa de
relleu les noves possibilitats que s’obren, com el desplegament de comptadors intel∙ligents a la UE
per gestionar la demanda i poder oferir preus més competitius als consumidors, la mateixa Comissió
reconeix que a la realitat encara no queda prou clar com tot aquest potencial podrà concretar‐se. I,
en qualsevol cas, identifica els nous reptes com la privacitat, la protecció de dades i el risc de
pirateria cibernètica.
El Parlament Europeu ha expressat56 el seu ferm suport a les idees fonamentals assenyalats al New
Deal, basant‐se en diferents Ressolucions (19 de juny del 2008, Towards a European Charter on the
Rights of Energy Consumers57; 10 de setembre de 2013 on making the internal energy market work58;
4 de febrer de 2014 on the local and regional consequences of the development of smart grids59, i ; 15
d’abril de 2014 on protection of consumers in utilities services60 ), i ha fet una crida als consumidors a
exercir un paper més actiu en la transició energètica61. També se n’ha mostrat favorable l’Associació
de Consumidors Europeus BEUC62 i ESMIG63, l’associació de proveïdors intel∙ligents d’energia.
En aquest sentit, els ciutadans estan protegits per un conjunt ampli de normatives64, específicament
en el mercat energètic, per les Directives 2009/72/EC (electricitat) i 2009/73/EC (gas). S’estableixen
també legalment els “Drets del Consumidor” en la Directiva 2012/27/UE d’Eficiència Energètica, la
2009/28/EC d’Energies Renovables, la 2010/31/UE sobre comportament energètic dels edificis i la
2010/30/UE sobre etiquetatge energètic. Aquests drets es resumeixen en 10 punts65:
1. Dret a connexió a la xarxa elèctrica local
2. Elecció del comercialitzador
3. Canvi fàcil i ràpid de proveïdor (màxim en tres setmanes d’ençà que es fa la sol∙licitud, tot i que hi
ha Estats membres que han reduït aquest període66). El “new deal” planteja acabar amb les
tarifes regulades pel consumidor residencial, per afavorir les inversions i la competència.
4. Rebre informació clara del contracte i dret de cancel∙lació
55

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/contractacio‐denergia‐electrica/modalitats‐de‐contractacio/preu‐
voluntari‐per‐al‐petit‐consumidor‐pvpc/
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT+TA+P8‐TA‐2016‐0234+0+DOC+XML+V0//EN
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT+TA+P6‐TA‐2008‐0306+0+DOC+XML+V0//EN
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http://esmig.eu
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5. Rebre gratuïtament informació precisa sobre el consum i els preus, així com altres funcionalitats
derivades, per la qual cosa cal un accés freqüent i acurat a la corba de consum en temps quasi‐
real que hauria de ser proveïda pels comptadors digitals intel∙ligents, possibilitant d’aquesta
manera que els consumidors ajustin l’ús d’energia a senyals clars de preu a partir del concepte de
“llar intel∙ligent” (smart home), de manera que es pugui connectar el comptador digital amb els
equips de la llar per poder ajustar automàticament el funcionament segons senyals de preu.
6. Rebre informació per part del comercialitzador sobre com utilitzar l'energia de manera més
eficient (incloent l'etiqueta energètica), sobre els beneficis de les energies renovables com a
mesura per reduir el cost de la factura energètica a les llars (i poder vendre l’excedent) i la gestió
de la demanda a partir d’un preu dinàmic per facilitar el balanceig entre l’oferta i la demanda
per, d’aquesta manera, minimitzar la infraestructura necessària. Aquestes accions de suport
poden desenvolupar‐se tant a nivell particular com a nivell de comunitats locals.
7. Definir el concepte de “consumidor vulnerable” i establir mesures específiques per a protegir‐los
basades en l’eficiència energètica i no tant via preu regulat, a més de la prohibició de talls de
subminsitrament en situacions crítiques, per bé que continua sent una competència de cada
Estat membre. El Comitè Econòmic i Social Europeu ha emès dos dictàmens pertinents sobre el
tema, TEN/420 de 14 de juliol de 201067, sobre l'impacte de la liberalització i de la crisi
econòmica sobre la pobresa energètica (fer definicions més objectives, harmonitzar indicadors i
estadístiques, …), ; i TEN/516 de 18 de setembre de 201368 sobre mesures coordinades per
prevenir i combatre la pobresa energètica (establir un Observatori Europeu de la Pobresa
Energètica i la creació d’un fons Europeu de solidaritat).
8. Fàcil resolució de queixes o conflictes (incloent mecanismes de mediació)
9. Certificat d'eficiència energètica per a totes les llars a comprar o a llogar
10. Un sol punt de contacte a l’Estat membre per les qüestions relacionades amb l'energia, així com
veure els drets dels consumidors establerts en les lleis nacionals.
2.4.4.La protecció de dades i privacitat
La recent revisió del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 69 fa obligatori una
Avaluació de l’Impacte de la Protecció de Dades en certes condicions, esdevenint un instrument clau
per millorar els aspectes de seguretat de les dades dels ciutadans. La Direcció General d'Energia de la
Comissió70 (DG Energy), conjuntament amb el Joint Research Centre71 (JRC) i la indústria han adaptat
l'Avaluació d'Impacte al cas particular de Protecció de Dades dels Comptadors Digitals i Xarxes
Intel∙ligents72 per assolir uns criteris comuns sobre privacitat i protecció de dades, atès que són
temes especialment sensibles i que, arran dels avenços en tecnologies de la informació i la
comunicació aplicats a l'energia, esdevenen progressivament de major volum i abast, com és el
desplegament a gran escala dels comptadors intel∙ligents.
En aquest sentit, i d'acord amb el New Deal, la recopilació de dades dels comptadors intel∙ligents ha
de permetre que els consumidors atorguin accés només a terceres parts designades per ells i, d’altra
banda, totes les entitats que gestionen l'accés de dades han de ser neutrals. Tanmateix, la Comissió
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no proposa un model únic per a l’ús de les dades, acceptant la coexistència de diferents models i
marcs legislatius entre els Estats membres.
Les xarxes intel∙ligents s'enfronten particularment a un conjunt de desafiaments de ciberseguretat,
incloent el risc concret de la pirateria cibernètica, com va posar de relleu l’informe 2015 pel Servei
d'Investigació del Congrés dels Estats Units73. Els comptadors intel∙ligents representen un punt
d'entrada per als hackers, la qual cosa posa a prova l'eficàcia de les salvaguardes existents a la UE i
pot fer augmentar els costos d’operació de les xarxes intel∙ligents a mitjà o llarg termini. La Comissió
va adoptar el 2014 una recomanació74, complementant informes anteriors75, per orientar els Estats
membres i la indústria sobre com dur a terme una avaluació efectiva de l'impacte de la protecció de
dades. ENISA76, l'Agència de la UE per a la Seguretat de les Xarxes i la Informació, també ha fet
diverses recomanacions sobre com millorar la seguretat de les xarxes elèctriques intel∙ligents77. Com
a part de l'estratègia per al mercat únic digital, la Comissió s’ha proposat una iniciativa Europea “per
la Lliure Circulació de Dades 78 ”, que tindrà una rellevància directa per a la propietat, la
interoperabilitat, l'ús i accés de les dades en el sector energètic. No obstant això, és probable que
restin obertes certes qüestions sobre la privacitat, la protecció de dades i la creixent utilització de les
TIC a les xarxes intel∙ligents.

En el nou model energètic el consumidor passar a tenir un paper central, la
qual cosa implica accedir a informació de precisió i aportar flexibilitat a la
xarxa, tant com auto‐generador (prosumer), com a gestor de la demanda,
acumular energia i afavorir la mobilitat elèctrica.
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3. La INFORMACIÓ: el futur del sector elèctric i eina clau per la transició
energètica
El context actual de transició cap a fonts energètiques lliures de carboni fòssil obliga a repensar de
manera estructural el sistema elèctric. Si bé durant dècades, les xarxes elèctriques han jugat un
paper passiu consistent en portar l’energia des de la central fins al consum, la penetració de les
energies renovables, el vehicle elèctric, l’eficiència energètica i, al capdavall, l’electrificació de tota
l’economia, estan revolucionant la seva funció per esdevenir el sistema nerviós central de la
infraestructura elèctrica. Moltes d’aquestes noves solucions apareixen en l’àmbit de la distribució
elèctrica, concretament en la part de baixa tensió de la xarxa que es considera “monopoli natural” i
fins ara l’ha gestionat en exclusiva el Distribuidor Elèctric79 (Distributed System Operator, DSO).
L’element clau d’aquest canvi és la gestió dels diferents fluxos d’energia per poder dotar de
“flexibilitat” al sistema80. I per poder‐ho fer, l’element que emergeix com a facilitador del canvi són
les dades al voltant del sistema elèctric i dels serveis associats. Per això són tan llamineres i hi ha
interessos contraposats que a la pràctica en poden limitar l’accessibilitat, la qualitat i el potencial del
seu ús. Una bona diagnosi de les barreres pot ajudar a superar‐les i modernitzar el sistema elèctric.
La societat de la informació aplicada al sector elèctric, doncs, ja està aquí i avui cal prendre les
decisions sabent l’impacte que tindran durant els propers anys. Algunes qüestions ja estan definides i
fins i tot s’han aplicat i caldrà veure com es poden aprofitar, però d’altres estan en plena discussió i
és ara quan cal posicionar‐se. Del model energètic que una societat es dota, se’n desprèn en bona
part el model socioeconòmic i, per tant, el debat sobre la “informació” pren tota la rellevància social,
política i econòmica.
La qüestió que emergeix, doncs, és de quin model ens dotem de gestió de dades per garantir que
podem treure’n tot el seu potencial. És una qüestió tècnica, però també política, legal, de marc
regulador i empresarial. Per exemple, definir qui és el responsable de la mesura i en quines
condicions es posen a disposició dels consumidors i de les terceres parts o aspectes de privacitat i
sobre drets dels consumidors. El negoci elèctric bascula cap a la gestió de dades i emergeixen noves
figures com, per exemple, “l’agregador81” per catalitzar la penetració de les energies renovables, la
gestió de la demanda i l’oferta de serveis associats. En l’era de la informació, la dada del consum
d’energia és cabdal i pot ser l’element necessari, que no suficient, de molts nous serveis.
L’objectiu d’aquest estudi és posar de relleu els diferents models de les dades (accés, qualitat, ús,...)
dels comptadors digitals que s’ha seguit arreu d’Europa en el marc del procés de liberalització del
sector elèctric, posar de relleu els pros i contres de l’opció presa per l’Estat espanyol en comptadors
digitals de menys de 15kW i, finalment, identificar quines opcions hi ha, dins el marc actual, que
permetin maximitzar l’ús de les dades.
El sector elèctric pivota el seu model de negoci tradicional al voltant de la
gestió de les dades. El consumidor ja no només “compra kWh” sinó que esdevé
objecte (actiu i passiu) de nous serveis energètics.
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3.1. Potencial de les dades pels ciutadans
Un aspecte clau de la política energètica de la Unió Europea és donar al consumidor un paper cada
vegada més preponderant, el que es coneix com empoderament82 (empowerment) i es basa, entre
altres drets dels consumidors, a l’accés a la informació sobre el consum per aprofitar el potencial de
l’eficiència energètica i les energies renovables per reduir el cost i les emissions de CO2, però també,
per rebre serveis que millorin la qualitat de vida i experiència com a consumidors.
‐

Determinació del patró de consum: no tots els consumidors tenen les mateixes condicions
socioeconòmiques, ni perfil. En funció de l’edat, situació laboral, número de membres de la
llar, entre d’altres, podem trobar diferents perfils de comportament que són molt importants
per entendre com es comporta energèticament un barri, ciutat o, fins i tot el país, i,
d’aquesta manera, poder aplicar mesures específiques. Per això és important conèixer el
perfil del consum (arquetip) en el sector domèstic. Per exemple, d’acord amb l’estudi
publicat per Opower83 (2014), Figura 3.1, podríem diferenciar, entre d’altres:
o Consumidors amb la corba de la “doble gepa” (corba verda) amb consum en franja
horària de matí i nit i que poden correspondre a famílies que treballen fora de casa.
o Consumidors “diürns” (corba fúcsia) indiquen que estan a casa durant el dia,
possiblement treballant i fent les tasques de manteniment de la llar.

Figura 3.1: Exemple de diferents arquetips de consumidors d’energia. Font: Opower (2014)

Aquesta informació pot permetre, entre d’altres:
o
o

82
83

Prendre mesures específiques per reducció de consum i comunicar‐les de manera
apropiada
Ajustar els termes de la factura a cada ciutadà
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o

Monitoritzar la informació del seu consum i donar‐li context a partir de sèries
històriques pot permetre una millor comprensió del consum a partir de comparar‐lo
amb el mateix període d’altres anys o bé, amb d’altres veïns o comunitats. Projecte
Rubí Brilla84, Figura 3.2.

Figura 3.2: imatge del Virtual Energy Advisor, desenvolupat per Enerbyte en el projecte Rubí Brilla. Font: Rubí Brilla (2014)

o

També podem identificar, per exemple, aquells consumidors que disposen de vehicle
elèctric i realitzen càrregues nocturnes, com s’observa a la Figura 3.3:

Figura 3.3: corba de consum d’un consumidor d’energia normal i un amb vehicle elèctric. Font: OPOWER
https://blog.opower.com/2015/03/utilities‐machine‐learning/
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‐

‐

‐

‐

Promoure el canvi de comportament en l’usuari per reduir el consum d’energia i de potència,
a partir de missatges personalitzats que s’adaptin realment al seu perfil per aconseguir el
màxim d’impacte. Són mesures encaminades a millorar l’educació i la formació en qüestions
energètiques de la ciutadania, com a pas previ a una optimització del consum.
Detectar potencials de millora d’equips a les llars (neveres, bombes de calor, etc.). A partir
d’analitzar la corba de consum amb la informació de quina nevera es disposa a casa, per
exemple, pot ajudar a entendre si el seu consum és el que li correspon, o presenta
alteracions degut, per exemple, a un mal manteniment o avaria.
Detectar consums no desitjats (stand‐by, oblits, ...) a partir de la dada de consum mínima
registrada (la qual cosa implica que es tracta d’un consum les 24 hores, els 365 dies de l’any),
com pot comprovar‐se a la Figura 3.4.a i avaluar l’efectivitat de les accions d’estalvi, com
reducció dels consums latents, canvi de tancaments, canvi de consigna del termòstat...
Avaluació de la producció d’energia solar en règim d’autoconsum. La producció d’energia
solar a les llars i empreses ha deixat de ser una opció costosa per esdevenir una alternativa
de gran potencial. Tanmateix, hi ha qüestions que cal avaluar, com per exemple, l’impacte
d’un desplegament massiu. El primer pas es poder tenir monitoritzat el consum i la producció
i, per assolir‐ho, els comptadors digitals tenen un paper fonamental com a proveïdors de
dades. En la Figura 3.4.b es pot veure per un dia determinat la corba de producció (en color
verd) i la de consum (en negre). La diferència és una energia que o bé s’injecta a la xarxa o
que es pot emmagatzemar per posteriorment utilitzar‐la a la llar.

a. Stand by

b. Prosumer ‐ Autoconsum

Fig 3.4 (a) requadre on es veu el valor de consum mínim registrat a la llar o “stand by” i, per tant, indica el consum i cost
mínim anual del consumidor; (b) cas pràctic d’autoconsum fotovoltaic, a on s’observa l’energia generada durant les hores
diürnes (en color verd) i la consumida durant tot el dia (en negre). Font: Smartgrid.cat

‐
‐
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Noves oportunitats pel consumidor residencial basades en el concepte d’economia
col∙laborativa i intercanvi d’energia directament entre particulars85.
Gestió de la demanda elèctrica i tèrmica: és el següent pas una vegada es té coneixement de
com es consumeix i com es produeix. Si bé té múltiples aplicacions i sentit tècnic per

Un exemple del que ja és possible en l’intercanvi d’energia entre consumidors a UK https://piclo.uk
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l’operació de xarxa, pel consumidor residencial també té la potencialitat de fer la seva llar
més intel∙ligent (components domòtics o smart home) i poder reduir l’emissió de CO2 i
estalviar diners en la factura d’electricitat i gas. Per exemple, si és capaç de portar l’excedent
de producció d’energia solar fotovoltaica (és a dir, una vegada satisfet el consum instantani
de la llar) a calefacció de la casa per guanyar inèrcia tèrmica i, d’aquesta manera, reduir les
hores de funcionament de la caldera, com es mostra a la Figura 3.5.

a) Producció solar

b) Consum exedents solars en calefacció c) Increment de la Tª de la casa

Figura 3.5: S’observa per al dia 13 de febrer de 2016 com l’excedent de producció d’energia solar en les hores diürnes (a)
s’aprofita per activar un consum de calefacció elèctrica que aprofita dos terços de tota l’electricitat produïda (b) per
incrementar la temperatura de la casa (c) fins assolir prou inèrcia per evitar posteriorment engegar la caldera, funcionant
només 30 minuts, enlloc de les 4 hores de mitjana, tot mantenint una temperatura mitjana de 20ºC. Font: Smartgrid.cat

‐

Millora de l’atenció dels consumidors vulnerables, ja sigui com a mesura de suport a mitigar
la pobresa energètica, com per millorar l’atenció dels serveis socials. Per exemple, una llar
identificada amb risc de pobresa energètica pot rebre un assessorament personalitzat sobre
com millorar el seu consum d’energia a partir de l’ús de les dades; i, d’altra banda, gent gran
o dependent pot rebre un servei de seguiment i vigilància d’incidències 24/365 a partir de
l’anàlisi del seu patró de comportament basat en el consum facilitat pel comptador digital.

Conèixer el perfil de consum permet al consumidor adaptar els seus hàbits de
consum per reduir el consum d’energia, les emissions de CO2 i el cost de la
factura. Obre, també, un mercat de productes i serveis relacionats amb
l’autoconsum, la gestió de la demanda i fins i tot amb l’intercanvi d’energia
peer‐to‐peer entre diferents consumidors.
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3.2. Potencial de les dades per part de l’Operador de la xarxa
El segon gran bloc de potencialitats de disposar les dades dels comptadors digitals és en benefici de
l’operador de la xarxa. Principalment per al distribuïdor elèctric, DSO (que a Catalunya és Endesa86
amb el 94% de la xarxa, i la resta altres operadors com Estabanell87, Electra Caldense88 o Bassols89
entre d’altres) o el transportista, TSO90 (que en cas estatal és Red Eléctrica Española91, REE.
Un estudi realitzat a Catalunya i presentat a l’Smart City Congress92 estudia un escenari de penetració
màxima d’energia fotovoltaica en un barri de 188 cases unifamiliars a Caldes de Montbui amb un
consum mitjà anual per llar de 5.000 kWh. Es fa una simulació de quanta energia solar fotovoltaica es
podria instal∙lar tenint en compte l’orientació i la inclinació de les teulades i, posteriorment, es fa una
simulació de generació solar fotovoltaica a partir de normalitzar totes les teulades. Els resultats es
creuen horàriament amb el consum del barri per veure l’impacte a nivell anual i a nivell diari. El
resultat mostra que en conjunt el barri seria capaç de generar anualment quasi el doble de l’energia
consumida, però durant els mesos d’hivern i els períodes nocturns, el barri seria demandant
d’energia, la qual cosa fa necessària una planificació coherent de la xarxa de distribució per satisfer la
qualitat de subministrament, com mostra la Figura 3.6. Aquesta operació introdueix importants
canvis en l’operació de la xarxa (pics, regulació de voltatge…) que són del tot necessaris de conèixer
per part de l’operador i del planificador.

Figura 3.6: Balanç mensual i diari d’un barri de 188 cases unifamiliars de primera residència entre consum i generació
fotovoltaica local basada en dades horàries. FONT: Smartgrid.cat

Aquestes opcions esdevenen encara més complexes si introduïm el vehicle elèctric, de manera que
les corbes de consum i d’auto‐producció poden veure’s sensiblement alterades. La gestió esdevé
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http://www.endesadistribucion.es/es/Paginas/Home.html
https://www.estabanell.cat
88
https://www.electracaldense.com
89
https://www.bassolsenergia.com/ca/
90
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_system_operator
91
http://www.ree.es/en
92
“Photovoltaic potential in residential areas. NET METERING at Distribution Substation level. A Smart
Regulation is (also) needed!” (Pep Salas). Smart City Congres 2012. Barcelona november 2012
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l’element fonamental de la xarxa elèctrica del present i futur i aquesta es basa en l’accés a les dades
dels fluxos d’energia. És el paradigma de la “Flexibilitat” arreu d’Europa i que ha tingut un impuls
definitiu amb el darrer paquet de mesures del mercat elèctric fets públics per la Comissió Europea i
conegut com Winter Package (Annex I). Aquesta funció d’operador de la flexibilitat de la xarxa a baixa
tensió esdevé un agent més en el mercat elèctric que se situa entre el distribuïdor i el consumidor
pròpiament i pot esdevenir un dels mercats més dinàmics en clau de transició energètica, com ja està
passant, per exemple, a Califòrnia en projectes com els de la ciutat de San Leandro de 80.000
habitants93. D’aquesta manera, els comptadors digitals no serveixen només per fer lectures reals i
remotes dels consums (que també), sinó per transformar radicalment les xarxes de distribució, fent‐
les bidireccionals (tant en el flux d’energia com en el d’informació) i donar peu a nous agents
(agregadors de demanda) que competeixin per maximitzar la penetració d’energia distribuïda,
vehicle elèctric, emmagatzemament (físic i virtual) i generar noves oportunitats de negoci.
Un darrer aspecte fonamental associat a aquest nivell d’actuació és la ciberseguretat dels sistemes ja
que ha de ser capaç de mantenir en temps real la qualitat i fiabilitat del subministrament evitant les
pertorbacions i ingerències de tercers.

3.3. Potencial de les dades per nous agents en el mercat elèctric
El model de negoci de les companyies elèctriques està evolucionant. De vendre energia (kWh) a
considerar el consumidor d’energia com l’actiu més important al qual se li pot oferir un ampli ventall
de productes i serveis relacionats amb l’energia. Per exemple, si tens cotxe elèctric, pots rebre
ofertes relacionades. Per tant l’accés a les dades dels comptadors digitals són fonamentals per
aportar transparència i neutralitat al mercat energètic per assegurar l’accés no discriminatori de
qualsevol empresa de productes o serveis relacionats amb l’energia.
D’una banda, el consum horari permet la visualització i fixació de preus d’acord amb el consum real,
de manera que es poden desenvolupar tarifes personalitzades (“de dia”, “de cap de setmana”, etc),
però sobretot, donar senyals de preu al mercat en temps real per modelar la demanda i prendre
decisions que optimitzin el cost del proveïment elèctric (connectar i desconnectar certes càrregues,
sistemes de bateries, entre d’altres). Aquestes opcions permetrien preus indexats al pool en
contractes en el lliure mercat, de manera que fos el consumidor qui assumís el nivell de risc que
desitja, contràriament a la situació actual a on només els consumidors amb tarifa regulada tenen el
preu horari. Per fer això possible, però, cal que empreses comercialitzadores puguin accedir a les
dades del consumidor que volen captar.
D’altra banda, les sèries històriques de consums i comportaments són una eina fonamental per al
planificador de la xarxa a l’hora, per exemple, de decidir els punts de recàrrega de vehicle elèctric,
avaluar les inversions necessàries en el manteniment i ampliació de la xarxa o, fins i tot, decidir els
esquemes de retribució de la distribució elèctrica a partir d’indicadors d’eficiència i qualitat, podent
tenir una implicació directa en com es calculen els “peatges” o Tarifes d’Accés.
En qualsevol cas el flux de dades dels consums residencials han de permetre, en tot moment,
mantenir alts nivells de privacitat i el compliment de la Llei de Protecció de Dades (LOPD), la qual
cosa implica tant aspectes de disseny del sistema com de permisos entre els diferents agents sabent
que la dada és propietat sempre del consumidor (qui té la dada en tot moment, qui la tracta i per a
quina finalitat, etc.) i només ell pot permetre que un tercer en pugui fer ús.
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http://sanleandronext.com/the‐zippower‐project‐managing‐san‐leandros‐energy‐future/
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3.4. Potencial de les dades per terceres parts externes al sector elèctric
Finalment, cal veure que la dada de consum (i producció) d’electricitat no és res més que un “input”
més en un context de la gestió moderna de les nostres societats a on cada vegada més s’agrega més i
més informació per preveure comportaments i anticipar aspectes d’operació sota el paradigma del
Big Data i les tècniques analítiques per a la seva explotació. Per exemple:
‐

‐

‐

‐

‐

‐

94

Correlació amb informació d’altres serveis bàsics (gas, aigua, residus): des d’una òptica de
gestor de la ciutat (smart city) pot ser rellevant enriquir les dades de consum elèctric amb
altres serveis bàsics d’una ciutat, com el gas, l’aigua, la mobilitat o els residus. D’aquesta
manera es pot conèixer amb major precisió com evoluciona la ciutat en termes d’emissions,
entre d’altres, es pot planificar amb major precisió i trobar correlacions que enriqueixin el
procés de presa de decisions.
Creació d’Smart Communities de ciutadans compromesos amb el seu entorn i la seva qualitat
de vida. Autoorganitzar comunitats avançades d’usuaris és una manera de promoure la
penetració d’innovacions tecnològiques i canvis d’hàbits cap a la transició energètica.
Suport a les accions de pobresa energètica a partir d’analitzar les mesures concretes d’estalvi
segons el perfil de consum de les llars vulnerables, estudiar opcions com els comptadors
compartits en casos d’habitatge social (reducció important del terme fix de potència a
contractar que implica una reducció del cost de la factura fins al 35%94, en part degut a
l’increment dels peatges que es carreguen al terme fix des de la reforma elèctrica del 2013),
o poder tenir traçabilitat sobre l’impacte de les accions d’estalvi i eficiència adoptats.
Més enllà de la pobresa energètica hi ha molts col∙lectius sensibles en una ciutat, com per
exemple la gent gran que viu sola. Els serveis socials han de fer un seguiment personalitzat
per detectar qualsevol incidència i, així, poder actuar ràpidament. Actualment existeixen
dispositius que, com la “teleassistència”, permeten al ciutadà vulnerable activar
voluntàriament una trucada en cas d’urgència. Tanmateix, els serveis socials poden millorar
de manera molt evident la seva eficiència i la qualitat en el seguiment dels ciutadans
vulnerables a partir de l’accés i anàlisi del patró de consum d’energia de les llars objecte.
Sense cost de dispositius ni comunicacions es pot fer el seguiment de la totalitat dels casos
que es gestionen, detectar qualsevol canvi en el comportament habitual, per exemple, degut
a una caiguda o una defunció i activar l’alarma corresponent per poder actuar.
Suport a planificació de gestió de trànsit. En el context d’una smart city, entesa com aquella
ciutat que utilitza els fluxos d’informació disponibles que es generen per optimitzar la gestió,
es pot creuar la informació del consum elèctric a les cases en temps real amb la gestió del
trànsit, a partir del fet que just en sortir de casa es passa d’un cert nivell de consum a un de
sensiblement inferior. Per poder‐ho fer cal un sistema en temps real i la capacitat d’agregar
massivament dades també de mobilitat.
En un context d’electrificació de les nostres societats i complexitat creixent, l’anticipació de
problemes elèctrics que puguin deixar sense subministrament els ciutadans és fonamental.
L’operació del sistema és responsabilitat tècnica del Distribuïdor Elèctric, però la
responsabilitat social és dels representants públics. Per això pot ser necessari tenir visibilitat
de com funciona la xarxa elèctrica per anticipar problemes i poder exercir i defensar els drets
dels seus ciutadans i empreses. Per exemple, disposar d’una comptabilitat energètica al dia

http://www.btv.cat/pobresaenergetica/
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‐

‐

que permeti tenir identificats sobre els actius de la xarxa que proveeixen d’energia un
municipi, aquells fluxos d’energia que es donen i els indicadors de qualitat pertinents.
Un altre cas potencial sobre el patró de consums és la seguretat física de les llars davant
d’intrusions. En períodes de vacances o d’absència perllongada de la llar, el perfil de consum
cau. Tenir‐ho monitoritzat pot donar una informació valuosa per organitzar els serveis i rutes
de les forces de seguretat per minimitzar robatoris. De nou es posa de relleu la sensibilitat
d’aquesta informació i la importància de la privacitat i de la ciberseguretat associada al
sistema de recollida i manipulació de dades.
Un context d’open data (atenent a aspectes de seguretat i privacitat) de les dades de
comptadors digitals pot ser un veritable punt d’innovació en mans dels desenvolupadors. Un
mercat tant dinàmic com el de les aplicacions mòbils pot tenir múltiples interessos en les
dades de consums d’energia, des dels proveïdors de menjar a domicili, a les entitats
bancàries, o els market place digitals. D’aquesta manera, un accés neutre a les dades de
consum amb el permís explícit del ciutadà pot millorar l’experiència d’usuari que empreses
de tot tipus ofereixen.

La gestió de les dades aporta també molt es avantatges a l’operador del sistema
(millora la gestió de la xarxa), als agents actuals del mercat (augmentant la
competència) o a les noves figures (com els agregadors de demanda a baixa tensió) i
fins i tot a terceres parts, independents dels sector elèctric, però amb interès amb el
perfil de consum (com els serveis socials de l’adminsitració).
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4. Accés, qualitat i ús de les dades dels comptadors digitals intel∙ligents
El desplegament dels comptadors digitals no només fa referència als equips físics pròpiament, sinó a
tota la infraestructura associada per poder captar, transmetre i utilitzar la dada de consum,
involucrant equips hardware, però també programari que, en qualsevol cas, ha de complir estrictes
condicions de privacitat i de ciberseguretat.

Figura 4.1: Esquema d’infraestructura bàsica de mesura consistent en el comptador (a nivell de cada casa), el Concentrador
(a nivell de Estació transformadora) i la companyia elèctrica i/o terceres parts. FONT: Circutor

4.1. Llums i ombres dels comptadors digitals a l’Estat espanyol
4.1.1.Desplegament de comptadors digitals en el context europeu
El desplegament de comptadors digitals a l’Estat espanyol ha sigut pioner dins el context de la
transposició de les Directives de la Unió Europea. Així, si la Directiva 2006/32/CE95 del 5 d’abril de
2006 indicava que tots els Estats membres han d’assegurar que els consumidors finals disposin de
comptadors que reflecteixin de manera acurada el seu consum, a l’Estat hi ha el RD 809/200696 de l’1
de Juliol a on es defineix que a partir de l’1 de Juliol de 2007 els nous comptadors elèctrics per sota
de 15 kW han de poder diferenciar el consum entre diferents períodes de temps i han de ser
gesionats remotament. L’any següent es publica el RD 1110/200797 del 24 d’agost que indica que tots
els comptadors elèctrics a les llars han de ser “intel∙ligents” o smart meters a més de definir‐ne les
funcionalitats i donar la responsabilitat de la substitució al Distribuïdor, DSO (article 4). I,
posteriorment l’Ordre Ministerial ITC/3860/2007 98 del 28 de desembre estableix el pla de
desplegament dels comptadors digitals gesionats a distància pel 100% de les llars de l’Estat abans del
31 de desembre de 2018.
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http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al27057
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2006‐11794
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE‐A‐2007‐16478
98
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2007‐22458
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Tanmateix, no és fins el 13 de Juliol del 2009 que es publica la Directiva 2009/72/CE dins les regles
comunes del mercat interior de l’electricitat, segons la qual els Estats membres han d’assegurar la
implementació dels sistemes intel∙ligents de mesura subjecta a una Anàlisi de Cost‐Benefici, CBA, de
viabilitat econòmica abans del 3 de setembre de 2012 i, en cas de ser favorable, preparar un
calendari de desplegament. Durant el 2012 l’Estat publica el nou calendari en l’Ordre IET/290/201299.
I a nivell europeu es publica la Directiva d’Eficiència Energètica 2012/27/UE100 el 25 d’octubre que
defineix la necessitat que els consumidors finals rebin equips de mesura a un preu competitiu i,
posteriorment, la Recomanació de la Comissió 2012/148/EU101 sobre 10 requeriments funcionals
comuns i mínims pels sistemes de mesura intel∙ligents.
Per tant, veiem que a iniciativa de l’Estat es va decidir apostar per modernitzar el parc de
comptadors elèctrics abans que fos obligatori per la pròpia Unió Europea. Hi havia precedents, els
més rellevants d’Itàlia i de Suècia, però en ambdós casos ja s’havia procedit a la substitució quan la
Directiva entra en vigor. En el cas Italià, per exemple, la motivació va ser principalment la de poder
fer lectures reals i lluitar contra el frau; mentre que a Suècia responia més a una actuació de transició
energètica.
En el cas del desplegament de comptadors a l’Estat, la justificació que recull el preàmbul del Reial
Decret 1110/2007 es fonamenta en millorar la competència en el sector elèctric quan afirma “(...) el
sistema de mesures que preveu el present Reglament constitueix un element bàsic necessari per al
funcionament d'un mercat obert i per efectuar la liquidació de l'energia (...) Aquest sistema
permetrà, a més, que l'estructura de preus de l'energia tingui com a referència els costos reals de
subministrament, fent possible que la demanda d'electricitat pugui tenir un paper molt més actiu en
el funcionament del mercat elèctric”. Tanmateix, aquesta possibilitat fins a dia d’avui només s’aplica
a la tarifa regulada (PVPC, Preu Voluntari del Petit Consumidor), esdevenint un contrasentit pel fet
que és una tarifa que progressivament ha de desaparèixer, com assenyalen les directives europees (i
especialment el Winter Package). A més, que justament sigui la tarifa regulada, que normalment
actua de “tarifa refugi”, la que estigui indexada al preu del pool elèctric fa que el risc del mercat es
traslladi al consumidor amb preu regulat, malgrat que aquest sovint no és conscient d’aquesta
particularitat ja que no l’ha hagut de contractar, sinó que, normalment, respon al fet històric de
provenir de la Tarifa d’Últim Recurs102 o TUR. La situació encara és més rocambolesca quan el client
amb tarifa PVPC no disposa encara de comptador digital integrat al sistema ja que se li aplica un preu
horari sobre una corba de consum perfilada segons les mitjanes proveïdes per REE103, de manera que
malgrat que modifiqui els seus hàbits de consum (per exemple, posant la rentadora durant la nit), no
tindrà cap efecte en el preu que acabarà pagant. Aquest fet ha generat molt de debat social i
desconcert en moments de preus de mercat especialment alts, com el gener de 2017 quan s’ha
arribat a superar els 100 €/MWh en el pool elèctric, concretament les 21.00 del 25 de gener a 101,99
€/MWh104.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2012‐2538
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
101
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012H0148
102
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarifa_eléctrica_de_último_recurso
103
“Si aún no cuenta con un contador inteligente instalado (…)los precios horarios se aplican de forma general mediante un
perfil de consumo que Red Eléctrica actualiza constantemente, según nuestros patrones de comportamiento como
consumidores. Los perfiles de consumo se publican también a través de la web corporativa de Red Eléctrica.”
http://www.ree.es/es/actividades/operacion‐del‐sistema‐electrico/precio‐voluntario‐pequeno‐consumidor‐pvpc
104
https://www.esios.ree.es/es/pvpc?date=25‐01‐2017
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A més, els comptadors digitals no es contextualitzen en el desplegament de les xarxes elèctriques
intel∙ligents, ni l’actuació se circumscriu en cap pla estratègic de modernització del sector elèctric en
el procés de transició cap a fonts desfossilitzades. Aquest fet és cabdal per entendre les decisions
tecnològiques adoptades i explica que els comptadors pràcticament no vagin avui en dia més enllà de
la lectura i operació remota. Aquest fet contrasta, per exemple, amb el cas dels països nòrdics, on sí
que hi hagut una concepció dels smart meters com un element cabdal de transició energètica. A
Dinamarca, l’Associació d’Energia Danesa105 va analitzar econòmicament la implementació dels
comptadors el 2008 segons la metodologia de Capgemini106 i no va començar el desplegament dels
comptadors digitals fins que al 2013 es va aprovar la Smart Grid Strategy 2.0107, moment en el qual es
va decidir que l’objectiu del desplegament dels smart meters era oferir “flexibilitat” el sector elèctric
amb la previsió d’una entrada cada vegada més significativa d’energia eòlica (50% el 2020). I, malgrat
haver començat més tard, actualment és el primer país a en què l’accés de les dades dels comptadors
digitals és obert i neutre per totes les parts del mercat. També fruit d’aquesta visió integral destaca el
cas Norueg a on les Distribuïdores elèctriques (DSO) treballen conjuntament amb el transportista
(TSO) i l’Autoritat de l’Aigua per crear una infraestructura comuna de telecomunicacions a nivell
residencial per poder garantir les actuacions actuals i futures de modernització de la xarxa (smart
home, autoconsum, vehicle elèctric, entre d’altres).
A la manca d’una estratègia global, s’hi suma la no realització a l’Estat de l’estudi de viabilitat Anàlisi
Cost‐Benefici108, CBA, pels comptadors digitals d’electricitat segons indicava la pròpia Directiva del
2009109 (i que, paradoxalment sí que va fer el CBA dels comptadors digitals de gas i, en sortir negatiu,
es va procedir a no fer el desplegament). No fer l’anàlisi no està justificat, és un fet singular en el
context europeu, com mostra la Figura 4.2, cabdal i que ens ajuda a entendre les limitacions actuals
del sistema de mesura a l’Estat. Entre d’altres, hauria servit per identificar la millor manera de portar
a la pràctica el desplegament, tant pel que fa a les solucions tècniques (equips, gestió de dades, ...),
com per definir el model de negoci i com es retorna la inversió. Així, es van crear controvèrsies en el
sector ja que d’una banda els Distribuïdors havien d’assumir el lideratge de la substitució, però en
canvi no en podrien gaudir dels avantatges, que s’apuntaven majoritàriament cap al sector de la
comercialització. I, de l’altra, el model decidit per al retorn de la inversió es va establir,
principalment, mitjançant un càrrec en “concepte de lloguer” (només present també a Àustria) i es
cobrarà a la factura mensual del client. És una quantitat que pràcticament dobla la que tenien els
comptadors analògics fins arribar als 0,81 euros/mes més impostos110.
És paradigmàtic el cas alemany en què el CBA111 pel desplegament massiu va sortir negatiu i només
s’ha procedit a substituir els comptadors en aquells grups de consumidors amb resultat positiu del
CBA, concretament quan el consum és superior a 6.000kWh/any o bé aquells que disposen
d’energies renovables per sobre els 7kW de potència. D’aquesta manera, en total, a Alemanya
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s’estan canviant equips en uns 11 milions de consumidors, un 23% dels 48 milions total. Per la resta
és voluntari i, en tot cas, segueix una lògica de negoci

Figura 4.2:Visió general de l’Anàlisi Cost Benefici pel desplegament massiu de comptadors digitals als diferents Estats
membres (80% de consumidors pel 2020). Juliol 2013. FONT: Comissió Europea

Una altra singularitat de l’Estat és que es fixen objectius molt ambiciosos en temps i quantitat:
concretament es preveu la implementació del 100% dels punts de mesura pel 2018, superant els
requeriments de la Directiva Europea (80% pel 2020). I això és important si pensem en el número
total d’equips a canviar, que ronden els 27 milions d’unitats. Una situació totalment diferent a la dels
altres mercats de tamany similar o superior. Per exemple, al Regne Unit, amb uns 32 milions
d’unitats, també s’està procedint al desplegament, però aquest està sent massiu a partir del 2015 i el
cost va a càrrec del comercialitzador elèctric, qui n’assumeix el cost i, per tant, es desenvolupa sota
un esquema de mercat competitiu; En el cas francès, amb també prop de 33 milions, només s’ha
canviat el 10% de les unitats fins el 2016; I el cas italià no serveix per fer la comparació ja que ENEL va
inciar la implantació de comptadors digitals, però “no intel∙ligents” segons l’accepció que descriu al
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2009 la Directiva europea, durant la primera dècada del segle (sobretot per combatre el frau
elèctric). Ara aquests equips obsolets estan desplegats en uns 36 milions de consumidors italians,
però per acollir‐se a les especificacions i funcionalitats descrites en la Directiva europea, s’han de
tornar a canviar, procés que actualment està en fase incial (en el cas de l’Estat Italià –i anàlogament a
Malta‐, tampoc es va procedir a una anàlisi CBA com a la resta dels Estats membres).
Una darrera característica del cas espanyol en el context europeu és la implementació massiva
durant la primera part de la dècada del 2010. El primer calendari (RD 1110/2007) preveia la
substitució total pel 31 de maig de 2015, però els primers terminis parcials no van poder‐se complir
perquè encara no hi havia cap comptador homologat, mostrant, novament, certa improvisació i
incoherència entre la Llei espanyola i les obligacions de la Directiva. El calendari es va redefinir el
2012 en la IET/290/2012112 fixant el 35% d’equips pel 2014, un 35% el 2016 i el 30% restant a partir
del 2017. Com mostren les darreres dades fetes públiques per la CNMC113 (març 2017) el volum
d’equips substituïts a final del primer semestre de 2016 és de 17,54 milions, xifra que representa el
62% del total, amb una intensitat de més de mig milió d’equips mensuals durant el 2016, per la qual
cosa es preveu complir l’objectiu parcial i, possiblement, cloure la substitució total dels equips abans
del termini especificat per la Llei (2018).
Com a referència, cal fer notar que només Finlàndia ha optat per un desplegament més ràpid (80%
d’equips el 2013), però estem parlant d’un mercat de només 3,3 milions d’unitats i a on el
distribuïdor té una separació d’activitats molt estricta. A Finlàndia la implementació de comptadors
digitals provenia d’un Decret del Consell d’Estat (Març 2009) segons el qual calia la substicuió del
80% dels equips, malgrat que per iniciativa de les companyies es va acabar instal∙lant a la totalitat de
consumidors114.

La instal∙lació de comptadors digitals intel∙ligents a l’Estat espanyol és
singular en el context europeu. D’una banda s’aprova de manera prematura
(2007) el desplegament del 100% dels comptadors pel 2018 (objectius molt
més ambiciosos que els propis fixats per la UE en el 2009) i la decisió es fa
sense el preceptiu Anàlisi Cost‐Benefici definit per la Comissió, de manera que
s’adopten solucions tècniques pel conjunt del desplegament que condicionen
les prestacions futures a desenvolupar sobre les dades i es traspassa
íntegrament el retorn de la inversió al consumidor (una part són costos
regulats i l’altre, el lloguer –o compra‐ del comptador a través de la factura).
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4.1.2.PRIME i Meter&More: dos models diferents de desplegament de comptadors a l’Estat
El context en el qual s’ha desplegat la mesura horària a l’Estat ha portat a una situació en la que
conviuen dos protocols al voltant de les dues grans companyies elèctriques:



PRIME Alliance115 (compatible amb la major part de marques comercials com ZIV, Elster,
Circutor, GE, Itron, Janz, Landis+Gyr, ORBIS, entre d’altres) – liderat per Iberdrola116
Meters&More117 (només compatible amb els comptadors d’ENEL) – liderat per ENDESA

Figura 4.3. Imatge corporativa del protocol de mesura de comptadors digitals que coexisteixen a l’Estat espanyol. Meters &
More (Endesa) i PRIME Alliance (Iberdrola). FONT: http://www.metersandmore.com i http://www.prime‐alliance.org

Meters&More és una associació sense ànim de lucre (i es guia per les lleis belgues) per adoptar,
mantenir i promoure el protocol de comunicació obert SMITP‐Smart Metering Information and
Telecomunication Protocol. Va ser impulsat per Enel Distribuzione118 a partir de la seva experiència
pionera en infrastructura de mesura avançada (AMI – Advanced Metering Infraestructure) “Enel’s
“Telegestore119” i que compta amb més de 40 milions de punts de mesura a Itàlia. Entre els seus
membres hi ha agents de tota la cadena de valor de l’Smart Grid120. L'objectiu principal de
l'associació és proporcionar a la indústria un protocol obert provat per la mesura intel∙ligent que doni
resposta al Mandat 441 de la Comissió Europea.
PRIME és l’acrònim de PoweRline Intelligent Metering Evolution. Es va concebre el 2007 per part
d’Iberdrola121. Al 2009 es crea PRIME Alliance per definir una infraestructura de comunicació oberta
per donar resposta a les exigències tècniques de comunicació de les xarxes elèctriques intel∙ligents
basada en PLC – Power Line Communication. Hi formen part agents clau del sector122. L'objectiu és
proporcionar un marc a la indústria pugui tenir accés obert a especificacions tècniques detallades
(inclouen tant la capa física com la capa d'accés –MAC‐) per tal de desenvolupar solucions totalment
interoperables i, d’aquesta manera, permetre que múltiples proveïdors puguin operar a la mateixa
xarxa de distribució. Igualment, definir, promoure i mantenir un estàndard obert i global de
productes i serveis que permeti accelerar‐ne la demanda arreu.
A Catalunya, ENEL‐ENDESA opera el 94% de la xarxa de distribució i per tant el protocol majoritari
per la mesura de comptadors, mentre que les distribuïdores independents, amb el 6% restant,
treballen amb el protocol PRIME (Estabanell, Electra Caldense, Bassols Energia, entre d’altres).
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4.1.3.Impacte en el desplegament de comptadors a l’Estat per la venta d’ENDESA a ENEL
En paral∙lel al context Europeu, s’hi suma un fet rellevant en el mercat elèctric espanyol que cal
considerar i analitzar per entendre la situació actual del desplegament dels comptadors a l’Estat.
L’any 2009 Endesa, principal distribuïdora a l’Estat amb una quota de mercat del 40% i que a
Catalunya arriba al 94%, va ser comprada finalment per part de l’italiana ENEL després d’un llarg
procés on també s’hi havien postulat la catalana Gas Natural (2005) i l’alemanya E.On (2006)123.
Aquest fet ha condicionat el fons i la forma del desplegament de comptadors en les zones d’Endesa
(Catalunya, Illes Balears, Aragó i Andalusia, principalment) ja que ENEL tenia experiència en
desplegament a Itàlia de comptadors i tecnologies pròpies des de feia més d’una dècada (per
exemple, protocols propis per comunicar a través de PLC, Power Line Communications, el comptador
amb el concentrador al Centre de Transformació). D’aquest fet se’n deriven limitacions importants:
‐

‐

Duplicitat: dos protocols de comunicació diferents. Meters&More124 per part d’ENEL‐ENDESA
i Protocol PRIME125 per tota la resta (liderat per Iberdrola, però també Gas Natural‐Unión
Fenosa, i el conjunt de més de 300 petites distribuïdores independents agrupades al voltant
d’ASEME126 i de CIDE127). Entre elles les petites distribuïdores de Catalunya (Estabanell,
Bassols, Electra Caldense, com a més representatives) de manera que en les seves àrees han
seguit el protocol d’Iberdrola, esdevenint “illes” del sistema PRIME en un context de
Meters&More (ENDESA). Entre d’altres, té les següents conseqüències:
o Barrera a la introducció dels Agregadors de demanda o gestors de flexibilitat (i que,
segons preveu el Winter Package han de desenvolupar‐se en un mercat de lliure)
o Barrera als proveïdors de productes relacionats amb el desplegament de l’smart
metering. No només comptadors, sinó tots els equips físics (hardware), com ara
equips concentradors, i el programari necessari per les comunicacions i la mesura.
o Duplica els requeriments no funcionals, de manera que fa el sistema més car i no
aprofita les economies d’escala. Per exemple en aspectes de ciberseguretat, la qual
cosa implica un increment en els costos regulats.
Comptador únic: Imposició d’un únic model de comptador per part d’ENDESA, fabricats per
part de l’empresa matriu ENEL, amb penalització a altres fabricants, com la catalana Circutor,
que ja havien començat a tirar endavant els seus plans d’industrialització. No hi ha
possibilitat de triar entre diferents marques, fins i tot en el cas que l’equip escollit presenti
algunes mancances com el concepte tècnic conegut com a “bit de qualitat128”. El “bit de
qualilitat” és un paràmetre detallat en el protocol de cada tipus de comptador i només les
lectures del comptador que incorporin un valor del bit de qualitat “correcte” podran ser
acceptades per validar les mesures i, per tant, pel càlcul del balanç ATR (Acceso de Terceros a
la Red) o Tarifes d’Accés, és a dir, l'energia consumida, en cada període tarifari, utilitzada per
facturar el terme d'energia dels peatges d'accés129. Contràriament, el sistema d’Iberdrola és
compatible amb la majoria de fabricants de comptadors del mercat. Altres conseqüències:
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o

o

Atès que la Llei no preveu que el consumidor pugui negar‐se a tenir un comptador
digital (a diferència d’altres països de la UE on sí que existeix l’opció “opt‐out”. Veure
Annex II), és especialment crítica la informació que el consumidor rep sobre la
substitució del comptador. Sembla que es dóna una disfunció entre el sistema pensat
per ENDESA Distribució i el que s’acaba executant. Per part d’ENDESA s’ha previst,
com s’indica en l’Annex III, una carta prèvia informant del canvi i de les opcions del
consumidor, un cartell a l’escala de veïns informant de la data prevista de substitució
i, una vegada el canvi s’ha realitzat, un model de carta informant al consumidor amb
els valors de la lectura del comptador retirat i informant‐lo que tot està en regla.
Tanmateix, la realitat no funciona d’aquesta manera, segons s’ha pogut comprovar a
l’àrea de Barcelona. La informació per part del client es produeix de manera sobtada
i a través, normalment, de cartells penjats a les comunitats de veïns diferents als
genèrics que disposa Endesa, com s’indica en la Figura 4.4. En la zona de Barcelona,
el consumidor no només es troba limitat a l’hora de triar els equips i prestacions,
havent d’accedir a una única opció tecnològica i comercial i tenint la responsabilitat
de fer el manteniment i actualització de software a un únic proveïdor, sinó que a més
no es pot garantir que s’ofereix la informació pertinent en canals i temps per poder
prendre la decisió i, a més, les amenaces de tall de subministrament coarten el dret a
decidir sobre l’opció que convé (per exemple, la compra de l’equip).
Es desconeix per què no se segueix el procediment previst ni per què no es fa el
seguiment posteriorment per validar que realment les cartes s’han enviat. Però
indubtablement, aquest fet repercuteix molt negativament en la imatge que els
ciutadans tenen de l’operador, creant més reticències i desconfiança del canvi
tecnològic.
D’altra banda, el comptador únic esdevé un limitant i una barrera d’entrada a nous
agents per gestionar la xarxa de distribució (com els agregadors), o fins i tot davant
d’un hipòtetic escenari de venda total o parcial dels actius d’Endesa distribució a
Catalunya. Podria donar‐se el cas que hi optessin altres companyies de distribució
catalanes que sí que treballen amb protocols compatibles amb la majoria de
fabricants de comptadors (PRIME). Implicaria un sistema duplicat per la
impossibilitat d’integrar la gestió dels comptadors d’ENEL (protocol Meter&More) i
no haver alternativa d’equips, fent necessari mantenir dos models, i duplicar equips
humans, tecnològics, de seguretat i actualitzacions de programari, entre d’altres.
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Figura 4.4: Dos models de cartell penjats per Endesa Distribución i/o per les empreses encarregades de la substitució a les
escales de veïns indicant la substitució imminent del comptador digital. El model a) és el genèric proposat per ENDESA; i el b)
el que les empreses encarregades a l’àrea de Barcelona han procedit a penjar a les escales de veïns, amb nom i marca
d’ENDESA Distribución. En ambdós casos hi ha una manca d’informació sobre les opcions del consumidor, i en el cas b està
escrit amb un to d’amenaça que limita la capacitat de decisió del consumidor. Font: Smartgrid.cat i ENDESA
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4.2. Limitacions al potencial de l’ús de les dades dels comptadors
El conjunt de potencialitats per l’usuari, l’operador del sistema, el mercat i terceres parts tenen, però
un punt crític: L’accessibilitat a la dada per part dels diferents agents, el grau de neutralitat i la seva
qualitat. I, en qualsevol cas, és fonamental tot allò relacionat amb la ciberseguretat.
Per “accessibilitat” entenem qui té accés a la dada –complint en qualsevol cas els condicionants
existents, com els de privacitat o la Llei de Protecció de Dades i les altres‐. D’una banda hi ha el propi
consumidor i les entitats directament relacionades amb el proveïment de l’electricitat al consumidor,
ja sigui tant el distribuïdor (DSO) en tant que responsable de la mesura, com el comercialitzador per
motius de facturació. Un altre grup són terceres parts del sector elèctric, per exemple,
comercialitzadores per fer ofertes comercials per guanyar nous clients (fet que ajudaria a millorar la
competència en el mercat en incrementar la ràtio de consumidors que canvien de proveïdor ó churn
rate) o empreses de serveis energètics per oferir serveis d’eficiència energètica. Un tercer grup,
serien les terceres parts del sector no elèctric com empreses, administració, associacions de
consumidors, entre d’altres. Per cadascun d’aquests agents és important definir en quins termes hi té
accés, per exemple, la ubicació (local o remota) i el mitjà per al qual hi accedeix (monitor local
d’energia, ADSL ó Home Area Network, webserver, API). L’accessibilitat, doncs, està totalment
relacionada també amb la interoperatibilitat del comptador amb d’altres dispositius.
Per “neutralitat” entenem la no discriminació a l’accés de qualsevol agent previst en la Llei. Per
exemple, cap empresa relacionada amb el Distribuïdor, atès que és el responsable de fer la mesura
com activitat regulada, no pot tenir cap avantatge davant d’altres agents, ni en l’accés, ni en la
qualitat. Cal la desvinculació a tots nivells entre l’agent responsable de la mesura i la seva explotació
comercial.
I per “qualitat” de la dada considerem la granularitat del registre (mesurada en la freqüència de la
mesura disponible –segons, minuts, quarthorària, horària‐), la freqüència de la comunicació (temps
real, uns dies de retard) i els paràmetres mesurats (energia aparent, activa, reactiva, registre de
valors màxims, tensió, freqüència). Es dóna per fet que la precisió de la mesura és correcta.
Per tant, tenim, per combinatòria, un esquema de múltiples opcions que acabaran determinant per
cada Estat membre el potencial d’ús de la dada de consum d’electricitat del sector residencial. Per
exemple podem tenir, entre d’altres:
‐
‐
‐

Mesura en temps real amb visualització local per accés del consumidor i comunicació a
terceres parts a través de la xarxa local de comunicació (HAN)
Dada en temps real a través del “núvol” (cloud) a un servidor del responsable de lectura des
d’on accedeixen totes les parts en igualtat de condicions
Dada agregada horàriament que es comunica amb uns dies de retard tant a l’usuari com a
terceres parts

Aquests exemples mostren que el potencial de serveis associats es veu molt afectat per les decisions
preses i, per tant, el retorn de la inversió realitzada en els diferents Estats membres en
implementació de comptadors digitals es veu igualment afectada. Així, si no hi ha dades en temps
real, certes accions de resposta de la demanda no es podran aplicar. O si la dada no es facilita a
terceres parts el mercat de productes i serveis d’eficiència energètica es pot veure molt limitat, així
com la creació de comunitats avançades de consumidors. Un altre exemple és sobre el potencial
d’analítica que es pot aplicar sobre la dada. Si tenim dades agregades horàriament serà molt més
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difícil aplicar algoritmes de desagregació del consum per conèixer en quins usos energètics es
produeix el consum o si algun electrodomèstic en concret, com la nevera, mostra senyals
d’envelliment i sobreconsum. Tampoc podrem ajustar bé la potència contractada si només se’ns
facilita la dada d’energia, ja que el valor de les demandes puntes queda diluït. Altres opcions que
poden veure’s afectades és la interconnexió entre el comptador digital i sistemes domèstics ja siguin
de monitorització (pantalles, ...) com d’actuació (engegar o apagar electrodomèstics segons senyals
de preu dinàmics).
És important entendre que disposar d’un o altre model depèn de decisions:
‐
‐
‐

‐

del marc regulador: la Directiva Europea fixa unes funcionalitats mínimes que cada Estat
membre ha de transposar i incrementar segons consideri convenient
de l’estat de la tecnologia disponible: tant a nivell de metrologia, com de transmissió,
emmagatzematge i gestió de dades
de la infraestructura IT disponible: la confluència d’infraestructura de transmissió
d’informació i l’elèctrica aporta unes sinèrgies que no sempre poden utilitzar‐se (per
exemple, fibra òptica o PLC – Power Line Communications)
econòmiques: el retorn de la inversió dels comptadors no està subjecte a retribució regulada,
sinó que el paga el consumidor, ja sigui mitjançant un lloguer mensual o directament
assumint el cost de compra.

Aquests múltiples factors fan que a la pràctica no es pugui considerar un únic model a tota la Unió
Europea que permeti, per exemple, l’escalibilitat de productes i serveis associats, esdevenint un fre al
creixement de les empreses de serveis basats en dades a la UE, un sector per definició molt sensible
al volum de dades que gestiona i en un mercat de desenvolupament molt ràpid, com ho mostren les
empreses americanes, líders en aquest sector (veure ANNEX V sobre relació d’empreses). Tanmateix,
la UE ha volgut recomanar unes funcionalitats mínimes i comunes a tots els Estats Membres, malgrat
que en no ser obligatòries ni tan sols sempre es compleixen. Caldrà veure com s’acaba concretant a
nivell Europeu el Winter Package durtant el procés de tramitació per veure si finalment hi ha
determinades funcionalitats comunes d’obligat compliment.

Poder aprofitar el potencial de les dades dels comptadors per part dels
diferentes agents interessats, i sempre amb el consentiment del consumidor,
depèn molt com d’accessible és la informació (local o remot, qui en pot fer ús),
el nivell d’interoperatibilitat amb altres equips, la qualitat de la informació
(tipus de dades, granularitat de la dada, freqüència de la comunicació) i la
neutralitat de l’accés (per garantir que el distribuïdor elèctric, l’agent que té la
competència de recollir i comunicar la dada en tant a activitat regulada, no
tingui cap avantatge directa o a través d’empreses del mateix grup
empresarial, respecte aquells altres agents que tenen interès, comercial o no,
en el seu ús).
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4.3. Accessibilitat
Més enllà dels diferents models de portar a terme la mesura intel∙ligent tant a nivell europeu, com a
dins l’Estat, cal preguntar‐se sobre com treure el màxim potencial dels comptadors. El primer aspecte
a considerar és l’Accessibilitat. La seva importància rau en el fet que cap de les potencialitats en
utilització de la dada podrà dur‐se a terme si a aquesta no s’hi pot accedir, o si es limita qui pot i qui
no (per exemple terceres parts) o, fins i tot, en quines condicions tècniques i de seguretat s’hi
accedeix (a través d’un sistema informàtic automatitzat, de manera manual…).
4.3.1.Accessibilitat a la dada en el cas de l’Estat espanyol
4.3.1.1.
Accés per part del propi consumidor
Tots els consumidors de l’Estat de menys de 15kW de potència contractada són el subjecte de la
substitució dels comptadors, sense dret a negar‐s’hi, com sí que passa en altres països com Àustria,
Països Baixos o fins i tot França. A més, no es preceptiu que el consumidor hi doni autorització, com
passa, per exemple, en el cas holandès. Tanmateix, el dret a accedir a pròpies dades no sempre és
fàcil i, sovint, el consumidor no en té coneixement. Fins i tot fent una cerca per internet ens adonem
que no és una opció promoguda per la companyia.
La legislació espanyola recull en la Ressolució 6203130 de 2 de juny de 2015 i, concretament en
l’article “4. Posada a disposició del consumidor la corba de càrrega horària” el P.O. 10.13 sobre
procediments d’intercanvi d’informació entre distribuïdors i comercialitzadors, els següents punts:










Canals i protocols de comunicació (punt 4.1.): El distribuïdor habilitarà un portal web que
permeti la consulta per part dels consumidors titulars dels punts de subministrament
connectats a la seva xarxa de distribució de la seva corba de càrrega horària facturada
CCH_FACT. La CNMC realitza un seguiment d'aquesta obligació i manté actualitzat el llistat de
portals web per facilitar aquesta informació als consumidors d'energia eléctrica. Tanmateix,
la referència web131 feta per la CNMC132 no permet visualitzar la pàgina (a març 2017).
Estructura i Formats (punt 4.2.): El distribuïdor habilitarà la possibilitat que la corba horària
facturada es pugui descarregar per part del consumidor en format de fitxer pla CSV i Excel
amb les dades de mesura horària del consumidor
El comercialitzador informarà el consumidor en la factura de la possibilitat d'accedir
gratuïtament a les dades de la mesura horària que hagin servit per a la facturació a través del
seu distribuïdor (apartat 4.2 del P.O. 10.13).
Terminis i actualitzacions (punt 4.3.): El distribuïdor ha de posar a disposició del consumidor
la corba en el mateix termini establert per a la posada a disposició d'aquesta corba al
comercialitzador (definit en l'apartat 3.3.3 del procediment “El distribuïdor ha de posar a
disposició abans del 5è dia hàbil inclòs posterior a la data final del període de facturació, la
CCH_FACT corresponent a l'esmentat període de facturació, de forma simultània a
l'enviament del fitxer de facturació de peatges”). El distribuïdor ha de mantenir a disposició
del consumidor un històric mínim de 24 mesos de la CCH_FACT.
Confidencialitat de la informació (punt 4.4.): La informació relativa a les mesures horàries
tindrà caràcter confidencial i serà accessible una vegada el consumidor s’hagi donat d’alta al

130

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/04/pdfs/BOE‐A‐2015‐6203.pdf
https://www.cnmc.es/es‐%20es/energ%C3%ADa/operadoresenergéticos/listadodedistribuidores.aspx
132
pàgina 17 https://www.cnmc.es/sites/default/files/1566073_6.pdf
131

psalas@smartgrid.cat

42

Accés a les dades dels comptadors digitals i el seu ús



sistema i mitjançant un sistema de claus únicament pel consumidor titular del contracte de
subministrament durant el període temporal al qual correspongui aquesta informació, sens
perjudici que el consumidor doni accés a la corba de càrrega horària a una comercialitzadora
amb què el consumidor no tingui un contracte en vigor.
Els distribuïdors no podran cedir aquesta informació a tercers ni utilitzar‐la per a fins
diferents als de la seva pròpia activitat de distribució d'energia elèctrica.

Els continguts d’aquesta resolució es reprodueixen en el RD 1074/2015133 de 27 de novembre. Es fa
especial menció al caràcter confidencial de les dades i al fet que si el consumidor cedeix el dret a una
tercera comercialitzadora per a que aquesta accedeixi a les seves dades, el permís caldrà renovar‐se
cada dos anys. També fixa l’obligació de treure la informació de la corba horària del SIPS
4.3.1.1.1.
Visualització local
Un altre aspecte important sobre accessibilitat és que l’accés al conjunt de dades es limita a
consultar visualment in situ el comptador, a partir d’un menú en el display integrat. Per tant si no
està situat dins de la casa, el seu accés a un espai comú de comptadors de l’escala de veïns pot ser
poc pràctic. El primer que es pot identificar és una llum led vermella. Si està apagada, indica que no
hi ha consum i si fa pampallugues, mostra que hi ha consum (mentres més consum, més ràpid).
Finalment si està fixa pot ser indicador d’haver superat la potència màxima. Aquesta informació és
visible des de l’exterior sense necessitat de tocar res, la qual cosa pot ser un element d’avís
d’activitat a la casa davant de tercers. I, en qualsevol cas, hi ha una combinació complexa de botons
(si mantenim premut el botó durant dos segons, la pantalleta mostrarà "Mode lectura" i entrarem en
uns menús. Amb una pulsació curta saltem entre opcions, amb una llarga (2") seleccionem una opció)
per poder accedir a la informació, entre d’altra, la següent:
‐

‐

‐
‐

‐

Discriminació horària. Si tenim contractada discriminació horària, el comptador intel∙ligent
mostrarà totes les lectures amb un sufix .1 ó .2 per indicar el període punta 1.18.1 o vall
1.18.2. A més, mostrarà un asterisc en el període vigent en aquell moment. Especialment útil
per comprovar si el comptador va a l'hora, no sigui que vagi endarrerit.
Potència contractada (1.135.1). La que aplicarà el comptador intel∙ligent per limitar‐nos. Ha
de coincidir amb la que estem pagant en la factura. Especialment interessant si hem
sol∙licitat una rebaixa de potència i volem saber si ja ens l'han aplicat.
ICP activat o no (0.99.7.0 i 0.99.7.1). Un dels dos hauria d’estar en “ON”.
Consum instantani (1.17.0). L'energia (activa) que estem consumint en tot moment en kW,
amb una precisió de 10W. Però és poc usable perquè no pots fixar‐lo en la pantalla i has
d’anar seleccionant‐lo repetidament.
Tancaments mensuals: el comptador fa un tancament mensual (normalment, per mesos
naturals) i guarda les dades dels últims mesos. Pot ser útil si entres de lloguer en un pis sense
mirar el comptador del primer dia i et volen cobrar uns consums anteriors.

Una alternativa és emprar el port òptic del propi comptador per connectar‐hi un sensor i,
posteriorment, comunicar les dades a on es desitgi. Aquesta opció té un cost afegit (entre 100 i
200 euros per poder captar la dada i comunicar‐la134) i el fet que normalment els comptadors es
localitzen fora de l’habitatge, fa que la utilització del port òptic tingui el risc de ser manipulat per
un tercer fàcilment, limitant el potencial d’aquesta opció per poder oferir serveis afegits de
133
134

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2015‐13140
http://www.cliensol.es/sensor‐optismart.html
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manera regular i massiva. Finalment també hi hauria l’opció d’afegir al comptador una càmara
que captura la foto del valor que marca el comptador i, amb tècniques de processament
d’imatge, tradueix la captura amb una dada que, posteriorment, ja pot ser utilitzada. Aquest
sistema seria també possible d’emprar en comptadors analògics, ja que no li afecta que la
mesura sigui electrònica o no.
4.3.1.1.2.
Remota
L’accés remot previst és a través del web server que la companyia distribuïdora habilita. Tanmateix
no s’accedeix a tota la diversitat d’informació que pot consultar‐se localment ni amb la mateixa
carència. Aquesta opció no té cap cost pel consumidor. Es detalla en el punt 4.7 el procés d’accés
remot a a partir dels casos d’Endesa Distribución i Iberdrola.
L’accés de la dada per part del consumidor està definida per la normativa via
webserver de la companyia distribuïdora, restant a la seva discreció el nivell
de servei afegit que vulgui oferir. La norma té aspectes contradictoris (com la
freqüència en la que s’ha d’actualitzar la dada) i porta a una possible confusió
entre operadors (distribuïdors –monopoli natural‐ i comercialitzadors –mercat
lliure‐). La visualització local a la llar en temps real queda limitada sense
elements complementaris de mesura i comunicació .
4.3.1.2.
Accés de terceres parts
És segurament l’aspecte de més impacte relacionat amb els comptadors digitals. Tenir accés a les
dades per part de qualsevol empresa que tingui les competències legals i tècniques per fer‐ho és un
dinamitzador del mercat elèctric que canvia les regles del joc (game changer). Habilitant aquesta
funcionalitat s’aconsegueix que el domini dels actius de la xarxa elèctrica de distribució en tant que
monopoli natural no s’estengui al món digital.
Entre els avantatges que suposa, en destaca l’increment en el nivell de competència del sector de
comercialització elèctrica (promovent un increment del churn rate), tot generant noves oportunitats
de negoci, ajudant a transformar el model del sector i afavorint l’entrada de nous agents. I, d’altra
banda, ofereix al consumidor tot un ventall de noves possibilitats de serveis afegits tant del
proveïment elèctric com de sectors associats. Es tracta d’una modalitat d’accés remot i a l’Estat és
possible teòricament quan el consumidor dóna permís explícit ja sigui a una comercialitzadora
diferent a la seva actual o a qualsevol altre agent (una administració pública, una empresa, una
associació, …) per a què pugui tenir accés a la dada, segons recull l’apartat 3.5 de la P.O. 10.13 de la
Ressolució135 de 2 de Juny de 2015 de la Secretaria d’Estat per l’Energia. Actualment, però, la manca
de desenvolupament reglamentari específic fa que no es disposi d’un procés estandaritzat de com
poder accedir a aquesta dada de manera automatitzada tot mantenint criteris de qualitat i
seguretat, esdevenint, a la pràctica, impossible escalar‐ho. Es remet actualment a utilitzar un FTP per
poder accedir a la dada, tal i com hi accedeix la companyia comercialitzadora. Però el procés encara
és massa manual i la cessió de permisos no està ben establerta. D’altra banda, l’opció que el
proveïdor de serveis accedís a través del webserver de la distribuïdora no és correcte des d’un punt
de vista de privacitat ni de seguretat informàtica (entre d’altres, pot tenir accés a dades de facturació
o altra informació sensible).

135

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/04/pdfs/BOE‐A‐2015‐6203.pdf
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Figura 4.5: Esquema conceptual del procés d’accedir a la dada a l’Estat per part del consumidor i les dificultats de poder‐hi
accedir les terd¡ceres parts. FONT: elaboració pròpia

On resideix el veritable potencial de la dada de consum, però, no està en que el
consumidor pugui visualitzar la corba directament, sinó que aquest pugui
transferir la seva informació a una tercera part per a que, complint els criteris
de privacitat i protecció de dades, pugui rebre un servei associat.

Aquest fet s’allunya substancialment de la situació a d’altres països d’Europa on aquest dret està
perfectament definit. S’indiquen a continuació de manera esquemàtica com funciona l’accés de
dades dels comptadors digitals en el mercat danès i holandès, on ja és possible a dia d’avui accedir
com a tercera part a les dades dels comptadors amb un procés sencill i el permís del ciutadà.
4.3.1.2.1.
Dinamarca
Les condicions per accedir a les dades horàries del comptador digital (amb 1 any d’antiguitat) són:
‐
‐
‐
‐

Has de ser una companyia registrada a Dinamarca
Tenir identitat fiscal i bancària (ID)
Tenir una raó clara per utilitzar les dades
Tenir un accés web

És important assenyalar que les terceres parts tenen accés a les mateixes dades que l’agent del
mercat. La informació està disponible en danès136 (l’enllaç en anglès no funciona – Desembre 2016).
El procés és senzill i clar:

136

http://www.energinet.dk/DA/Sider/Siden‐kan‐ikke‐
findes.aspx?oldUrl=http%3A%2F%2Fwww%2Eenerginet%2Edk%2FDA%2FEl%2FEngrosmodel%2FProjektaktiviteter%2FSider
%2FTredjepartsadgang%2Easpx
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Figura 4.6: Esquema conceptual del procés d’accedir a la dada a Dinamarca. I procés per accedir a la dada del comptador
per part d’una tercera part a Dinamarca. FONT: elaboració pròpia

4.3.1.2.2.
Països Baixos
En el cas holandès el comptador digital compta amb diferents ports de comunicació, Figura 4.7: P1,
per oferir serveis directament a la llar i al consumidor; P2 per interconnectar altres serveis (solar
fotovoltaica, comptador d’aigua, …); P3 aporta les dades a l’operador de la xarxa per posteriorment
realitzar tasques de facturació, comptabilitat energètica, gestió del sistema i accés a terceres parts.
Qualsevol tercera part que vulgui optar a rebre dades amb el consentiment del consumidor ha de
seguir el procediment per figurar en un registre de companyies de serveis energètics137.

Figura 4.7: Esquema conceptual dels diferents ports del smart meter a Holanda, FONT: https://www.dnwg.nl

137

https://www.energieverbruiksmanagers.nl/
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Figura 4.8: Esquema conceptual del procés d’accedir a la dada als Països Baixos. FONT: elaboració pròpia

4.3.1.2.3.
Proposta de la Comissió Europea
Tot i que la Comissió Europea no pot imposar un model determinat de flux de dades, sí que és cert
que sovint fa una proposta basada en una total obertura de dades cap a dins i cap a fora de la llar138.
Cap a dins permet no només la interconnexió amb d’altres equips de mesura (gas, aigua), sinó també
la visualització en monitors locals i la connectivitat amb electrodomèstics. I cap a fora, l’accés tant del
comercialitzador com de terceres parts.

Figura 4.9: Exemple de model de flux de dades obert. FONT: Comissió Europea

138

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EG1_Final%20Report_SM%20Interop%20Standards%20Function.
pdf
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D’acord amb la Comissió Europea, cal preparar Europa per un “Green Button” a la UE per
estandaritzar el tipus i format de la dada del consumidor residencial139 (Figura 4.10). Aquesta mesura
és acceptada per la indústria, com ho mostra el fet, per exemple que ENEL hi dóna suport140.

Figura 4.10: Flux d’accés a dades per terceres parts segons el model Green. FONT: www.greenbuttondata.org

4.3.1.3.
Interoperatibilitat
Un darrer aspecte cabdal dins el concepte ampli “d’accessibilitat” és la capacitat del propi comptador
digital de poder interaccionar amb d’altres elements i equips de casa. El fet que el comptador digital
que s’instal∙la a l’Estat no disposi d’un port de comunicació amb la llar (per exemple sobre diferents
protocols inhalàmbrics, com sí que passa en molts d’altres països, com en el cas holandès que hem
vist) crea una barrera de cost molt important per promoure l’eficiència energètica a les llars a l’haver
de doblar l’equip de mesura (amb un dispositiu en paral∙lel o submetering). D’aquesta manera es
dificulta el model de negoci associat a la llar i s’evita l’economia d’escala que podria representar la
generalització de solucions per l’estalvi. Crea també una barrera tècnica atès que qualsevol element
de gestió energètica a l’habitatge ha de comunicar‐se a través de la xarxa local de comunicacions
HAN, és a dir la xarxa wi‐fi del ciutadà, generant problemes d’operació i de ciberseguretat que
invaliden l’aplicació a gran escala de mesures de flexibilitat.
La no interoperatilibilitat dels comptadors digitals a l’Estat limita, per tant, el potencial del
desenvolupament de l’smart home, no podent‐se automatitzar la gestió d’electrodomèstics (com la
rentadora) en funció de senyals de preu, evitant coordinar accions de gestió de la demanda com les
plantes virtuals d’emmagatzematge (connexió amb termòstat) i la penetració de fonts de generació
distribuïda i del vehicle elèctric, entre d’altres. Totes aquestes mesures identificades i promogudes
per el Winter Package i que els mercats avançats estan desenvolupant. La manca d’interoperatibilitat
esdevé ja un dels principals problemes avui i porta a una obsolescència accelerada dels comptadors
que caldrà abordar tècnicament i legal si es vol avançar en la modernització del sistema elèctric.
4.3.2.Diferents models a Europa
La implementació dels comptadors digitals en aquells països amb resultat positiu de l’anàlisi cost
benefici CBA141 porta implícit l’accés de les dades per part dels propis consumidors. Sens cap mena
de dubte, el responsable de la mesura (en cas de l’Estat el distribuïdor) té l’obligació de facilitar la
dada al consumidor a través de, com a mínim, un webserver. Les diferències apareixen quan el
consumidor vol cedir les seves dades a una tercera part de manera senzilla i segura (ja sigui algú altre
139

Conferència de la Sra. Constantina Filiou, Policy Officer – Smart Grid team de la DG Energy, Brusel∙les, 26 d’abril 2016,
Smart Grid Task Force EG3 Workshop on Smart Homes & Buildings
140
http://www.greenbuttondata.org/residential.html
141

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/AF%20Mercados%20NTUA%20CBA%20Final%20Report%20June%
2015.pdf
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=COM:2014:356:FIN
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del sector energètic o aliè) per poder rebre un servei específic (per exemple d’eficiència energètica). I
segons això podem diferenciar entre Estats mebres amb un “Accés Possible” si està clarament
regulat i en procés d’implamentació; “Accés limitat” si es considera el dret, però no s’estableix el
procés i/o no afecta al conjunt dels consumidors; o “Sense Accés”, quan no és possible, Taula 4.1,
Figura 4.11.
TAULA 4.1: accés de les dades dels comptadors digitals a terceres parts

Accés possible

Accés limitat

Sense accés

UK, Irlanda, Suècia*, Noruega,
Finlàndia, Dinamarca, Països
Baixos, França, Àustria

Estat espanyol, Itàlia*, Bèlgica**,
Alemanya**, Polònia, Estònia

Portugal, Eslovènia, Eslovàquia,
Romania, Grècia, Letònia

* Suècia i Itàlia: accés a les dades amb el sistema desplegat abans de la Directiva 72/2009/EC
** Bèlgica o Alemanya: atès el CBA negatiu, no és obligatori instal∙lar els comptadors digitals al tots els consumidors

FIGURA 4.11: Accés de les dades dels smart meters a terceres parts indicant la mida del mercat en diferents Estats membres
de la UE. FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la Comissió Europea142

Si creuem les dades d’implementació de comptadors digitals amb la possibilitat d’accedir a les dades
per terceres parts, es mostren les possibilitat d’accés a les dades, Figura 4.12

142

‘Smart Metering Deployment in the European Union | JRC Smart Electricity Systems and Interoperability’ (Accés 5 de desembre 2016)
http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart‐metering‐deployment‐european‐union
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FIGURA 4.12: Fotografia dels estats membres el 2020 sobre implementació de comptadors digitals i grau d’obertura en
l’accés a les dades per terceres parts. FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la Comissió Europea143

Observem en la diagonal la correlació entre implementació i accés, interpretant‐se com la millor
situació a l’extrem de dalt i de la dreta, com els Països Escandinaus (amb l’excepció de Suècia que
actualment està procedint a substituir la primera implementació feta fa més de deu anys) o els Països
Baixos144. En casos on l’accés no està ben establert, sembla raonable no fer el desplegament massiu
de comptadors, com el cas d’Alemanya. França està en procés d’implementació a gran escala de
comptadors i s’espera que assoleixi el 2020 una posició bastant òptima145. Altres grans mercats com
és l’espanyol o l’italià es troben en una situació no òptima perquè, d’una banda han fet el
desplegament, però de l’altra no poden aprofitar‐ne totes les possibilitats. En l’ANNEX II es detalla
per cada Estat membre la situació actual (desembre 2016) del desplegament dels comptadors
digitals, l’accés i qualitat de les dades, i els serveis associats que actualment s’ofereixen als
consumidors. Algunes de les principals conclusions es detallen a continuació146 i es mostren en la
Figura 4.13 i 4.14:
‐

‐

Àustria: les dades són accessibles pels consumidors i terceres parts amb menys d’un dia de
demora a través del portal web de la distribuïdora i amb infomació com la corba de consum,
històrics, propostes d’estalvi energètic i cost.
Països Baixos: el client rep la informació del consum i cost mitjançant empreses de serveis
energètics (fins i tot per rebre serveis en temps real atesa la interoperatibilitat dels equips),
les quals accedeixen a través d’un servidor de dades central gestionat pel DSO.
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‘European Smart Metering Landscape Report’, n.d. https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee‐
projects/files/projects/documents/smartregions_landscape_report_2012_update_may_2013.pdf (Accés 5 de desembre
2016)
144
Natconsumers. ‘2nd Workshop on the Language of Energy | Natconsumers’ http://natconsumers.eu/events/2nd‐
workshop‐on‐the‐language‐of‐energy/ (Accés 5 de desembre 2016)
145
‘Millions of Linky Smart Meters Are on Their Way to Homes Soon’. https://www.metering.com/features/smart‐meters‐
101‐frances‐linky‐electricity‐meters/ (Accés 5 de desembre 2016)
146
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=SWD:2014:189:FIN%20
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‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

Noruega: tant els consumidors com les comercialitzadores tenen accés a les 9.00 del matí del
dia següent. L’acccés a les dades per part de qualsevol tercera part registrada és a través
d’un hub centralitzat (febrer 2017) amb el permís explícit del consumidor. Els comptadors
permeten connectar‐hi un monitor local d’energia.
Finlàndia: tant el consumidor com terceres parts tenen accés a les dades i la possibilitat de
connectar‐hi monitors locals d’energia. Actualment la connexió es fa a través de la DSO, però
s’està desenvolupant un Data Hub en col∙laboració amb el TSO.
Irlanda: consumidors, comercialitzadores i altres parts tenen accés a dades amb resolució de
mitja hora o bé localment a través de la xarxa wifi en temps real.
Dinamarca: accés a través del Data Hub a consumidors i altres empreses registrades a
Dinamarca en format normalitzat i un procés automàtic perfectament definit.
Suècia: les empreses de Serveis Energètics tenen reconegut el dret a accedir a les dades de
comptadors digitals amb el permís del consumidor.
Regne Unit: el responsable de la mesura en aquest cas és el comercialitzador i estan obligats
a proveir un monitor domèstic d’energia i programari per facilitar la participació del
consumidor. Existeix una empresa de telecomunicacions independent encarregada de
facilitar l’accés de les dades a terceres parts (que poden no estar registrades al Regne Unit)
quan aquesta compti amb el permís del consumidor.
França: tant els comercialitzadors com els proveïdors de serveis energètics poden oferir
solucions sobre les dades del comptador una vegada han aconseguit el consentiment del
consumidor. La informació està disponible l’endemà en períodes de 10 minuts. Per accedir a
dades en temps real s’ha d’instal∙lar un dispositu en el comptador amb un cost (pot oferir‐se
gratuïtament al consumidor i corre a càrrec del comercialitzador o proveïdor de serveis).

De manera comparada observem en els diferents Estats membres147:

Figura 4.13: Classificació de països en funció de la possibilitat i del mètode d’accés de les dades per terceres parts (escenari
esperat al 2020). FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la Comissió Europea

147

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart‐metering‐deployment‐european‐union
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Figura 4.14: Classificació actual i projecció al 2020 dels diferents Estats membres en funció del model d’emmagatzematge de
dades. FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la Comissió Europea

Les limitacions en l’accés a les dades dels comptadors digitals per part del
consumidor i, sobretot, per tercers parts, no tenen cap justificació tècnica ni
econòmica. Disten de les millors pràctiques a la Unió Europea i no compleix les
recomanacions de la Comissió.

4.4. Neutralitat
L’altre criteri clau apuntat per poder desenvolupar el potencial de les dades dels comptadors digitals
és el caràcter de “neutralitat” de la dada, que pot entendre’s com la igualtat d’accés i qualitat de la
dada per part de qualsevol agent reconegut i la no competència entre qui capta i transmet la dada
(Distribuïdor o qualsevol empresa relacionada o grup empresarial) i altres agents.
Una de les maneres d’aconseguir‐ho és delegant la responsabilitat de la gestió de la dada a
l’Operador Tècnic del Sistema, funció assignada al Transportista (TSO), sense detriment que el
responsable de fer la mesura continui sent el distribuïdor (DSO). Són molts països a Europa que així
ho han fet, com Alemanya, Noruega, Finlàndia o Dinamarca. El motiu és que REE, el transportista a
l’Estat i operador del sistema, no té cap interès empresarial directe, ni forma part de cap grup
empresarial on s’ofereixin serveis de comercialització o relacionats amb el consum d’energia; ans al
contrari es comporta com un agent comú al conjunt del sistema amb unes atribucions molt ben
definides.
A l’Estat hi va haver l’intent que també fos així i aquesta tasca recaigués en REE, Transportista i
Operador Tècnic del Sistema, de manera que es fes càrrec del sistema d’accés a les dades. Es va
arribar a publicar una demanda d’ofertes per part de REE (Juliol 2015), però mai va consolidar‐se.
Finalment, aquesta responsabilitat ha caigut en mans de les pròpies empreses distribuïdores. Aquest
fet és especialment greu a l’Estat espanyol atès que les empreses majoritàries (agrupades a UNESA i
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amb un domini superior al 90% del mercat i, d’entre ells, Endesa i Iberdrola representen més del
80%) estan integrades en grups empresarials amb interessos en comercialització elèctrica i d’oferta
de productes i béns d’eficiència energètica. Per tant, pot afirmar‐se que no es compleix el criteri
desitjable (i que emana de les Directives europees) de neutralitat a l’hora de donar utilitat a les
dades. A efectes pràctics, això confon al consumidor. Per exemple quan a l’hora d’accedir a les dades
a través del web server de la companyia de distribució el domini d’internet és similar al de l’empresa
del grup encarregada de serveis de comercialització. O, un altre cas, quan en la factura d’un client de
comercialització s’hi associa la mateixa imatge corporativa del servei que dóna distribució.
La falta de neutralitat en l’accés a les dades dels comptadors digitals limita el canvi de proveïdor
d’energia (mantenint‐se en ràtios o churn rate baix), limita l’entrada de nous agents i retarda la
penetració de solucions d’eficiència energètica i serveis afegits per part del mercat (com la figura del
proveïdor de flexibilitat de la xarxa, element essencial de la xarxa elèctrica dels propers anys i recollit
clarament en el Winter Package).

4.5. Qualitat de la dada
Una vegada analitzades les qüestions d’accessibilitat, l’altre element clau per l’aprofitament de la
infraestructura de mesura intel∙ligent fa referència a la “qualitat de la dada”.
La qualitat final de la dada de mesura en un comptador efectivament integrat148 segueix un procés
regulat en la Ressolució 6203 de 2 de Juny de 2015 de la Secretaria d’Estat d’Energia. En aquesta
resolució trobem la P.O. 10.12.149 on, entre d’altres, es defineixen les diferents corbes de càrrega
horàries (CCH) disponibles:





CCH_BRUTA: CCH bruta. És la CCH tal com queda registrada a l'equip de mesura i obtinguda
per l'encarregat de la lectura, bé de forma remota, local o visualment, sense haver estat
sotmesa a cap procés de validació ni estimació.
CCH_VAL: CCH validada. És la CCH resultant després de sotmetre a l'CCH_BRUTA al procés de
validació definit en el present procediment P.O. 10.12.
CCH_FACT: CCH a efectes de facturació al consumidor, en els casos que correspongui. És la
CCH després de ser validada, tractades les seves anomalies i, si s’escau, estimats els buits
horaris d'acord al mateix procediment.

Els terminis per a les validacions de les mesures de les corbes de càrrega horàries és de 1 dia des de
la recepció de la CCH per validar el “bit de qualitat” i el “consum excessiu” i d’una setmana pels altres
paràmetres establerts a l'apartat 4.1 del P.O. 10.12. En cas que, després d'haver superat els
processos de validació, es disposi d'una CCH_VAL completa, sense buits i coincident amb el saldo
d'ATR vàlid (amb el marge d'1 kWh en termes absoluts que estableix el procediment), tant el saldo

148

S'entén que un equip està “efectivament integrat en el sistema de telegestió” quan els equips compleixin amb les
especificacions funcionals mínimes dels sistemes de telegestió que estableix l'article 9.8 del Reglament unificat de punts de
mesura aprovat pel Reial Decret 1110/2007, de 24 agost, i tinguin capacitat per a la lectura dels registres horaris d'energia
activa de manera remota a través d'aquest sistema. Posteriorment es modifica l’article 9.8 del RD 1110/2007 per definir
que “un equip estarà efectivament integrat quan compleixi amb les especificacions funcionals mínimes dels sistemes de
telegestió, previstes en el propi article 9.8, i tinguin capacitat per la lectura remota dels registres de consum horaris
d’energia activa”.
149
Procedimiento para la comprobación, validación y cálculo del mejor valor de energía de los datos procedentes de los
equipos de medida tipo 5 efectivamente integrados en el sistema de telegestión
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ATR com la corba de càrrega horària seran considerats reals a efectes de facturació i la corba
CCH_VAL es convertirà en CCH_FACT i serà posada a disposició del comercialitzador.
Aquests processos justifiquen tècnicament el retard a l’Estat en la presentació de les dades al
comercialitzador i al consumidor. Cada distribuïdor habilitarà un servidor FTP per a la posada a
disposició d'altres subjectes els fitxers establerts. L'accés al servidor del distribuïdor es realitzarà
mitjançant el protocol SFTP sobre SSH (Secure Shell). Es mantindrà l’històric de la CCH_FACT almenys
durant 24 mesos. El punt 3.4.2 de la P.O. 10.13.150 sobre el procediment d’intercanvi d’informació
entre distribuïdors i comercialitzadors, estableix que la CCH_VAL de cada subministrament
efectivament integrat en el sistema de telegestió ha de ser posada a disposició del comercialitzador
almenys amb una periodicitat setmanal per part del distribuïdor i la informació s'actualitzarà de
forma incremental fins a publicar la CCH_VAL que dóna lloc a la CCH_FACT.
A això s’hi afegeix que la resolució de la mesura a l’Estat, també per motius de la regulació, és de
dades de consum d’energia agregades per hora. Aquesta pèrdua de granularitat afecta als serveis
d’analítica que poden desenvolupar‐se sobre la dada, com per exemple la desagregació d’usos o el
coneixement de la potència màxima consumida. Segurament respon a la lògica que el motiu d’oferir
la dada al comercialitzador (i al consumidor) té un objectiu primordialment orientat a quantificar el
consum d’energia. Per això altres mesures que capta el comptador no es comuniquen, esdevenint
una pèrdua d’informació que merma la qualitat de les dades disponibles i, per tant, del potencial de
donar valor als comptadors digitals.
Una darrera reflexió al voltant del retard (delay) en aportar i actualitzar la informació de consum.
Després del debat en el sector, a on s’estudiaven opcions que anaven des de dos dies de retard fins a
un mes (amb l’argument d’oferir exclusivament la CCH_FACT per evitar cap malentès per la no
coincidència de la facturació i el consum mostrat durant el mes), la norma espanyola no és prou clara
en definir amb quin retard màxim s’han de donar les dades. Aquest fet limita la possibilitat de
mesures d’estalvi energètic, alarmes per sobreconsums, gestió de la demanda en temps real per
reduir pics (per exemple amb senyals de preu en temps real) i altres usos complementaris (associat a
serveis socials per seguiment de llars vulnerables o asseguradores per anticipar‐se a problemes a la
llar, entre d’altres). Al darrera del debat formal entre dos dies i una setmana hi cap la possibilitat que
hi hagi motius tècnics (ja siguin de captació i comunicació de dada o de gestió de la mateixa), atès
que sembla haver‐hi diferències entre els dos protocols de comunicació escollits per les companyies
de distribució a l’Estat, a partir de mesures puntuals fetes amb punts de subministrament d’abonats.
Mentres que PRIME aporta actualment dades amb menys retard (normalment entre 1 i 2 dies),
Meters&More presenta retards molt majors (arribant al cas més desfavorable del darrer dia del
darrer període de facturació tancat).
De nou, el contrast amb altres Estats membres mostra limitacions del cas espanyol no justificades
tècnicament ni econòmica. Estem de nou en el cas més limitant tan si analitzem el tipus de dades,
com la seva granularitat com el retard en obtenir‐les.

150

Procedimiento por el que los distribuidores intercambian información con los comercializadores de energía eléctrica, y
ponen a disposición de los comercializadores y los consumidores los datos procedentes de los equipos de medida tipo 5
efectivamente integrados en el sistema de telegestión

psalas@smartgrid.cat

54

Accés a les dades dels comptadors digitals i el seu ús

Taula 4.2: Freqüències en les lectures de la dada i dies de retard per tenir‐ne accés

Estat membre

Responsable de
la mesura

Freqüència de la mesura del valor
de consum

Màxim retard en
l’accés de les dades

Àustria

DSOs

15 minuts

1 dia

Dinamarca

TSO

15 minuts

1‐2 dies

Finlàndia

TSOs

Horàriament

1 dia

França

DSOs

10min / 30min / 60min

1 dia

Irlanda

DSOs

30 min

1 dia

Països Baixos

DSOs

10 seg. temps real / 15 min. remot

1 dia

Noruega

TSO

Horàriament

1 dia

Estat Espanyol

DSOs

Horàriament

7 dies

Suècia

DSOs

Horàriament

1 dia

Regne Unit

Licitació

10 seg. temps real / 30 min. remot

1 dia

Un darrer aspecte sobre qualitat és que a l’Estat una certa mostra de cada lot dels comptadors
digitals s’ha de “retimbrar” cada 12 anys per part de metrologia. Atès que la tecnologia i les
necessitats hauran canviat, caldrà veure si es retimbrerà o directament s’anirà a un nou canvi de
comptadors. I, en aquest cas, com s’ha de procedir quan el comptador sigui propietat del
consumidor.

4.6. Ús de les dades:
4.6.1.Funcionalitats mínimes recomenades
La UE, a través de la Recomanació 2012/148/UE, planteja les funcionalitats mínimes i comunes que
els comptadors intel∙ligents haurien de tenir per poder satisfer els requeriments de les diferents
parts i es relacionen a la Taula 4.3. Tanmateix sempre s’acompleixen, com es detalla a la Taula 4.4:
Taula 4.3: Les 10 mesures recomenades que tot Comptador Digital hauria de tenir i servei a les parts interessades

a) Proporcionar lectures directament al consumidor i / o un tercer
b) Lectures amb suficient freqüència per esquemes d'estalvi d'energia

CONSUMIDOR

OPERADOR
MESURA

DE

RESPECTE
SUBMINISTRAMENT

LA

EL

c) Permetre la lectura a distància per part de l'operador
d) Proporcionar una comunicació bidireccional per al manteniment i
control
e) Lectures prou freqüents per a la planificació de xarxes
f) Suportar un sistema avançat de tarifes
g) Control remot del subminsitrament i limitació de potència

SECURETAT I PROTECCIÓ
DE DADES

h) Proporcionar una comunicació de dades segura
i) Prevenció i detecció del frau

GENERACIÓ DISTRIBUÏDA

j)
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*L’energia reactiva és un tipus d'energia elèctrica, que absorbeixen de la xarxa alguns equips elèctrics (aquells que
tenen bobines i condensadors com la rentadora, aires acondicionats, entre molts d’altres) però que després la tornen,
per la qual cosa no suposa un consum pròpiament, malgrat que sí cal tenir‐la disponible i transportar‐la fins als equips.
Per això les companyies elèctriques la penalitzen en la factura a partir d'un cert valor. Fins ara només per clients no
residencials, però amb el desplegament dels comptadors digitals aquesta és una dada que es podrà mesurar i, per tant,
s’acabarà cobrant d’alguna manera.

Aquestes deu “funcionalitats recomanades” són el resultat de la consulta de la Comissió i provenen,
en darrer terme, del standardization mandate M/441151 (CEN‐CLC‐ETSE TR 50.572: 2011 ‘Functional
reference architecture for communications in smart metering systems").
Les funcionalitats (a) i (b), en combinació amb (f) permeten estructures de preus avançades i són clau
tant pels operadors de xarxa com pels consumidors per millorar l’eficiència energètica i estalviar
costos mitjançant la reducció dels pics de la demanda. Per tant, es recomana que els comptadors
intel∙ligents estiguin equipats amb aquest tipus de funcionalitats per permetre la transferència
automàtica d'informació de les dades de consum i opcions de tarifes avançades als clients finals, per
exemple a través d’una interfície estandaritzada de serveis de resposta a la demanda152.
L’Estat espanyol compleix l’apartat “a” (aportar les dades als consumidors, tal i com reconeix el RD
1110/2007 article 27), però no el “b” (la freqüència amb què les dades de consum s'actualitzen i es
posaran a disposició dels consumidors ‐ i no només a l'operador del sistema ‐). És un incompliment
que limita el potencial de les mesures d’eficiència energètica i la gestió de la demanda. Aquesta
decisió no té cap tipus de justificació tècnica, és discrecional i perjudica al consumidor, al mercat de
productes i serveis d’eficiència energètica i al conjunt del país en tant a que l’eficiència energètica és
imperatiu per reduir les emissions de CO2 i la dependència d’importacions d’energia primària.

States NOT Rolling ‐out Smart
Meters

States In Rolling ‐out Smart Meters

Taula 4.4: Relació entre funcionalitats recomanades dels comptadors digitals i assumides per cada Estat membre,
diferenciant entre els que estan en procés de desplegament de comptadors i els qui no. Adaptat de Cost‐benefit analyses &
state of play of smart metering deployment in the EU‐27, 2014.

151
152

Austria
Denmark
Estonia
Finland
France
Greece
Ireland
Italy
Luxemburg
Malta
Netherlands
Poland
Romania
Spain
Sweden
United Kingdom
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Germany
Hungary
Latvia
Lithuania
Portugal
Slovak Republic
Slovenia

Func (a)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
Partly
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Partly
YES
YES
YES
YES
YES

Func (b)
YES
Partly
Partly
Partly
YES
YES
YES
Partly
NA
YES
YES
YES
YES
NO
Partly
YES
NA
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Partly

Func (c)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (d)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (e)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Partly
YES

Func (f)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (g)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
Partly
YES
YES
YES
YES
Partly
YES
YES
YES
YES
YES
NA
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (h)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (i)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
Partly
YES
YES
YES
YES
Partly
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (j)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Partly
YES
YES
YES
NO
YES
YES
YES
Partly
Partly

http://ec.europa.eu/growth/tools‐databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=421
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=SWD:2014:189:FIN%20
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El grup de Reguladors Europeus per Electricitat i Gas (ERGEG153) ha proposat altres funcionalitats dels
comptadors digitals que es recullen a la Taula 4.5:
Taula 4.5: Funcionalitats dels Comptadors Digitals identificats pel M/441

M/441 Funcionalitats adicionals
F1
Lectura remota del registre metrològic i provisió a les organitzacions del mercat designat
F2
Comunicació bidireccional entre el sistema de mesura i les organitzacions del mercat designat
F3
Suport a sistemes de tarifació avançats i diferents sistemes de pagament
F4
Poder habilitar i deshabilitar remotament el subministrament i la limitació de potència
F5
Permetre al comptador, de manera segura, exportar les dades metrològiques per visualitzar‐les i
fer l'anàlisi del seu potencial per al consumidor final o un tercer a qui aquest hagi designat
F6
Proporcionar informació a través d’un portal web / o des d’un port de comunicacions cap a un
monitor local domèstic i/o equips auxiliars de la llar

A més de la proposta de ERGEG, el Mandat 441 Europeu decideix sobre els protocols de comunicació
i funcionalitats dels comptadors intel∙ligents. El mandat preveu l'harmonització de les normes
europees per proporcionar interoperabilitat entre els diferents indicadors de consum (aigua, gas
natural, electricitat i calor). El M4411 és recollit pels organismes de normalització i les iniciatives
privades, com ESMIG154 i IDIS sobre afavorir la interoperabilitat155.
Finalment, alguns països han optat per aportar funcionalitats més enllà de les mínimes. En la següent
Taula 4.6 es resumeixen alguns dels serveis oferts.
Taula 4.6: Funcionalitats i serveis oferts en alguns dels estats membres

* HAN – Home Area Network – fa referència a l’ús de la xarxa de dades (internet, wi‐fi) de la llar
** IHD – In Home Display – monitors d’energia que visualitzen dins la llar els paràmetres de consum i que poden estar
connectats amb el comptador digital o amb un dispositu de mesura independent (submetering).

4.6.2.Serveis afegits ‐ Energy Management Systems (EMS)
Independent que l’origen de les dades sigui el propi comptador digital, un apèndix del mateix
(gateway) o un equip de mesura independent (submetering), un cop es disposa de la dada existeix
tot un ventall de processos analítics i programaris per visualitzar i interpretar el sistema elèctric de la
llar o l’oficina, i interaccionar‐hi.
153
154
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https://en.wikipedia.org/wiki/European_Regulators'_Group_for_Electricity_and_Gas
http://esmig.eu

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EG1_Final%20Report_SM%20Interop%20Standards%20Function.
pdf
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Són serveis que poden donar‐se per part dels mateixos fabricants dels comptadors, per part de les
companyies elèctriques o per terceres parts, com empreses de serveis energètics, entitats o
administracions. És un mercat creixent a on és fonamental que l’accés de les dades sigui homogeni i
transparent per qualsevol usuari. Cal vetllar que les companyies elèctriques comercialitzadores que
formen part del mateix grup empresarial que el distribuïdor responsable de la mesura, no tinguin una
posició d’avantatge en l’ús de les dades. Aquest fet esdevé encara més rellevant quan s’integren en
un sol entorn altres serveis (gas o aigua) per donar un servei únic al ciutadà.
Des d’un punt de vista tecnològic, aquest és un sector d’alt potencial que pot circumscriure’s en
l’entorn Big Data, com pot ser mineria de dades i computació en el núvol. Amb aquestes tècniques es
pot, entre d’altres, definir els patrons de consum, fer anàlisi predictiu del consum, desagregació
d’usos d’energia a partir d’un sol senyal de mesura, avaluar paràmetres de qualitat de la xarxa,
millorar l’eficiència energètica, augmentar la qualitat de la informació que el ciutadà rep, entre
d’altres. Els beneficiaris d’aquests serveis d’analítica són múltiples, des dels propis operadors tècnics
del sistema (Distribuïdors i Transportistes), a les empreses comercialitzadores, les administracions
públiques (poden creuar dades, per exemple, amb serveis socials per veure patrons de consum de
gent gran que viu sola i que està sota seguiment per identificar qualsevol emergència), els proveïdors
de productes i serveis associats (per exemple identificar neveres poc eficients) i, per descomptat, el
mateix ciutadà que pot assolir un increment en la qualitat del servei que rep.
Són serveis que poden ser oferts tant per part de grans empreses i consultores (Oracle, IBM,
Accenture…) com per part d’un ecosistema creixent de noves companyies o start ups, esdevenint un
veritable motor de creixement econòmic i pol d’innovació, introduint tècniques sociològiques (com
gamificació), integrant nous serveis (com els productors amb energia solar fotovoltaica o prosumers),
programes de gestió de la demanda, entre d’altres. En l’Annex V se’n relacionen algunes de les més
rellevants i també les empreses catalanes en aquest sector.

La manca de qualitat i de neutralitat en l’accés a la dada del comptador a
l’Estat espanyol no té cap justificació tècnica ni econòmica. Implica una
reducció del potencial d’explotació de la dada, perdent el consumidor i la resta
d’agents i evita el retorn de la inversió.
Entre les funcionalitats recomenades per la Comissió, l’Estat espanyol és lúnic
que havent fet un desplegament massiu de comptadors no les recull
obligatòriament ii, coherentment, està també a la cua a nivell de
funcionalitats addicionals oferides tant pel gestor de la dada com per part
tercers (per exemple, empreses de serveis energètics).
Tanmateix a criteri de l’operador es pot donar un servei manifestament
superior al mínim obligatori, com és el cas d’Iberdrola Distribución.
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4.7. Estudi del procés d’accés a dades de comptadors digitals per part del
consumidor
Per l’elaboració del present estudi s’ha procedit a consultar les dades del comptador digital a través
d’un client d’Endesa Distribució i un d’Iberdrola Distribució. S’explica a continuació el procés.
4.7.1.Accés a la corba d’Endesa Distribució
Per activar el servei, el primer que s’ha de fer és trobar dins la pàgina web d’Endesa on s’hi accedeix.
No és senzill i fins i tot fent‐ho amb el servei d’atenció telefònica va costar trobar el camí. El primer
que a un consumidor se li pot ocórrer és consultar la web d’ENDESA. Fent la cerca a Google del terme
“endesa acceso curva consumo”. La primera entrada porta a la pàgina corporativa d’Endesa156,
concretament dins l’apartat “d’empresa”, a on s’indica que “aquest servei està només disponible per
contractes en Mercat Lliure i de Mitjana i Alta tensió”. És paradoxal, atès que el residencial a mercat
regulat (PVPC) té el preu indexat al preu horari i, per tant, el màxim interessat a tenir aquesta
informació. D’altra banda, indica que es pot consultar la gràfica d’energia consumida, de potència i la
resolució diària, horària o quart‐horària, però sense indicar si també és pels residencials.
Tanmateix aquesta opció és per clients que accedeixen a través de la web de la comercialitzadora, no
de la distribuïdora. I, per tant, el ciutadà pot resultar confós, generant un efecte de reforç de la
marca de la companyia de comercialització a partir d’un servei de la distribuïdora, Figura 4.15.

Figura 4.15. Captura de pantalla del web d’Endesa Comerciailització i Endesa Distribució a on s’observa la mateixa imatge
corporativa, fet que causa confusió al consumidor. FONT: http://www.endesadistribucion.es/es/Paginas/Home.html i
https://www.endesaclientes.com
156

https://www.endesaclientes.com/empresas/gestione‐online/consumos.html
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Finalment, s’accedeix al servei donat des de Endesa Distribución a través de l’Àrea Privada157. Se
segueix el procés de registre amb el DNI del titular del contracte i el CUPS del comptador del que es
vol saber la corba. En el moment de fer‐ho, el procés “no pot completar‐se”, d’acord amb la indicació
que apareix a la pantalla, sense indicar cap més raó. Es repeteix el procés amb un altre contracte i
després de fer servir l’atenció telefònica, s’aconsegueix tenir un usuari registrat.

Figura 4.16. Captura de pantalla del web d’Endesa Distribució per accés a la consulta de la corba de consum. FONT:
https://zonaprivada.endesadistribucion.es/

Una vegada dins la pàgina del client, s’informa que els “serveis disponibles a l’actualitat” hi ha el de
“Corbes de Càrrega”, definida com “la distribució dels consums d’un subministrament durant un
període establert, mesurats hora a hora i amb la possibilitat de ser representats gràficament”. També
dóna l’opció de “descarregar la corba en format CCH_CONS” la qual cosa, indica, “li servirà [al client]
157

https://zonaprivada.endesadistribucion.es/
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per simular la seva facturació en PVPC des de l’eina disponible a aquests efectes a www.cnmc.es ”.
Accedint al contracte del qual volem saber‐ne la corba de consums, obtenim la següent gràfica:

Figura 4.17. Captura de pantalla de la corba de consum facilitada per d’Endesa Distribució. Consulta feta el 14 de febrer de
2017. S’observa que la darrera lectura disponible és el dia del tancament FONT: https://zonaprivada.endesadistribucion.es/

S’observa que les dades només estan disponibles dins de períodes de facturació. És a dir, el darrer dia
disponible correspon al darrer dia de facturació del darrer període tancat, fora, per tant, dels set dies
anteriors al dia de la consulta, com apunta la norma a l’Estat.
Si seleccionem l’opció “corba amb detall horari”, obtenim la taula de cada dia del darrer període de
facturació tancat. Les dades estan organitzades per dia del període (files) i les 24 hores del dia
(columna). La informació no apareix gràficament, la qual cosa dificulta la seva interpretació per part
del consumidor. I, pel format de la taula, no és possible la visualització de totes les columnes (hores)
a la vegada. Hi ha l’opció de fer la descàrrega en format CCH_CONS, en format “arxiu de dades
(*.csv)” i en PDF (22 pàgines).
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Figura 4.18. Captura de pantalla amb la taula de valors de la corba de consum facilitada per d’Endesa Distribució. S’observa
les opcions de descarregar‐la en diferents formats. FONT: https://zonaprivada.endesadistribucion.es/

Finalment, hi ha l’opció “resum del període” a on s’indica el valor del consum, anomenat com “Activa
d’Entrada (kWh)” i altres caselles com “Activa de Sortida” que correspondria a la mesura de l’energia
injectada en cas d’autoconsum, i els balanços de Capacitiva i Inductiva, paràmetres que actualment
no es mostren al consumidor ni tenen, a dia d’avui, implicacions tarifàries.
4.7.1.1.
Accés a les dades com a client d’Endesa Comercialització
És interessant fer notar que un client d’Endesa comercialització rep un nivell d’informació superior.
Concretament, a través de la seva aplicació mòbil, es rep la informació amb pocs dies de retard.

Figura 4.19. Captura de pantalla de l’aplicació mòbil d’Endesa el dia 24 de febrer a on es mostren dades de consum del dia
21 de febrer de 2017. Font: Endesa SA
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4.7.2.Accés a la corba d’Iberdrola Distribución
L’accés com a client d’Iberdrola Distribución tampoc està exempt de confusió per part del client.
Cercant “iberdrola acceso curva consumo”, et porta a la web de comercialització a on cal que et
registris per poder acecdir al servei de “CURVA DE CARGA”. La web informa dels següents serveis
sota el títol de “LA COMODITAT I CAPACITAT DE TREBALLAR AMB LES DADES REALS”, però sense
detallar que no és un servei pel residencial. Fins i tot a l’apartat de “Preguntes Freqüents158”, l’enllaç
per accedir a llegir a la corba porta a una pàgina no existent, fet que pot interpretar‐se com a poc
interès per facilitart el servei al consumidor.
Arribant a la pàgina de Iberdrola Distribució159, s’informa dels “avantatges per als consumidors”.

Figura 4.20. Captura de pantalla del web d’Iberdrola Distribució amb la informació disponible pel Consumidor. FONT:
https://www.iberdroladistribucion.es/

158
159

https://www.iberdroladistribucion.es/redes‐inteligentes/preguntas‐frecuentes#17
https://www.iberdroladistribucion.es/socdis/iberdrola/
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De nou, però una curiositat, al clicar sobre qualsevol icona de la pàgina en castellà, t’apareix una
pàgina160 només en anglès.

Figura 4.21. Captura de pantalla del web d’Iberdrola Distribució amb l’accés per part del Consumidor on s’observa q ue el
tekst és en anglès (21 de febrer 2017). FONT: https://www.iberdroladistribucion.es/

Una vegada s’aconsegueix tenir l’accés a la teva pàgina a través del teu CUPS, tens un menú amb
diferents opcions. Sorprèn veure “SOL∙LICITUD DE COMERCIALITZACIÓ (tercera pestanya).

:

Figura 4.22. Captura de pantalla del web d’Iberdrola Distribució amb la informació accessible pel Consumidor una vegada
s’ha donat d’alta amb èxit a l’Area del Consumidor. FONT: https://www.iberdroladistribucion.es/

160

https://www.iberdroladistribucionelectrica.com/consumidores/inicio.html
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Una darrera observació és aque amb aquest accés s’accedeix també a dades de contracte que
dificulten que el consumidor pugui cedir el seu accés a un tercer.

Figura 4.23. Captura de pantalla del Area del Consumidor d’Iberdrola Distribución a on s’observa l’acc. FONT:
https://www.iberdroladistribucion.es/

Seleccionant la dada a consultar, es mostra la gràfica amb la corba de consum.

Figura 4.24. Informació de la corba de consum mensual. FONT: https://www.iberdroladistribucion.es/
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També s’informa sobre el consum acumulat i comparatiu amb altres veïns i les emissions de CO2.

Figura 4.25. Informació comparativa del teu nivell de consum i emissions respecte altres veïns similars. FONT:
https://www.iberdroladistribucion.es/

Una característica d’Iberdrola Distribució és que ofereix informació de molta més qualitat que la que
obliga la norma, millorant el tipus de dades (afegeix potència històrica i instantània), com la
freqüència (el dia anterior):

Figura 4.26. Detall de la corba de consum mensual on s’observa la informació del dia anterior a la nit. Consulta feta el 14 de
febrer de 2017 amb dades del dia 13 de febrer. FONT: https://www.iberdroladistribucion.es/
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Figura 4.27. Detall de la corba de consum diari amb l’opció de descàrrega. FONT: https://www.iberdroladistribucion.es/

Amb la gràfica de la potència d’indica el valor mensual registrat, comparant‐ho amb la potència
contractada actual del client i el rang per sobre i per sota. De manera senzilla es pot veure les
possibilitats d’ajustar la corba a les necessitats anuals.

Figura 4.28. Detall de la potència consumida al llarg de l’any amb indicació de la teva potència contractada i valors
immediatament superior i inferior per poder decidir les teves necessitats. FONT: https://www.iberdroladistribucion.es/

Finalment, Iberdrola Distribució permet l’accés on‐line al comptador, fent una crida instantànea del
consum, podent visualitzar la potència demandada en un moment determinat i comparant‐ho amb
diferents escenaris de consumn a casa.
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Figura 4.29. Detall de l’accés on‐line al teu comptador digital per poder accedir al consum instantani. FONT:
https://www.iberdroladistribucion.es/
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5. Opcions de futur
5.1. Recomanacions de caràcter general
El sector elèctric està en plena transformació. La digitalització ha arribat i la informació dels fluxos
d’energia esdevenen el pivot al voltant del qual s’estructuren tot un seguit de noves oportunitats que
han de revertir en el conjunt d’agents del sector. Perquè això sigui així cal promoure un seguit
d’accions relacionades amb els comptadors digitals i les dades, que es resumeixen a continuació:
‐

‐

‐

‐

‐

‐

161
162

Visió estratègica sobre Smart Grid a Catalunya. Les decisions sobre comptadors digitals i el
potencial de les dades han de circumscriure’s en una estratègia de país que donin sentit i
utilitat a les decisions que es prenguin respecte als comptadors digitals i l’ús potencial que de
les dades se’n pugui fer, definint processos, rols i responsabilitats dels diferents agents,
procediments tècnics, interoperatibilitat, privacitat, ciberseguretat, com a més importants. El
Pacte Nacional per a la Transició Energètica161 i l’Estratègia SmartCat162 donen el marc des
d’on treballar.
Separació d’activitats dels agents del mercat: cal aprofundir en una separació real entre les
activitats de generació, transport, distribució i comercialització per poder consolidar el
procés d’obertura del mercat elèctric coherentment amb la política energètica de la Unió
Europea. En aquest sentit, cal evitar que grups empresarials concentrin posicions de domini
en tots els àmbits del sector a Catalunya.
Harmonització regulatòria i normativa: un dels resultats que el present estudi posa de relleu
és la dispersió regulatòria i normativa que fa inconnexes accions com la de l’autoconsum
fotovoltaic, els punts de recàrrega del vehicle elèctric o l’accés a les dades dels comptadors.
Només si es pot harmonitzar les normatives i actualitzar‐les d’acord amb l’estat de la
tecnologia actual es podran optimitzar les oportunitats que ofereix l’explotació de les dades
dels comptadors digitals.
Consumidor al centre: el sistema elèctric ha basculat cap a una aproximació del client a qui
se li ha d’oferir informació de qualitat i capacitat d’escollir entre companyies, tarifes, serveis
relacionats, plataformes de comunicació, model de generació d’electricitat, propostes de
gestió de la demanda, entre d’altres. Per poder‐ho portar a la pràctica, cal entendre que
només amb l’ús obert i neutre de les dades de consum es podrà arribar a mercats
competititus que satisfacin les necessitats dels ciutadans. En aquest sentit cal tenir una idea
ample i oberta dels diferents serveis i pensar en poder integrar en un sol entorn de gestió i
comunicació els proveïments d’energia elèctrica, gas natural (o altre combustible) i aigua.
Tarifes horàries en el mercat lliure que permetin al consumidor seleccionar el seu nivell de
risc de mercat i, alhora, una tarifa regulada refugi, sense risc. En el moment que els
comercialitzadors puguin accedir a les dades de consum horari (comptador digital) del
ciutadà amb el seu consentiment d’una manera neutre i estable, es podran fer ofertes de
tarifes en lliure mercat indexades al preu del pool i dinamitzar la competència.
Transparència en costos regulats: cal fer una correcta assignació dels recursos econòmics
necessaris per retribuir les activitats regulades i que aquests repercuteixin als consumidors
de manera proporcional a partir de l’ús real que es fa del sistema i que es reculli en els
peatges d’accés que han de considerar les corbes de consum preses dels comptadors digitals.

http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/
http://smartcatalonia.gencat.cat/
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5.2. Garantir la neutralitat de l’accés a dades
Una de les limitacions principals del model de gestió de dades de comptadors digitals a l’Estat és la
dificultat que tenen terceres parts per a accedir a les dades de consum d’un ciutadà. Hem vist que,
tanmateix, si es complís la normativa vigent i es desenvolupés reglamentàriament es podria arribar a
un nivell mínim de servei que ja permetria desencadenar alguna de les funcionalitats al voltant de la
dada de la corba de consum. Per tant, cal un procés sistemàtic per part de l’organisme regulador i del
Govern per fer que es compleixi el que preveu la regulació.
Tanmateix, fins i tot en aquest escenari, es mantindrien algunes limitacions que podrien ser cobertes
amb la promoció de la figura d’Operador Neutre de Dades. Aquesta entitat podria salvar les
principals limitacions en l’accés a les dades dels comptadors digitals per terceres parts, creant
impacte en avançar en la millora i modernització del sistema energètic estatal i reduint l’impacte en
emissions de CO2. Una figura que pot tenir diferents estructures (des de totalment pública, mixta o
provada) i, en qualsevol cas, pot operar de manera legal i circumscrita en el context actual de
desplegament de comptadors per afavorir i garantir la igualtat en els condicions d’accés a les dades
dels comptadors digitals per part de qualsevol agent que disposi del consentiment explícit del
ciutadà. Un dels avantatges és que no depèn de la decisió de les companyies del sector i, per tant, no
només pot ser funcional, sinó que la seva posada en marxa no afronta cap dependència per part dels
operadors actuals del mercat.
L’Operador Neutre de Dades actua com un Agregador de Dades (Data Hub) capaç de rebre els
registres de la corba horària i valors històrics del consumidor quan disposi del seu consentiment i per
part de l’empresa distribuïdora corresponent. De les diferents possibles configuracions, la Figura 5.1
recull una de les opcions d’operació més plausibles i que està inspirada en el model danès:

Figura 5.1: diagrama de flux de la informació dels comptadors digitals cap al consumidor, la companyia elèctrica
comercialitzadora i tercers parts. FONT: Elaboracio pròpia
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5.2.1.Què diu la Llei estatal
Reproduïm a continuació el punt 3.5 de la P.O. 10.13.163 de la Resolució de 2 de juny de 2015 de la
Secretaria d’Estat d’Energia Procedimiento por el que los distribuidores intercambian información con
los comercializadores de energía eléctrica, y ponen a disposición de los comercializadores y los
consumidores los datos procedentes de los equipos de medida tipo 5 efectivamente integrados en el
sistema de telegestión:
3.5 Mecanismes de seguretat i confidencialitat en l'accés a la informació
Els fitxers F5D, P5D i RF5D tindran caràcter confidencial i seran accessibles únicament pel
comercialitzador amb contracte vigent per al consumidor en el període temporal al qual
correspon la informació que conté, excepte autorització expressa per part del consumidor,
sense cap cost, perquè puguin accedir a les dades d'altres comercialitzadors. Per a això, el
comercialitzador ha d'acreditar la seva capacitat de representació davant el distribuïdor.
En el cas en què el consumidor hagi donat la seva autorització expressa perquè accedeixin a
les seves dades de mesura horària altres comercialitzadors amb els quals no tingui contracte
en vigor, aquests comercialitzadors podran accedir gratuïtament a les dades del fitxer
CCH_CONS disponible al portal web del distribuïdor a què fa referència l'apartat 4 del present
procediment.
L'encarregat de recaptar el consentiment exprés del consumidor perquè accedeixin a la
informació sobre les dades de corba de càrrega horària altres comercialitzadors sense
contracte en vigor amb el consumidor serà el distribuïdor.
El comercialitzador serà plenament responsable de garantir la confidencialitat de la
informació sobre la corba de càrrega horària dels seus clients i no podrà utilitzar‐la per a fins
aliens a la seva activitat com a comercialitzador d'energia elèctrica, sense perjudici de les
obligacions d'informació imposades per la normativa vigent en cada moment.
Aquesta responsabilitat no es pot delegar ni transferir a tercers, sense perjudici que la gestió
de la facturació de l'energia pugui correspondre a una altra entitat que no coincideixi
jurídicament amb la titular. En aquests supòsits, el comercialitzador haurà d'establir amb
aquesta entitat els pactes que en cada cas es puguin requerir.
Cada subjecte disposarà d'un usuari i clau que garanteixi la seguretat d'accés a les dades i
recursos autoritzats i la confidencialitat dels mateixos.
5.2.2.Flux de permisos i d’operacions
D’una banda hi ha una entitat pública o privada disposada a oferir un servei d’eficiència energètica o
relacionat als ciutadans. I per a fer‐ho, requereix del consentiment explícit del ciutadà. Per exemple,
un ajuntament, o la pròpia Generalitat decideix oferir un servei d’eficiència energètica als ciutadans
com a mesura d’eficiència energètica. Aquesta Entitat necessita fer públic el seu servei i transmetre’l
a la ciutadania i, amb un procés d’inscripció (opt‐in) aconseguir que els ciutadans interessats s’hi
puguin apuntar. Aquest procés pot fer‐se sobre suport digital i incorpora la transferència del “permís
del consumidor” perquè l’Entitat corresponent gestioni la sol∙licitud d’accedir a les seves dades.
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Però aquesta demanda no es fa davant la companyia distribuïdora sinó davant l’Operador Públic el
qual, en recabar la sol∙licitud, trasllada la demanda a la companyia distribuïdora per rebre les dades.
La companyia està obligada legalment a donar‐les si es compleix el procediment legal establert (per
exemple, caldrà fer‐se en coordinació amb una o diverses empreses de comercialització per poder
canalitzar legalment la demanda). Com que prèviament ja s’ha establert la relació entre l’Operador
Públic i les diferents companyies distribuïdores (a través del comercialitzador col∙laborador),
senzillament s’executa contra demanda la nova sol∙licitud rebuda. De manera segura, confidencial i
automàtica, les dades d’aquest ciutadà arriben a l’Operador quí farà la tasca d’harmonitzar i netejar
les dades rebudes per a que el servei sigui independent a l’empresa distribuïdora.
Un cop aquestes dades es disposen en el Data hub de l’Operador, s’han de transferir a l’entitat que
les havia demanat i que ostenta el permís del ciutadà. Aquesta entitat elaborarà el servei pertinent
sobre la informació i l’aportarà al ciutadà, qui, en darrer terme, serà el beneficiari del servei.
Aquesta seqüència, que es recull en la Figura 5.2, s’ha d’anar fent de manera recorrent per mantenir
la informació actualitzada d’acord amb el que estableix la normativa.

Figura 5.2: Diagrama de blocs sobre el procés de transferència de permisos i de fitxers entre l’entitat (que actua de tercera
part), Operador Neutre de Dades, la companyia dsitribuïdora (DSO) i el consumidor. FONT: Elaboracio pròpia

5.2.3.Beneficis
L’Administració Pública garanteix no fer cap ús avantatjat d’uns agents davant d’altres aprofitant la
seva condició de responsable de la mesura dins el context de les activitats regulades.
Des d’un punt de vista de política energètica, el Govern pot intervenir dins el marc competencial
actual per desenvolupar una mesura d’alt impacte social i econòmic i totalment coherent amb el
trilema energètic: millora el funcionament intern del mercat i ajuda a reduir l’impacte ambiental del
sector elèctric a partir de promoure l’estalvi energètic. A més, entre els serveis a oferir, pot haver‐hi
la promoció de les energies renovables en el sector residencial, contribuint a incrementar la
seguretat de subministrament. L’Operador de Dades esdevé també una declaració d’intencions des
dels poders públics per garantir la transparència i igualtat d’oportunitats en el mercat de productes i
serveis associats a l’eficiència energètica.
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Pel que fa a l’operador elèctric no li genera cap inconvenient perquè no intervé en el procés de
l’accés a la mesura i l’ús regulat que n’hagi de fer, sinó que interacciona davant de potencials
sol∙licitants de dades. Per tant, ajuda a establir una metodologia tècnicament adequada i amb els
requisits de seguretat i privacitat necessaris que li permet atendre qualsevol sol∙licitud, reduint la
casuística i els costos associats a una gestió individual de cada sol∙licitud.
Pel que fa al sector de proveïdors de productes i serveis energètics i relacionats, esdevé un
catalitzador de desenvolupament de nous mercats, dinamitzant la R+D i la innovació tant a nivell
tecnològic com de models de negoci. En el cas que l’interessat sigui una administració aquesta pot
assolir els seus compromisos de donar resposta i vetllar per a la protecció del ciutadà, utilitzant les
dades per informar sobre els perfils de consum dels seus ciutadans o per donar valors afegits, per
exemple, creuant la informació amb serveis socials per adreçar mesures personalitzades i seguiment
de les llars vulnerables. Dins el paquet d’agents interessats pot haver‐hi també associacions de
consumidors i ciutadans autoorganitzats que accedeixen a compartir la seva informació. I, finalment
empreses del propi sector de la comercialització elèctrica que desenvolupen models avançats en el
mercat oferint serveis de valor afegit als seus potencials nous clients.
Però sens dubte, el principal beneficiat és el ciutadà perquè pot millorar la seva comprensió del
consum d’energia i del potencial de les energies renovables, així com de rebre serveis associats que li
permitin un ús millor de l’energia estalviant recursos i reduint la factura mensual.
5.2.4.Impacte econòmic i ambiental de l’operador de dades
Des d’un punt de vista de negoci, aquest servei pot ser retribuït en condicions de mercat de manera
que permiti la seva viabilitat econòmica sense haver d’hipotecar recursos públics. Aquest objectiu,
però, requereix assolir la massa crítica d’entitats que aportin suficients ciutadans (centenars de
milers) com per fer el servei viable. Per tant, caldria també una promoció comercial del servei (que
podrian estendre’s a d’altres comunitats autònomes, atesa la regulació comuna de caràcter estatal).
L’impacte econòmic de la mesura és molt important. Considerant un consum elèctric mitjà per llar de
3.370kWh/any164 i acceptant un estalvi mitjà del 3%165 en el consum d’energia només atribuïble a un
canvi de comportament del consumidor (sense inversió en mesures directes d’estalvi) implicaria uns
50 milions d’Euros anuals que anirien directament a les families, tot incrementant la seva renda
disponible i generant un efecte positiu de sensibilització que podria generar altres accions d’estalvi a
la llar i a la feina. A més, familiaritzar‐se amb la manera com es consumeix energia pot portar a una
correcció de la potència contractada i la dinamització del mercat de productes i serveis eficients.
L’estalvi agregat de totes les llars catalanes seria d’uns 400 GWh. Donat que les pèrdues en el sector
de la generació, transport i la distribució a l’Estat estan quantificades en un 28%166 aquest estalvi en
el consum final implicaria un estalvi a barres de central de més de 500GWh, el que implicaria un
estalvi de prop de 150.000 tn CO2 a l'atmosfera167 i de 250 kg de residus radioactius AA168.
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http://www.ddgi.cat/municipis/Porqueres/consells%20estalvi%20e%20icaen.pdf
https://opower.com/products/energy‐efficiency/
166
http://www.eea.europa.eu/data‐and‐maps/figures/energy‐losses‐and‐energy‐availability‐1
167
considerant un rati de 284 tones de CO2eq per GWh segons la mitjana de l’Estat espanyol http://www.electricitymap.org
coherent amb el valor de 300 tnCO2eq per GWh de la CNMC (ref. nota 152)
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https://gdo.cnmc.es/CNE/abrirVentanaIGeneral.do?fichero=Nota%20Informativa%20Sistema%20de%20Garantias.pdf&dire
ctorio=nGarantiasOrigen
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5.2.1.Aspectes de regulació i comercials
L’Operador Públic i Neutre de Dades té cabuda en la situació reguladora actual. Tanmateix ha de
tenir en compte alguns aspectes bàsics com ara aspectes de Privacitat i Llei de Portecció de Dades.
D’altra danda, com s’ha apuntat, cal que l’Operador disposi de les aliances necessàries amb altres
agents del sector elèctric (com el de comercialització) per poder fer aquest paper formal de sol∙licitar
les dades. Aquest fet ha d’estar ben estructurat formalment i legalment per a complir la normativa
de manera escrupulosa.
Davant la impossibilitat que tenen tercers parts per accedir de manera neutre
a la dada de consum del comptador, cal, primer, esgotar els camins prevists en
la regulació actual. Però en cas de bloqueig, hi ha la possibilitat legal i tècnica
de desenvolupar un Operador Neutre de Dades des de l’adminsitració pública.

5.3. Agregador de demanda
Arran de la situació de la tecnologia (reducció de costos de la solar fotovoltaica, increment de
prestacions dels sistemes d’emmagatzematge, telecomunciacions), de mercat (especialment els molt
competitius, com el californià) i regulatòries (amb la proposta de Directiva sobre normes comunes
pel mercat interior de l’electricitat en el Winter Package) emergeix una figura clau de transformació
del mercat elèctric: l’agregador de demanda que pot tenir una proximitat física entre els diferents
consumidors i esdevenir una Comunitat Local d’Energia (que actuï a la part de baixa tensió, formant
una microxarxa integrada al sistema elèctric), o pot operar amb actius repartits pel territori.
5.3.1.Funcions
L’agregador de demanda és un nou agent de mercat que se situa, físicament o virtualment, entre el
distribuïdor i el comercialitzador (Figura 5.3) amb el principal objectiu d’aportar Flexibilitat a la xarxa.
Això vol dir desplegar i operar actius de generació, d’emmagatzematge i de gestió de la demanda a la
part de baixa tensió del sistema elèctric, on hi ha la majoria de consumidors. Pels grans consumidors
(industria, etc.), es poden considerar altres opcions, com són les xarxes interiors.

Generador

Transport

Distribució

AGRE
GADO
R

Comercialitza
dor

Figura 5.3: Cadena de valor del sector elèctric a on l’agregador apareix com a nou agent entre el distribuïdor i el
comercialitzador. FONT: elaboració pròpia

A efectes pràctics, és l’encarregat de maximitzar la producció amb fonts distribuïdes (principalment
solar fotovoltaica) en l’àrea de subministrament del CT (edifics residencials, comercials…), cooperant
amb la figura de l’autoconsumidor i facilitant l’intercanvi d’energia entre consumidors (aquell que en
genera i que fins i tot té un excedent, i aquell veí que no en pot produir, però té consum a satisfer).
Pot a més incorporar sistemes d’emmagatzematge distribuïts als edificis i concentrats a nivell
d’Estació transformadora per poder modelar la corba resultant que negocia amb l’operador de la
xarxa (aigües amunt del centre de transformació). I, per descomptat, té la competència per
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desenvolupar, instal∙lar i operar una xarxa de punts de recàrrega de vehicle elèctric al barri, ja siguin
en l’espai públic o en aparcaments privats. Per tant, aporta seguretat i predictibilitat al sistema
perquè assumeix les desviacions a nivell tècnic i econòmic.
Agrupa els interessos de tots els consumidors i els representa, no només davant del distribuïdor, sinó
fins i tot davant l’operador del sistema (Red Eléctrica), podent gestionar els fluxes d’energia segons
convingui i esdevenint un element clau en la gestió de la demanda (per exemple per reduir pics o
poder aportar capacitat al sistema en un moment determinat).
Fins i tot tecnològicament podria estar dotat dels mitjans tècnics perquè en situacions determinades
pugui treballar en modalitat aïllada, convertint‐se en gestor d’una microxarxa que manté la
continuïtat en el subministrament al barri. Aquest modus d’operació permetria fer el darrer pas en
qualitat de subministrament reduint pràcticament de manera total els talls de subminsitrament no
programats. L’agregador assumeix el risc financer i tècnic d’operar la microxarxa, tant davant de
l’operador del sistema, com dels consumidors.
5.3.2.Model de negoci i regulació
Des del punt de vista de política energètica, la figura de l’agregador compleix els requisits del trilema
energètic, ja que incrementa la competència en el mercat intern reduint el preu pel consumidor,
millora la seguretat de subministrament i redueix els impactes ambientals i ecològics.
El Winter Package de la Comissió Europea descriu explícitament que aquest rol ha d’estar subjecte a
la competència entre empreses i tenint un model de negoci competitiu i no una retribució fixada per
la regulació. Això no impedeix que les empreses distribuïdores hi puguin accedir, al capdavall, tenen
un coneixement privilegiat de com operar la xarxa, però tampoc els confereix cap posició d’avantatge
pel fet de ser operadors en règim de monopoli natural de la xarxa de distribució. Per tant, hi ha una
tasca molt important des del punt de vista de l’ens regulador en el sentit de fixar les regles del joc i
evitar posicions d’avantatge. Per exemple, aquesta gestió de la xarxa semblaria convenient oferir‐la
en règim de concessió limitada a períodes de 10 ó 15 anys, per donar un temps adequat per poder
amortitzar les inversions involucrades. No cal oblidar que el mercat d’agregadors requereix d’alta
competència tecnològica i capacitat financera per poder assolir massa crítica i poder fer les
inversions a llarg termini i, per tant, requereix d’un marc regulador que li aporti la seguretat jurídica
necessària per poder operar.
Té dues fonts principals d’ingrés: d’una banda l’operador del sistema (en el cas de l’Estat REE
directament o a través del distribuïdor de la zona) a qui li ven flexibilitat (i per tant poden acceptar
amb facilitat aquesta figura en els seus models actuals d’operació). I d’altra als clients als qui aporta
serveis relacionats amb la gestió i eficiència energètica (finançant la instal∙lació de panells solars a
aquell que disposa de teulada apropiada i oferint‐li un ingrés en vendre l’energia a un altre veí). Una
tercera via d’ingressos pot ser l’administració en el cas que hi confiï els plans executius per reduir les
emissions de CO2 en el municipi, incrementar la contribució d’energies renovables o desplegar la
xarxa de carregadors de vehicle elèctric, per exemple.
Les directives Europees recollides en el Winter Package inicien ara un procés de negociació amb el
Parlament Europeu i amb el Consell que, com s’ha descrit en l’Annex II, pot implicar canvis fins una
aprovació definitiva cap el 2019, començant aleshores el procés de transposició als Estats Membres.
Per tant, és una figura que pot desenvolupar‐se amb el temps suficient per evitar improvisacions i
pedaços i esdevenir una de les pedres de toc de la transició energètica.
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5.3.3.L’accés i explotació de les dades: la clau del model
L’agregador de demanda és un gran gestor de dades de fluxos energètics. Per això una de les seves
accions fonamentals és desplegar una infraestructura de telecomunicacions fiable i robusta sobre la
qual interaccionar amb tots els elements de generació, de consum, d’emmagatzematge i amb la
xarxa. Per tant, en un context de lliure competència es pot promoure l’actualització dels equips de
mesura, entre ells els Comptadors Digitals, de manera que superin les barreres identificades en
l’accés i la qualitat de la dada amb el desplegament actual de comptadors digitals. Però ara, des
d’una lògica de negoci, no d’obligació regulatòria.
Això pot ser un catalitzador de modernització de les pròpies llars, desenvolupant plenament el
concepte de smart home o smart office. Pot permetre contractes amb els clients per promoure
plantes virtuals d’emmagatzemament a partir de, per exemple, gestionar el termòstat i oferir a
aquells ciutadans que s’hi avinguin, condicions avantatjoses de contractació de serveis energètics.
5.3.4.Impacte social
El desenvolupament ple de la figura de l’agregador de baixa tensió permet optimitzar la gestió de la
xarxa elèctrica tal i com el coneixem avui (aportant seguretat i predictibilitat), empodera al ciutadà,
als municipis i a les comunitats d’usuaris, per exemple en règim cooperatiu (els quals poden ser els
operadors de la xarxa de manera directa o subcontractant‐ne el servei) i catalitza la penetració
massiva d’energies renovables en els entorns urbanitzats (ja siguin ciutats o entorns rurals) per reduir
les emissions de CO2 i altres contaminants. S’obre un ventall nou d’oferta de productes i serveis que
reverteixen amb una millor eficiència energètica perquè fa coincidents els interessos de les parts,
potencia la innovació en noves solucions i serveis basats en serveis al consumidor i, finalment, és un
generador de llocs de treball perquè dins les seves potencials actuacions s’hi pot encabir des de la
rehabilitació energètica d’un edifici, a una inversió en climatització comunitària o de barri, la
prestació de serveis dins el paradigma de l’economia col∙laborativa.

Més enllà dels beneficis a curt termini pel conjunt d’agents del sector, l’accés a
les dades del comptadors digitals és una aposta per a un mercat elèctric que es
desenvolupi plenament en el lliure mercat. Aquesta és la filosofia del Winter
Package de la Comissió Europea i gira al voltant de la figura de l’Agregador de
Demanda a baixa tensió, l’agent que, assumint les responsabilitats tècniques i
financeres, ha d’actualitzar la infraestructura elèctrica entre els centres de
transformació i els clients. Té, per tant, un paper clau en el desplegament
massiu de les fonts d’energia distribuïda i emmagatzematge a nivell de barri i
de poble, gestionant la demanda i facilitant la penetració del vehicle elèctric.
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6. Conclusions
6.1. Dels Watts als Bits: la Digitalització és ja el present del sector elèctric
El sector energètic està experimentant un canvi estructural sense precedents, la Digitalització. La
gestió dels fluxos d’energia convergeix amb la gestió dels fluxos d’informació per configurar les
xarxes elèctriques intel∙ligents o smart grids. Aquest nou paradigma requereix d’una modernització
de tots als agents involucrats i fa pivotar el model de negoci de futur del sector elèctric al voltant de
la informació.
Aquest canvi sense precedents dóna, a la vegada, moltes oportunitats a la resta d’agents. Per
exemple, l’operador del sistema pot repercutir els costos regulats de manera molt més acurada, i el
Regulador pot garantir una major transparència del mercat que permeti desenvolupar plenament el
procés de liberalització en el sector de la comercialització, afavorint la competència entre les
empreses. Però si un agent surt especialment beneficiat, aquest és el ciutadà. Amb la digitalització
del sector elèctric pot passar de desenvolupar un rol merament passiu a un plenament d’actiu i
central, a on, per exemple, pot optar per ser també productor (prosumers), disposar de vehicle
elèctric i utilitzar‐lo com a sistema de bateries per casa, o acollir‐se a noves modalitats contractuals
basades en la gestió de la demanda.

6.2. Per posar el consumidor al centre del sistema elèctric calen dades
Aquest consumidor actiu esdevé també consumidor de productes i serveis relacionats amb
l’eficiència energètica tot impulsant un mercat emergent de noves empreses i solucions com podria
ser l’emmagatzametga elèctric o la llar intel∙ligent (basat en Internet de les Coses, IoT), que s’està
posicionant com un dels més dinàmics durant els propers anys. Finalment, el coneixement dels fluxos
d’energia permet també a l’administració millorar els seus processos de gestió de la ciutat (en un
context de smart city) millorant, per exemple, la gestió del trànsit en funció del consum d’energia a
les llars, però també assolint, a molt baix cost, millores en serveis socials, com pot ser el seguiment
de la gent que viu sola i de les llars vulnerables basant‐se en el patró del seu consum d’energia.
Tanmateix, tot aquest potencial emergent té un punt crític: l’accés neutre a dades de qualitat del
consum d’energia en igualtat de condicions per tots els agents i mantenint de manera estricta la
privacitat i la protecció del consumidor. Per poder treure’n tot el potencial, doncs, cal considerar
aspectes tant de maquinari (com serien els comptadors digitals pròpiament), com de programari (des
d’entorns de visualització a accés i explotació de dades, per exemple).

6.3. La implementació de comptadors digitals a Europa segueix una lògica
econòmica
A nivell dels comptadors digitals cal tenir en compte que la Unió Europea ha fet obligatori des del
2009 la implementació arreu d’Europa d’equips intel∙ligents per al 2020. Tanmateix, la normativa té
en compte aspectes econòmics i per això només serà d’aplicació en els països amb un resultat de
l’Anàlisi Cost Benefici positiu. Aquest estudi, que s’ha realitzat a la majoria de països, ha posat de
relleu que, d’una banda, el retorn de la inversió no és la mateixa per tots els consumidors del sector
residencial, esdevenint més atractiva per aquells consumidors més actius o de major consum. El cas
alemany exemplifica perfectament aquest fet, de manera que només és obligat desplegar la
infraestructura avançada de mesura en aquests casos, deixant la resta a voluntat de l’operador; i,
d’altra, que mentre més inversió, més retorn degut a una ampliació dels serveis que es poden oferir.
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Les directives europees actualment en vigor, així com les que configuren el nou conjunt de mesures
regulatòries (conegut com “Winter Package”), donen cert marge de decisió als Estats membres a
l’hora de definir qui ha de ser el responsable de la mesura i del tractament de la informació, de quina
manera s’ofereixen les dades als diferents agents o el nivell d’interoperatibilitat del comptador amb
altres equips de la llar. Però de manera clara es prioritza en tots els casos el dret a l’accés de la dada
de consum per part del ciutadà, ja sigui de manera directa o a través d’una tercera part que rep el
seu consentiment explícit.
Així tenim països capdavanters en garantir i fer possible aquest dret com Dinamarca o els Països
Baixos, però també casos en què no és possible sistematitzar l’accés per part de tercers a les dades
per manca, entre d’altres, de desenvolupament normatiu, com Polònia. Finalment hi ha casos com
Itàlia o Suècia que van fer un desplegament de comptadors digitals abans que fos obligatori i ara es
troben que moltes de les funcionalitats requerides no poden desenvolupar‐se fins que arribi una
nova renovació dels equips, la qual cosa està retardant el moment en què la dada podrà ser
transferida entre els diferents agents.

6.4. L’Estat espanyol inicia prematurament el desplegament dels comptadors sense
considerar‐ne els beneficis (econòmics, ambientals, tecnològics, socials)
En aquest context l’Estat espanyol apareix com un cas singular en el conjunt d’Estats membres. La
legislació que regula el desplegament dels comptadors digitals precedeix la Directiva del 2009. Des
d’aquest punt de vista, podria considerar‐se un cas similar a l’italià o al suec; però d’altra banda, els
primers passos a nivell normatiu fins el 2010 no aprofiten el plantejament objectiu que la Directiva
europea planteja i que es poden concretar en fer un Anàlisi Cost Benefici (CBA). D’aquesta manera
l’Estat és l’únic país sense un CBA que d’altra banda fa un desplegament massiu més enllà de les
recomanacions de la UE (el 100% de subministraments de menys de 15kW abans d’acabar el 2018).
Es perd d’aquesta manera una oportunitat de fer convergir els interessos i necessitats del sector amb
els que puguin tenir els ciutadans i el propi govern. Fet que s’agreuja per no tenir una visió
estratègica de país sobre la transició cap a fonts de baixa emissió de CO2. No hi ha cap justificació,
doncs, per realitzar una instal∙lació massiva de comptadors de manera prematura i sense cap pla
director, generant un prejudici important pel consumidor i la resta d’agents del mercat. Pot
concloure’s, doncs, que la inversió de modernització dels 27 milions de comptadors digitals i
quantificada en uns 5.400 milions d’euros esdevé captiva i no permet gaudir dels beneficis que l’estat
de la tecnologia disponible en el moment de la implantació podien aportar (i que sí han aplicat altres
països). Aquesta situació, i atenent als resultats del CBA al conjunt d’Estats membres, no es troba
justificada ni tècnicament, ni econòmicament.

6.5. El consumidor paga tot el desplegament dels comptadors, però ni pot escollir
ni en rep els beneficis
La manca d’anàlisi econòmica porta dues situacions afegides. Primer, la motivació del responsable
del desplegament es limita a complir la normativa i, per tant, no pren les decisions pensant en la
maximització del valor de la modernització dels comptadors pel conjunt dels agents del mercat; i, en
segon lloc, el fet que no hi hagi un retorn de la inversió definit, fa que el cost íntegre del comptador
digital (no dels elements complementaris i necessaris per a una correcta integració en el sistema de
mesura) recaigui exclusivament en el consumidor via el concepte de “lloguer de comptador” a la
tarifa elèctrica (a tota la Unió Europea, només Àustria té també un concepte similar a la factura) i
pugi a més de 4.000 milions d’euros durant els 15 anys de vida útil del comptador. Xifra a la que se li

psalas@smartgrid.cat

78

Accés a les dades dels comptadors digitals i el seu ús

ha de sumar la retribució que les distribuïdores reben per la resta de components involucrats en el
desplegament de la mesura digital. Per tant es pateix un encariment del preu de l’energia no
justificat ni sense cap tipus de retorn pel consumidor.
Des del punt de vista del consumidor la situació és realment poc favorable. No només assumeix la
totalitat del cost (via directa i via peatges) i no en rep els beneficis, sinó que a més no pot negar‐se a
la instal∙lació del comptador, ni a seleccionar el moment, ni a escollir entre un ventall d’equips aquell
que pugui oferir més prestacions. La manca total d’informació cap al consumidor fa que la
implementació del comptador digital s’imposi al ciutadà contra l’amenaça de tall de
subministrament. Es perd, d’aquesta manera, un moment fonamental per millorar l’experiència de
l’usuari i ajudar recuperar la confiança necessària amb el proveïdor energètic.

6.6. ENDESA imposa un sol tipus de comptadors: el seu
Entrant més en detall en la tecnologia dels equips de mesura digitals a l’Estat, cal posar de relleu
l’existència de dos sistemes totalment diferents i no compatibles. Un és el protocol i equips triats per
ENDESA sota el protocol “Meters&More”, i l’altre, el de la resta de companyies, liderades per
Iberdrola, i conegut com “Prime”. Aquest fet té múltiples conseqüències negatives pel consumidor i
la resta d’agents del mercat. En el cas d’Endesa només es disposa d’un model de comptador i aquest
és fabricat per ENEL, l’empresa propietària de la marca estatal. Per tant, esdevé una barrera d’accés
a tots els altres fabricants de comptadors i un element captiu de cara a les accions d’operació i
manteniment durant els anys que l’equip resti en funcionament. Aquest fet és important perquè
genera una barrera addicional al consumidor davant l’opció de compra del comptador en comptes
del lloguer mensual i a que pugui tenir l’opció d’escollir un model amb més funcionalitats durant els
propers anys. A més, duplica els costos de l’activitat regulada, en haver de doblar tots els aspectes
d’operació, manteniment, seguretat, entre d’altres, portant a un increment dels costos retribuïts. I,
fins i tot, pot esdevenir una barrera d’entrada a potencials nous agents en el mercat de la distribució
o la gestió de la xarxa de baixa tensió. De nou, no hi ha cap justificació ni tècnica ni econòmica per
haver procedit a la duplicitat de protocols i a la imposició d’un únic equip de mesura.

6.7. Accés a dades per part del consumidor: depèn de l’operador
Un altre aspecte que l’estudi aprofundeix és el procés sobre l’accés a les dades del comptador. Cal
diferenciar d’una banda entre qui hi té accés (el consumidor, la teva companyia comercialitzadora,
un tercer) i com s’hi accedeix (amb un port per a accés local, de manera remota a través d’un web
server o d’una API). La comparació entre el cas espanyol i la resta de països europeus mostra de nou
que la solució adoptada dista molt del que l’estat de la tecnologia permet a un cost equivalent.
L’accés per part del propi consumidor a cost zero és un dret del ciutadà. Per exercir‐lo, una opció és
anar al comptador i a través de la seva pantalla anar seleccionant els paràmetres. Malauradament,
però el consumidor no ha rebut en el moment de la instal∙lació de l’equip cap tipus d’informació ni
documentació per poder procedir. A més, el fet que l’equip estigui normalment fora de l’habitatge fa
aquesta opció poc funcional. La no disponibilitat d’un port de comunicacions des del propi
comptador cap a dins la casa (opció tècnicament possible com passa en molts casos, com l’holandès)
dificulta l’evolució del concepte de la llar intel∙ligent. Només queda una opció de compra, instal∙lar i
comunicar amb un sensor a través del port òptic del comptador, però amb dificultats manifestes
d’accés al comptador i de seguretat, invaliden l’escalibilitat a gran escala d’aquesta opció, a més de
dificultar el model de negoci perquè representa una inversió entre 100 i 200 euros.
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El que preveu la norma és accedir a la corba horària de consum a través d’un webserver habilitat per
la companyia distribuïdora responsable de la mesura. Aquesta opció ha anat sent possible
progressivament i es detecten clarament diferències en la qualitat d’accés entre les diferents
operadores, esdevenint Endesa Distribución la més restrictiva (respecte Iberdrola, Endesa ofereix la
informació del darrer dia de tancament del més anterior, sense dades de potència ni accés on‐line al
comptador) i Iberdrola la més avançada, tot oferint un servei molt per sobre dels mínims que marca
la Llei.
Tanmateix, de nou, el consumidor desconeix sovint aquesta opció i com accedir‐hi. A més, la
informació que s’hi aporta és de caràcter merament tècnic (dades, taules, gràfiques), la qual cosa
dificulta la comprensió per part d’un ciutadà no expert. Finalment, val a dir que l’accés a través de la
companyia distribuïdora sovint es fa en un entorn web similar a la pàgina web de la companyia
comercialitzadora del mateix grup empresarial, la qual cosa genera confusió al consumidor i una
posició d’avantatge en un negoci en lliure mercat. D’altra banda, l’empresa comercialitzadora que el
consumidor té contractada rep amb certa carència la corba de consum horària del client a través
d’un procés reglamentat. Tanmateix, es dóna la paradoxa que les tarifes indexades al preu de mercat
horari només s’apliquen a la tarifa regulada PVPC‐Preu Voluntari del Petit Consumidor, les quals són
ofertes per les comercialitzadores de referència169. A la pràctica, l’empresa de comercialització del
mateix grup empresarial que la distribuïdora és la que treu valor d’accedir a la corba horària per
calcular el terme d’energia de la factura. I, contràriament, les comercialitzadores que operen en el
lliure mercat poden treure poc profit de tenir la corba. Aquest fet és singular perquè, sense ser‐ne
conscient, el consumidor amb tarifa regulada és l’únic que assumeix el risc del mercat.

6.8. Accés a dades a terceres parts: la dada segrestada
Però a on realment apareixen les dificultats a l’Estat és quan el ciutadà vol cedir la seva dada a una
tercera part per a poder rebre un servei associat, ja sigui d’eficiència energètica o d’una altra
naturalesa. En aquest cas, contradient les normatives europees, a l’Estat no hi ha hagut el
desenvolupament de la norma que ha de fixar les condicions legals i tècniques de com poder exercir
aquest dret. El procés és rocambolesc, difereix per part de cada operadora i actualment pot
considerar‐se quasi‐manual, cosa que impedeix l’escalibilitat del servei i contrasta amb casos que,
com els escandinaus, se sol disposar d’una API per automatitzar la recollida de dades d’un client per
part d’aquell agent que en tingui el permís. Ens trobem que tampoc no hi ha cap justificació tècnica
ni econòmica perquè aquesta situació sigui així. Les conseqüències d’aquest fet són greus perquè
esdevenen un frè a la modernització del sector elèctric, al desenvolupament de nous serveis i a
l’aparició de nous agents com la pròpia administració, cooperatives i associacions d’usuaris o
empreses de serveis energètics. Aquesta manca d’accessibilitat és l’element central que denota
l’intent de projectar el domini de les companyies majoritàries en les diferents baules de la cadena de
valor del sector cap al món digital de les dades i l’entrada de nous agents.

6.9. Qualitat de les dades: poques i tard
Si bé ja és difícil l’accés a les dades per part de consumidor, ens trobem un problema afegit: la
qualitat d’aquestes dades. Davant l’opció (triada per altres països com Àustria, Dinamarca, França,
Irlanda, Països baixos o el Regne Unit) d’oferir dades en intervals quarthoraris, a l’Estat s’ha optat per
mostrar la corba de consum agregada en hores. És a dir, no tenim cap visibilitat del què passa dins
aquest període. Si bé és suficient per realitzar una facturació per hores a final de període (mes
169
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tancat), aquest fet limita extraordinàriament el potencial d’anàlisi a realitzar sobre les dades (i, per
tant, del retorn de la inversió potencial). Aquest fet pot respondre a la lògica que les decisions
tècniques que s’han pres responen a motius d’operació de les companyies elèctriques, però en cap
cas té una justificació tècnica o econòmica.
A més, l’Estat torna a ser singular en el context d’altres Estats Membres en ser l’únic estat amb
desplegament complert de comptadors que no complexi una de les funcionalitats mínimes
fonamentals recomanades per la Comissió Europea, la coneguda com “funcionalitat b” i que es
refereix a l’actualització de les mesures suficientment freqüents com per utilitzar esquemes
d’eficiència energètica. D’aquesta manera, mentre tots els estats membres ofereixen la corba de
consum amb un dia de retard, a l’Estat la llei permet fins a set dies. Aquesta demora, sense
justificació tècnica ni econòmica, representa una altra reducció importantíssima del potencial dels
comptadors digitals per a l’eficiència energètica ja que el consumidor veu reduïdes les possibilitats
d’estalvi d’energia; i, d’altra banda, limita els serveis associats, com per exemple seria la identificació
de patrons de consum de llars vulnerables (com gent gran que viu sola) per fer‐ne un seguiment
acurat.

6.10.

Manca de neutralitat en el model d’accés a dades

Dada de poca qualitat, molt agregada i amb demores d’una setmana. Malgrat que perdem molta part
del potencial, alguns serveis que no era possible desplegar amb comptadors analògics, ara sí que es
poden desenvolupar. Però per a fer‐ho cal una armonització i estandarització de les dades i, sobretot,
que l’encarregat del seu emmagatzematge i gestió tingui una posició imparcial i garanteixi la igualtat
d’accés a qualsevol part. Perquè això sigui així, una de les condicions és evitar conflicte d’interessos,
de manera que l’encarregat de facilitar les dades no hauria de tenir interessos en cap negoci
relacionat amb la seva explotació. Aquest és el principi que hi ha darrera del disseny del sistema de
transferència de dades en la pràctica totalitat dels Estats membres. I, d’alguna manera, també es va
intentar a l’Estat espanyol quan la pròpia Red Eléctrica de España, REE, en tant a Operador del
Sistema, es va postular per fer de “data hub” centralitzat de totes les dades dels comptadors digitals,
arribant a fer pública una sol∙licitud d’ofertes el Juliol de 2015. Però a darrera hora, aquesta opció va
avortar‐se i es va continuar mantenint un model descentralitzat a on cada distribuïdora gestiona les
dades de la seva zona. Per sí mateix dificulta l’escalabilitat de serveis al conjunt de l’Estat atès que el
proveïdor de serveis ha d’integrar‐se en múltiples sistemes, redundant en un encariment que crea
una barrera del model de negoci de productes i serveis d’eficiència energètica associats a l’ús de les
dades dels comptadors. Això contrasta, amb el data hub neutre, on es facilita un accés senzill i
automatitzat a qualsevol tercera part a través d’una API, com passa en d’altres països. Però la
gravetat s’accentua quan resulta que aquestes empreses distribuïdores formen part d’un grup
empresarial a on també hi ha d’altres societats que sí que tenen un interès manifest en l’ús de les
dades. El resultat és nefast pel consumidor atès que promou la confusió del consumidor entre agents
regulats (distribuïdors) i liberalitzats (comercialitzadors) i representa treure profit d’una activitat
regulada (en tant que monopoli natural) per a una activitat que es desenvolupa en el mercat lliure (la
comercialització d’energia), la qual cosa retroalimenta la posició de domini dels grups empresarials
que ja són majoritars i allunya un funcionament correcte del mercat intern de l’electricitat
(caracteritzat, per exemple, amb un churn rate baix, és a dir, una freqüència baixa en canvi de
proveïdor d’energia).
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6.11.

No està tot perdut: recomanacions de caràcter general

La implementació dels comptadors digitals condensa moltes de les problemàtiques del sector elèctric
espanyol i que tenen com a denominador comú la manca d’una visió estratègica sobre com concretar
la transció energètica cap a fonts desfossilitzades i, d’altra banda, una feble separació d’activitats que
distorsiona el funcionament de tot el mercat. Tenim, en aquests dos problemes de base, part de la
solució. La reforma del sector elèctric del 2013 va prioritzar l’estabilitat financera després d’uns anys
on el dèficit de tarifa s’havia desbocat fins a arribar a la xifra de més de 30.000 milions d’euros. Calia
actuar, però ha sigut insuficient. D’una banda, algunes de les qüestions es van tancar en fals i avui
estan en terreny de la judicatura estatal i internacional (com el conflicte amb els productors
d’energies renovables per la retallada d’hores sobre les quals s’aplica la retribució), però sobretot la
reforma no afronta els reptes del sector energètic que l’Estat té plantejats en el marc de la transició
energètica que Europa definia ja abans dels acords de descarbonització durant la cimera de les
Nacions Unides a París el novembre del 2015 (coneguda com COP21) i posterior ratificació. Per tant,
una recomanació de caràcter general és tenir un pla de transició energètica acceptat amb tots els
agents del sector i que doni marc i context a les decisions en matèria de política energètica, però
també a la concreció tècnica de les decisions que es vagin prenent, apel∙lant sempre al principi de la
millor tecnologia disponible.
En aquest sentit, una segona recomanació és resoldre la no separació real d’activitats que hi ha amb
els agents dominants del mercat que distorsiona el funcionament de tot el mercat. No és res més del
que s’ha fet arreu i, d’alguna manera, o bé es culmina el procés de liberalització o caldrà recuperar la
idea de la integració vertical i el control públic. El pitjor dels escenaris és l’actual on, d’una banda el
sistema està prou liberalitzat perquè l’Estat no hi pugui intervenir, però d’altra, la situació d’oligopoli
de facto en poques mans, no permet traslladar els beneficis de la liberalització al consumidor ni a la
resta d’agents del mercat.
Si aquestes dues primeres recomanacions es concreten permetran, per exemple, clarificar aquelles
activitats regulades aportant transparència a la retribució, veure l’impacte de les decisions de política
energètica i decidir des d’on se n’assumeix el cost (tarifa o pressupostos generals de l’Estat) i poder
prendre decisions racionals a partir de l’avaluació del retorn econòmic i social de les decisions preses
(per exemple, avaluar les tarifes pel consumidor en mercat lliure indexades als preus horaris). Totes
aquestes recomanacions posicionen el consumidor al centre del model energètic i estan totalment
alineades amb les directives actuals i futures de la unió europea.

6.12.

Garantir l’accés neutre a les dades dels comptadors

Si bé el caràcter d’inversió captiva dels comptadors digitals fa que a curt termini sigui difícil millorar
les prestacions del sistema de lectura i transmissió de dades, sí que hi ha un àmbit a on es pot actuar.
I aquest és armonitzar i estandaritzar les dades a través d’un Operador Neutre de Dades.
Primer de tot seria important, però no definitiu, el desplegament normatiu de l’accés a les dades per
a terceres parts. D’altra banda, cal considerar que l’Operador pot prendre moltes formes diferents.
Des de recuperar la idea que fos REE l’encarregat, a impulsar‐lo des dels poders públics, per exemple,
sota un model público‐privat. En qualsevol cas, la funció de l’Operador Neutre de Dades és la de
garantir la igualtat d’accés a qualsevol agent que compleixi els requeriments legals i que compti amb
el consentiment del ciutadà. Per a fer‐ho es defineix un procés on s’indica el flux de permisos i de
fitxers per a fer‐ho possible dins el marc legal actual. L’impacte de l’Operador pot quantificar‐se amb
un 3% de mitjana d’estalvi energètic del consumidor que rep informació detallada sobre el seu
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consum (per exemple a través del seu municipi), el que implica, en un escenari de projecció al
conjunt de les llars de Catalunya, un estalvi de 50 milions d’euros anuals per als ciutadans i una
reducció de 150.000 tn de CO2 equivalent emeses a l’atmosfera i 250 kg de residus nuclears AA.

6.13.

Agregador de demanda a baixa tensió

S’ha justificat àmpliament que l’accés a les dades dels comptadors trascendeix al fet d’informar el
consumidor per esdevenir la pedra de toc de la digitalització del sector elèctric. És la primera acció
cap a la flexibilització del consum i de la generació i, per aquest motiu, requereix una regulació
específica, especialment en aquestes primeres etapes, per evitar la consolidació de drets per part
dels operadors actuals de la xarxa a l’hora d’estendre el seu control sobre des dels actius físics del
sistema cap el món virtual. La figura de “l’agregador de demanda” està cridat a desenvolupar un
paper fonamental per a la penetració massiva de fonts distribuïdes d’energia, la gestió de la
demanda, el vehicle o l’emmagatzematge, entre d’altres. La Comissió Europea, en el nou paquet
legislatiu presentat (conegut com Winter Package) planteja obertament aquesta figura i advoca
perquè es desenvolupi plenament en el mercat lliure i, per tant, que l’operador de la xarxa (el
distribuïdor), en tant que activitat regulada, no hi pugui tenir cap avantatge davant d’altres agents.
Cal reforçar aquesta proposta de la Comissió i vetllar per a que es desenvolupi realment en un marc
de competència perquè és necessari a l’hora de la transformació del sector elèctric i en l’assoliment
dels objectius de reducció d’emissions previstos pel 2030. Per això cal ara preveure el
desenvolupament futur d’aquest nou agent en el mercat elèctric i el primer pas a fer és regular
l’accés de les dades dels comptadors digitals amb criteris de neutralitat, tot reiterant les altres
mesures ja proposades.

6.14.

Consideracions finals

Del present estudi se n’han d’extreure lliçons de cara el futur. El fet que tinguem un ventall de
possibilitats molt mermades d’una inversió tan important (en termes econòmics i tecnològics) sense
cap justificació ni tècnica ni econòmica no hauria de poder tornar‐se a repetir. D’una banda, el
desplegament a gran escala de qualsevol innovació tecnològica ha de guiar‐se per una anàlisi de cost
benefici, incorporant aspectes econòmics i socials. I emmarcar‐se en una estratègia de país. D’altra
banda, cal promoure la millor tecnologia disponible en cada moment, evitant situacions de bloqueig
per part de proveïdors de tecnologies propietàries que limiten el dret a escollir allò més convenient i,
sobretot, coarten la innovació en crear dependències al llarg de la vida útil del sistema.
Un altre aprenentatge és que cal entendre que el principi organitzador del sistema pivota al voltant
del consumidor i per tant aquest ha de ser informat amb suficient antel∙lació sobre les millores que
s’apliquen i, sempre que sigui possible, fer‐lo partícep des de l’inici, atès que s’ha de veure com un
element actiu dins la xarxa i amb un rol cabdal en la transició energètica i no només com aquell que
acaba pagant‐ho tot i ni participa ni gaudeix de les decisions preses.
Finalment una reflexió que trascendeix als comptadors digitals i que veiem també en d’altres àmbits,
com l’autoconsum. En un mercat global i interconnectat, les innovacions que van apareixent en certs
països s’acaben extenent arreu. Per aquest motiu caldria veure el cost d’oportunitat d’anar sempre
tard i a mínims. L’accés a les dades dels comptadors per tercers parts o la producció descentralitzada
d’energia serà una realitat sense cap dubte. De nosaltres depèn que ens dotem d’un sistema que
permeti treure’n les potencialitats, anticipar‐nos i repartir‐ne els beneficis, o, com ara, que patim un
retard sistemàtic, que reduïm l’impacte potencial i que aquest resti en unes poques mans.
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8. ANNEX I. Clear Energy for all Europeans (Winter Package) – 30/11/2016
El 30 de novembre de 2016, la Comissió Europea va publicar170 l’esperat paquet de mesures
reguladores "Energia neta per a tots els europeus", més comunament conegut com el "paquet
d'hivern" o “Winter Package”, que consta de nombroses propostes legislatives destinada a completar
el mercat interior de electricitat i l'aplicació de la Unió de l'Energia171 (Energy Union).
El Winter Package és part d'un paquet global de més de 40 mesures previstes, que va ser anunciat
per primera vegada al febrer de 2015 i dissenyades per la Comissió per tal d'enfortir i estandaritzar
els mercats energètics de la Unió Europea.
Com a part del Paquet de Clima i Energia172 (Climate and Energy Package), el juliol de 2015, la
Comissió va publicar la seva Proposta de revisió de la Directiva del Mercat d'Emissions de la UE173 "EU
ETS" (Proposal for revision of the EU Emissions Trading System Directive “EU ETS”) per al període
posterior a 2020. Al juliol de 2016, la Comissió va publicar la seva Proposta de revisió de la Regulació
d’Emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle dels sectors no‐EU ETS174 (Proposal for revision of the non‐
EU ETS sectors’ Greenhouse Gas Emissions Regulation).
Al febrer de 2016, com a part del Paquet de Seguretat de l'Energia175 (Energy Security Package), la
Comissió va publicar la seva Proposta de Revisió del Reglament sobre la Seguretat del
Subministrament de Gas176 (Proposal for revision of the Regulation on Security of Gas Supply) en la
seva Proposta de revisió de la Decisió sobre els Acords Intergovernamentals177 "AGI" (Decision on
Intergovernmental Agreements), la seva estratègia per al gas natural liquat i l'emmagatzematge178 i la
seva estratègia de calefacció i refrigeració179.
El Winter Package té els següents objectius principals:






establir un mercat comú de l'energia a tota la Unió i garantir l'adequació dels sistemes
energètics de la Unió;
promoure una millor integració de l'electricitat produïda a partir de fonts renovables en el
mercat i avaluar la sostenibilitat de la bioenergia;
avançar en l'eficiència energètica, l'energia neta i el component energètic en els edificis, en
la indústria (eco‐disseny), en la innovació i en el transport, la qual cosa, juntament amb el
suport de les energies renovables, són necessaris per aconseguir els objectius climàtics de la
Unió;
aplicar la normativa en el govern de la Unió d'Energia (Energy Union).
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http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_860_final.pdf
http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐16‐4009_en.htm
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http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0337/
COM_COM%282015%290337%28COR1%29_EN.pdf
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http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
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https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐gas‐and‐heating‐and‐cooling‐
strategy
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v10.pdf
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v12.pdf
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v10‐1.pdf
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf
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El Winter Package, conté les següents Propostes legislatives:










Proposta per refer la Directiva sobre el Mercat Interior de l'Electricitat (Internal Electricity
Market Directive);
Proposta per refer la Regulació del Mercat Interior d'Electricitat (Internal Electricity Market
Regulation);
Proposta per refer el Reglament sobre Previsió de Riscos del Sector Elèctric (Regulation on
Risk‐Preparedness in the Electricity Sector) i es deroga la Directiva de Seguretat de
Subministrament (repealing the Security of Supply Directive);
Proposta per refer de la Directiva sobre energies renovables (Renewable Energy Directive);
Proposta de revisió de la Directiva d'Eficiència Energètica (Energy Efficiency Directive);
Proposta de revisió de la Directiva d’Eficiència Energètica dels edificis (Energy Performance of
Buildings Directive);
Proposta de Regulació sobre el Govern de la Unió Energètica (Regulation on the Governance
of the Energy Union); i
Proposta per refer el Reglament de l’ACER (Agency for the Cooperation of Energy
Regulators).

A més, el Winter Package conté un gran nombre de Comunicacions, Reglaments, notes, dades,
informes, avaluacions d'impacte i altres documents que abasten diversos temes relacionats.
Les Propostes i els documents són el resultat d'un procés de consulta iniciat per la Comissió el juliol
de 2015. També complementen el Paquet de Seguretat Energètica (Energy Security Package) fet
públic el febrer de 2016 i que se centra en la seguretat del subministrament de gas, els acords
intergovernamentals, el gas natural liquat –LNG‐ i emmagatzematge de gas, la calefacció i la
refrigeració.
Tanmateix, les propostes legislatives del Winter Package han de passar ara pel procediment legislatiu
ordinari abans de convertir‐se en la legislació de la Unió. Per tant, el Parlament Europeu i el Consell
s'han de posar d'acord sobre un text únic per adoptar les propostes. Si bé la durada mitjana del
procediment legislatiu és de prop de 18 mesos, en casos de les propostes legislatives complexes, com
és l’energètica, el procés podria allargar‐se.
Els punts clau dels diferents documents i Propostes, són:

8.1. Disseny del Mercat de l’Energia (Power Market Design)
El nou Mercat Elèctric que promou la Comissió s’ha dissenyat per ajustar‐se millor als futurs mercats
de l'electricitat, que es caracteritzen per ser més variables, incrementar la producció
descentralitzada, augmentar la interdependència entre els sistemes transfronterers i incrementar les
oportunitats perquè els consumidors participin en el mercat a través de la gestió de la demanda,
auto‐producció, els comptadors digitals intel∙ligents i l'emmagatzematge.
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8.1.1.Proposta de Directiva sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat
(refosa) Proposal for a Directive on Common Rules for the Internal Market on
Electricity –recast‐
La Proposta 180 , Annexes 181 i documents complementaris 182 es basen en l’actual Directiva
2009/72/EC183 que es manté en vigor. La nova Directiva refosa conté certs canvis i modificacions
essencials i l'abast s'ha ampliat. Ha d’entrar en vigor als 20 dies des de la seva publicació i haurà de
ser transposada a la legislació de cada Estat membre abans d'una data encara per determinar.
Aspectes clau:
‐

‐

‐

‐

Organització general de mercat: promou la fixació de preus basat en el funcionament del
mercat (oferta) amb possibilitat de certa intervenció pública per als consumidors
vulnerables, subjecte a condicions estrictes i la notificació a la Comissió.
Els consumidors: reforç i ampliació dels drets dels consumidors. Els consumidors, entre
d'altres, tindran dret a (i) realitzar contractes de preus dinàmics (dynamic pricing) d’acord
amb els preus spot i amb límit de les taxes (“restricting termination fees”), (ii) establir acords
amb proveïdors de gestió de la demanda i amb els agregadors (sense el consentiment del
proveïdor), (iii) l'accés i l'ús sense cost d'eines de comparació de consum i cost, així com de
funcionalitats basades en les dades dels comptadors digitals intel∙ligents i (iv) informació
detallada de la factura segons directrius comunes.
Distribuïdors (“DSOs” ‐ Distributor System Operator): clarificació del seu paper pel que fa a la
contractació de serveis energètics per assegurar la flexibilitat, emmagatzematge i punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics. La DSO durà a terme tasques relacionades amb (i) la
flexibilitat (incloent serveis com la generació distribuïda, gestió de la demanda,
emmagatzematge i eficiència energètica que podran ser contractats per qualsevol participant
del mercat per millorar el sistema), (ii) l'intercanvi d'informació i coordinació amb els
Transportista (TSO) i (iii) el desenvolupament d'un pla de desenvolupament de la xarxa de 5 a
10 anys, que es presentarà al regulador nacional d'energia cada 2 anys. El DSO ha de rebre
una remuneració adequada per a l'exercici d'aquestes tasques. D'altra banda, s’assignarà un
paper als DSO en (i) la integració de la mobilitat elèctrica a la xarxa elèctrica (per exemple,
facilitant la connexió dels punts de recàrrega tant d'accés públic com privat) i (ii) la propietat,
el desenvolupament i el funcionament de les instal∙lacions d'emmagatzematge. Ambdues
tasques parteixen del fet que els DSO no poden desenvolupar la càrrega de vehicle elèctric ni
solucions d'emmagatzematge, tret que es compleixin certes condicions, com (i) la falta
d'interès per altres parts, (ii) es limita l’ús de l’emmagatzematge a assegurar el funcionament
eficaç, fiable i segur del sistema de distribució, (iii) l'aprovació del regulador nacional
d'energia i (iv) el compliment de les disposicions de separació d’activitats. L'interès potencial
dels altres participants en el mercat es torna a avaluar almenys cada 5 anys.
Transportista (TSOs – Transport System Operator): les disposicions existents es mantenen en
gran mesura, amb certs aclariments sobre l'emmagatzematge d'energia, serveis auxiliars i els
nous centres de coordinació regionals. Cada TSO es coordinarà amb altres TSOs veïns a
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http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v6_864.pdf
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https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
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http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0072
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‐

través dels centres operatius regionals de recent introducció (incloent l'adopció d'un marc
per a la coordinació i la cooperació entre aquests centres). També durà a terme tasques
relacionades amb (i) l'adquisició de serveis auxiliars a altres participants del mercat per
garantir la seguretat d’operació d'una manera que sigui transparent, no discriminatòria i
basada en el mercat, per garantir la participació efectiva de tots els participants en el mercat
i (ii) el desenvolupament d'un pla de desenvolupament de la xarxa de 10 anys com a mínim
cada 2 anys (anteriorment, tots els anys). D'altra banda, als TSO no els estarà permès tenir,
administrar o operar instal∙lacions d'emmagatzematge, ni posseir actius provinents de la
prestació de serveis auxiliars, llevat que es compleixin certes condicions, com (i) serveis
auxiliars no proveïts en la freqüència adequada, (ii) falta d'interès per altres parts, (iii) l'ús es
limita a assegurar el funcionament eficaç, fiable i segur del sistema de transmissió sempre
que s’exclogui la venda d'electricitat en el mercat i (iv) l'aprovació del regulador nacional
d'energia. Les decisions de concedir una excepció s'han de notificar a la ACER i la Comissió.
L'interès potencial dels altres participants en el mercat d'emmagatzematge es torna a
avaluar almenys cada 5 anys.
Autoritats Reguladores Nacionals (“NRSa” ‐ National regulatory authorities): extensió de les
seves funcions i competències pel que fa a la cooperació regional en qüestions
transfrontereres, especialment pel que fa a la creació i el funcionament dels centres
operatius regionals. Per tal de dur a terme les seves funcions, s'atorgarà poders addicionals a
les NRSa per emetre decisions vinculants (conjuntes) per a les empreses elèctriques i centres
operatius regionals, dur a terme investigacions i donar instruccions per a la solució de
diferències, sol∙licitar informació i imposar sancions.

8.1.2.Proposta per la Regulació del Mercat Elèctric (Regulation on the Electricity Market)
(recast)
184
La Proposta , Annex 1185, Annex 2186 i documents complementaris187 es basen en l’actual Regulació
(EC) No 714/2009, que es manté en vigor. El Reglament refós té per objecte establir els principis
fonamentals perquè els mercats elèctrics integrats funcionin correctament i possibilitin l'accés no
discriminatori al mercat de qualsevol proveïdors i consumidor d'electricitat. El nou Reglament haurà
d’entrar en vigor als 20 dies de la seva publicació, i serà obligatori en tots els seus continguts i
directament aplicable a cada Estat membre l'1 de gener el 2020.
Punts Clau:
‐

‐

Descripció dels principis fonamentals del mercat, en particular que els preus de l'electricitat
es formin sobre la base de la demanda i l'oferta. Això inclou normes sobre el mercat
majorista per prevenir la introducció de clàusules d'anivellament o “terra” en els preus
(capping or floors on wholesale prices).
Introducció de normes relatives al balanceig dels mercats (rules on balancing markets), tant
per a l'energia i com per capacitat de potència, incloent el lliure accés i gratuït de tots els
participants en el mercat de manera individual o agregada. Els participants del mercat seran
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http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v9.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v5_861.pdf
186
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2_en_annexe_proposition_part1_v6_861.pdf
187
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

financerament responsables dels desequilibris que provoquen, basat en la fixació de preus
marginal i el valor en temps real.
Despatx (dispatching) de la generació d'energia i la gestió de la demanda no discriminatòria i
basada en el mercat. Les petites instal∙lacions d'energies renovables o de cogeneració d'alta
eficiència amb una capacitat instal∙lada de menys de 500 kW tenen prioritat d’entrar al
mercat (priority dispatch), així com els projectes de demostració de tecnologies innovadores.
Prioritat dels mecanismes de mercat per re‐despatx o restricció (Priority of market‐based re‐
dispatching or curtailment). Els productors d'electricitat a partir d'energies renovables o de
cogeneració d'alta eficiència només estaran subjectes a mecanismes fora de mercat per re‐
despatxar o reduir la seva producció si no hi ha cap altra alternativa i seran objecte de
compensació econòmica per l'operador del sistema que ho sol∙liciti.
Definir les zones de licitació frontereres (definition of bidding zones borders). Aquestes s’han
de basar en el llarg termini i les congestions estructurals en el sistema de transmissió que
s’aniran revisant amb la contribució de totes les parts interessades dels Estats membres
afectats.
La congestió s'ha de resoldre amb mètodes independents de la transacció (és a dir, que no
involucrin una selecció entre els participants en el mercat). La capacitat s'ha d'assignar a
través de subhastes explícites o de subhastes implícites, incloent tant l'energia, com la
capacitat. Per l'intra‐dia, es permet un règim de mercat continu (Continuous trading is
allowed for intra‐day).
Prohibició als TSOs de limitar la capacitat d'interconnexió per resoldre la congestió dins de la
seva pròpia àrea de control o com un mitjà de gestió dels fluxos d’energia en les zones
frontereres.
Les tarifes de distribució han de reflectir el cost d'ús del sistema de distribució pels usuaris
del sistema, incloent els anomenats "consumidors actius". Dins dels 3 mesos després de
l'entrada en vigor del Reglament (pendent de confirmació), ACER proporcionarà
recomanacions sobre la convergència progressiva de les metodologies per tarifar la
transmissió i distribució.
Els Estats membres poden introduir mecanismes de capacitat (capacity mechanisms), sempre
que estiguin justificats per optimitzar els seus recursos i estigui correctament avaluat segons
una metodologia comuna establerta a través d’ENTSO‐E i ACER. Altrament, als Estats
membres no se’ls permetrà implementar mecanismes de capacitat. Quan si que es puguin
aplicar, els mecanismes de capacitat hauran de tenir un estàndard de fiabilitat per indicar el
nivell desitjat de seguretat del subministrament. Els mecanismes de capacitat diferents de les
reserves estratègiques hauran de permetre la participació transfronterera si existeix la
connexió. La proposta també conté els principis de disseny dels mecanismes de capacitat, el
que garanteix, entre altres coses, que aquests no creen distorsions en el mercat o limiten el
comerç transfronterer, i no van més enllà del que és necessari. Els mecanismes de capacitat
existents en la data d'entrada en vigor del Reglament (pendent de confirmació) hauran de
ser adaptats per complir amb els nous requisits.
Introducció dels centres operatius regionals per complementar la funció dels TSOs mitjançant
la realització de funcions de rellevància regional, com el càlcul de la capacitat o el seu balanç.
Introducció d'una entitat Europea pels DSOs que no formen part d'una empresa integrada
verticalment que actuï com a plataforma de cooperació entre elles per promoure
l’assoliment i el correcte funcionament del mercat interior. Les tasques de la nova entitat
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han d'incloure, entre d'altres, la planificació dels sistemes de transmissió i distribució, la
integració de les energies renovables, el desenvolupament de la gestió de la demanda, la
digitalització de les xarxes de distribució i la cooperació amb ENTSO‐E.
8.1.3.Proposta per refer el Reglament sobre Previsió de Riscos del Sector Elèctric (Proposal
for a Regulation on Risk‐preparedness in the Electricity Sector)
188
La Proposta , Annex189 i documents complementaris190 estableixen mesures per a l'avaluació de
riscos, prevenció de riscos i la gestió de situacions de crisi en relació amb el sistema elèctric de la
Unió i l'adequació de la seguretat de subministrament. Deroga l'actual Directiva 2005/89/CE191. El
nou Reglament entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació, i serà obligatori en tots els seus
aspectes i directament aplicable a tots els Estats membres a partir de la data de la seva entrada en
vigor.
La Proposta és una resposta a les conclusions que arriba la Comissió sobre el fet que els Estats
membres adopten enfocaments molt diferents en l'avaluació, prevenció i gestió de situacions de crisi
en el subministrament de l'electricitat. Per tant, la proposta estableix, entre altres, les metodologies
per avaluar la seguretat del subministrament i per identificar escenaris de crisi en els Estats membres
i a nivell regional, per dur a terme les actuacions d’adequació necessària a curt termini, per establir
plans de preparació davant de situacions de risc i per gestionar les situacions de crisi. També preveu
l'avaluació a posteriori de situacions de crisi que hagin pogut passar i seguiment per part del Grup de
Coordinació Elèctric (Electricity Coordination Group).
8.1.4.Informe final de la investigació sectorial sobre els mecanismes de capacitat (Final
Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms)
Vinculat a la Proposta de Reglament sobre Prevenció de Riscos, la Comissió també ha donat a
conèixer el seu Informe Final192 on esbossa les conclusions de les Comissions Sectorials d'Investigació
dels Mecanismes de Capacitat sobre les limitacions de les ajudes dels Estats (Informe previ de
treball193 i Preguntes i Respostes194).
Segons el parer de la Comissió, el mecanisme capacitat ideal ha de, entre d'altres:
‐
‐
‐
‐

Estar obert a tots els potencials proveïdors nacionals i estrangers de capacitat de potència;
Comptar amb un procés de fixació de preus competitiu que garanteixi una competència de
preus per reduir al mínim el preu pagat per la capacitat;
Garantir incentius per a la fiabilitat i per la inversió en la interconnexió; i
Estar dissenyat per coexistir amb preus baixos de l'electricitat per evitar l'excés de capacitat
intern i distorsions de mercat.
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http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v5.pdf
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https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
191
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0089&from=FR
192
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com2016752.en_.pdf
193
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_swd_en.pdf
194
http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐16‐4023_en.htm
189
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A més, la Comissió ha publicat195 les directrius pel que fa a quin tipus de mecanisme de capacitat
s’ajusten millor a les necessitats i requeriments específics de cada Estat membre, com ara els riscos a
llarg termini o aspectes d'adequació local.

8.2. Energia Renovable i Bioenergia sostenible
La Proposta196, Annexos197 i documents complementaris198 de la Directiva refosa sobre la promoció
de l'ús d'energia procedent de fonts renovables es basa en l'actual Directiva 2009/28/CE199, que es
manté en vigor. La nova Directiva té per objecte fer front als problemes existents que dificulten el
desplegament de l'energia renovable, com són la incertesa dels inversors, els obstacles
administratius, la necessitat de millorar la relació cost‐eficàcia de la implementació de les energies
renovables o la necessitat d'actualitzar el marc normatiu durant la transició cap a l'any 2030. La
refosa de la Directiva entrarà en vigor l'1 de gener de 2021 i (a excepció d'algunes disposicions)
hauria de ser incorporada a la legislació nacional el 30 juny de 2021.
Els aspectes clau:
‐

‐

‐

‐

Un objectiu mínim per a tota la Unió del 27% d'energies renovables en el consum final brut el
2030. Els Estats membres han d’assolir una quota mínima d'energies renovables en el
consum final brut d’energia entre el 10% i el 49%. Si un Estat membre no assoleix l’objectiu,
haurà de fer un pagament a un fons per posar en marxa els procediments de licitació per a
projectes d'energia renovable. Es permet als Estats membres transferir quantitats d'energia
renovable entre si.
La contribució dels biocombustibles, biofuels i els combustibles provinents de la biomassa pel
transport quan siguin produïts a partir de cultius alimentaris o pinsos estaran limitats al 7%
del consum final d’energia del transport rodat i ferrocarril el 2020 i al 3,8% el 2030.
Tanmateix, s’espera que la quota de biocarburants i biogàs en el sector del transport
s’incrementi gradualment. Per assolir els objectius d'energia renovable, la contribució
d’aquests biocombustibles hauran de complir a la vegada els criteris de sostenibilitat i de
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Es considera un increment de l’1% anual de la contribució de l'energia renovable en el sector
de la calefacció i la refrigeració. Els consumidors que estant connectats a un sistema de
calefacció de districte o sistema de refrigeració, no compleixin amb els criteris d'eficàcia de la
Directiva 2012/27/UE200 se’ls permetrà produir la climatització a partir de fonts d'energia
renovables a si mateixos.
Normes generals dels mecanismes de suport: en lloc de donar requisits detallats dels
mecanismes de suport i amb una clara tendència cap als mecanismes de licitació, la Proposta
apunta al fet que el mecanisme serà dissenyat per integrar les energies renovables en el
mercat elèctric i s'haurà de concedir d'una manera oberta, transparent, no discriminatori i
rendible.

195

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_1.pdf
197
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v6_0.pdf
198
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
199
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028
200
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/en/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
196
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‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐

‐

Aporta l'estabilitat necessària al món financer dels projectes d'energies renovables per a que
les condicions econòmiques i administratives no es vegin alterades ni modificades de manera
que afectin negativament els drets conferits o els aspectes econòmics dels projectes.
Els Estats membres han d’oferir predictibilitat als inversors mitjançant la definició i la
publicació d'un calendari a llarg termini en relació amb l'assignació prevista dels mecanismes
de suport que aplicaran, almenys, en els propers 3 anys.
S'han eliminat les normes sobre l'accés prioritari a la xarxa de les energies renovables.
Racionalització en el procés de donar permisos: l'1 de gener de 2021 hi haurà d’haver un
punt únic de contacte amb l'administració per coordinar tot el procés de gestió administratiu
del projecte (sol∙licituds, obtenció de permisos i concessió d'autoritzacions).
Els procediments de concessió de permisos no han de durar més de 3 anys o 1 any, en el cas
de projectes de repotenciació d’una instal∙lació existent. Els projectes de demostració,
instal∙lacions més petites de 50 kW i certs projectes de repotenciació només estaran
subjectes a una notificació.
Els mecanismes de suport han d'estar oberts a projectes d'altres Estats Membres per
almenys el 10% de la nova capacitat entre 2021 i 2025, i un 15% entre 2026 i 2030. Els Estats
membres poden escollir entre establir sistemes de suport conjunts o obrir el seu mecanisme
de suport a través d'acords de cooperació.
Els Estats Membres podran participar en projectes conjunts per a la producció renovable
amb altres Estats Membres o tercers països, que poden implicar als operadors privats.
Els prosumidors o consumidors‐productors renovables podran vendre el seu excés de
producció sense perdre els seus drets com a consumidors. Tenen dret a percebre una
remuneració per l'excés d'energia que aportin a la xarxa. Formalment, seran considerats com
a proveïdors d'energia només si aporten més de 10 MWh a la xarxa com a llar i 500 MWh
com a persona jurídica.
Les garanties d'origen d’energia renovable segueixen vigents. Si l'energia produïda s’ha
beneficiat d'un sistema de suport de les renovables, les garanties d'origen seran transferides
directament al mercat via subhasta, per tal de compensar el cost de l'ajuda rebuda.

8.3. Energy efficiency
8.3.1.Proposta de revisió de la Directiva d’Eficiència Energètica
La Proposta201, Annex202 i documents complementaris203 esmenen la Directiva 2012/27/EU204 sobre
Eficiència Energètica. La Directiva revisada modifica els articles existents que estan directament
relacionats amb la consecució dels objectius de 2030 i presenta alguns nous articles sobre els drets
dels consumidors, com una millora en l’accés a les eines relacionades amb els comptadors digitals
intel∙ligents, la facturació i la informació sobre el consum. La Directiva revisada entrarà en vigor als
20 dies de la seva publicació i haurà de ser incorporada a la legislació nacional de 12 mesos després.
Aspectes clau:

201

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v16.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v13.pdf
203
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
204
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0027
202
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La confirmació d'un objectiu vinculant d'eficiència energètica del 30% per 2030 al conjunt de
la UE.
Respecte els Estats Membres, no hi ha objectius nacionals vinculants, però sí “objectius
indicatius” expressats com nivells absoluts de consum d'energia primària i final al 2020 que
hauran de ser notificats a la Comissió, així com les contribucions previstes per assolir els
objectius de la Unió el 2030.
Els Estats Membres imposaran requisits específics per a l'estalvi d'energia als anomenats
"parts obligades" (“obligated parties”) i seran designats sobre la base de criteris objectius i
no discriminatoris entre els distribuïdors d'energia i / o empreses comercialitzadores
(inclosos els distribuïdors de combustibles de transport i minoristes). S’establiran sistemes de
mesura, verificació i control.
Els consumidors de sistemes de barri de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària
(district heating and cooling) han de beneficiar‐se de preus competitius basats el seu consum
energètic real.
La facturació i la informació sobre el consum han de ser precisos i reals; els consumidors la
rebran sense cost i tindran accés a les seves dades de consum d'una manera apropiada.

8.3.2.Proposta de revisió de la Directiva d’Eficiència Energètica dels edificis (Energy
Performance of Buildings)
205
La Proposta , Annex206 i documents complementaris207 esmenen la Directiva 2010/31/EU208 relativa
Eficiència Energètica en Edificis en temes que inclouen, entre altres, els objectius de renovació,
certificats d'eficiència energètica, la inspecció, vigilància i control de l'ús de l'energia i la presència de
punts de recàrrega per vehicles elèctrics (inclosa l'obligació de dotar a 1 de cada 10 edificis no
residencials nous o substancialment renovats amb un punt de recàrrega sensible als senyals de
preus). La Directiva revisada entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació i haurà de ser
transposada a la legislació nacional dels Estats Membres 12 mesos després.

8.4. Institutional and procedural backing
8.4.1.Proposta per la Regulació de la Governança de la Unió Energètica
La Proposta 209 de Regulació, Annexos 210 i documents complementaris 211 tenen per objecte
racionalitzar i actualitzar la planificació i mecanismes d’informació existents, però massa dispersa, en
qüestions relacionades amb la Unió Energètica (energia pròpiament i clima principalment). Caldrà
presentar Plans Integrats d’Energia i Clima que cobreixen períodes de 10 anys, així com els
mecanismes de seguiment per part de la Comissió. El nou Reglament entrarà en vigor el dia 20 des de
la seva publicació, serà obligatori en tots els seus aspectes i directament aplicable a la majoria dels
Estats Membres a partir de la seva data d'entrada en vigor i l’1 de gener de 2021 en alguns casos.

205

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v10.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v8.pdf
207
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
208
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Aen0021
209
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v9_759.pdf
210
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v9.pdf
211
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
206
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8.4.2.Proposta per refer el Reglament de l’ACER
La Proposta 212 , Annex 213 i documents complementaris 214 es basen en l’actual Regulació (EC)
No713/2009215, que segueix vigent. La Proposta adapta la normativa existent a les noves i ampliades
funcions de l’ACER per establir la Unió Energètica, i és un reflex de la importància del seu rol en
tasques de coordinació. Entrarà en vigor als 20 dies des de la seva publicació, i serà obligatori en tots
els seus aspectes i directament aplicable a tots els Estats Membres des d’aleshores.

8.5. Altres Elements
A més de les propostes legislatives esmentades anteriorment, el Winter Package conté una sèrie
d'altres Propostes, Comunicacions, Reglaments de la Comissió, avaluacions d'impacte, fulls
informatius, notes i informes que abasten, entre altres assumptes, l’eco‐disseny dels equips i
productes per a la indústria, la bioenergia sostenible, els preus i costos de l'energia, aspectes de
finançament, innovació en producció d’energia neta i de transport (documents216).

212

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v8_0.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v6.pdf
214
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
215
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0001:0014:EN:PDF
216
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
213
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9. ANNEX II: Situació actual del desplegament dels Comptadors Digitals
(Smart meters)
D’acord amb les Directives 2009/72/EC (electricitat) i 2009/73/EC (gas), dins el 3r Paquet d’Energia,
la UE té per objecte substituir almenys el 80% dels comptadors d'electricitat analògics per digitals i
intel∙ligents el 2020 sempre que sigui rendible fer‐ho (depèn d’una anàlisi de Cost‐Benefici217 positiu
a cada país i segons les directrius proporcionades per la Comissió Europea ‐una avaluació similar es
va dur a terme per als comptadors intel∙ligents de gas natural‐), Figura 10.1. Aquesta mesura pretén
poder reduir fins a un 9% el consum d'energia i les emissions de les llars europees. L’informe sobre
comptadors digitals (European Commission: Smart grids and meters, 2014218), indica que:


Prop de 200 milions de comptadors intel∙ligents d'electricitat (un 72% dels consumidors) i 45
milions per al gas (40%) es posaran en marxa a la UE progressivament fins l'any 2020. Això
representa una inversió mitjana entre 200 i 250 € per llar, el que representa un potencial de
45.000 M€, a més d’afavorir el desenvolupament massiu d’aquests equips.
 De mitjana, els comptadors intel∙ligents poden proporcionar fins a un estalvi de 309€ i de
160€ dels serveis d’electricitat i de gas, respectivament, per cada punt de mesura i any (entre
els consumidors, els proveïdors i els operadors de xarxes de distribució), així com un estalvi
d'energia mitjana del 3%.
El 30 de novembre de 2016, la Comissió va publicar una proposta219 que indica que tots els
consumidors han de tenir dret a sol∙licitar un mesurador intel∙ligent del seu proveïdor. Els
comptadors intel∙ligents han de permetre que els consumidors puguin aprofitar els beneficis de la
digitalització progressiva del mercat de l'energia a través de diverses funcions. Els consumidors
també han de poder accedir a contractes d'electricitat a preu dinàmic. Tanmateix, com en la resta de
legislació de la UE, cada Estat membre ha de transposar‐ho al seu ordenament jurídic nacional.
D’acord amb els resultats de l’anàlisi cost‐benefici, prop de 16 estats membres estan en el procés
d’instal∙lació a gran escala (Figura 10.2) sota diferents models (Figura 10.3).

217

http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses.jrc.ec.europa.eu/files/publications/guidelines_for_cost_benefit_analysis_
of_smart_metering_deployment.pdf
218
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets‐and‐consumers/smart‐grids‐and‐meters
219
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
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Figura 9.1 Situació (2014) del desplegament dels comptadors digitals per cada estat membre EU‐27, indicant el resultat del
CBA (Anàlisis Cost‐benefici)

Figura 9.2. Període per la instal∙lació massiva de comptadors digitals per cada Estat Membre
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Figura 9.3. Procediment inicial escollit pels estats membres amb desplegament massiu de comptadors digitals pel 2020

En l’informe “Smart Metering Deployment in the European Union” (2014) fet pel Joint Research
Centre de la Comissió Europea (JRC) es descriu l'estratègia de desplegament de cada país (obligatori
o voluntari), el mecanisme de mercat utilitzat (regulat o competència), el responsable de fer la
mesura (DSO, operador de comptadors o comercialitzador) i també el responsable de facilitar l’accés
de les dades (DSO o hub centralitzat).
9.1.1.Propietat dels comptadors digitals, de les dades i responsable de la lectura
En 15 dels 16 Estats membres en procés de desplegament a gran escala de comptadors, són els
gestors de les xarxes de distribució (DSO – Distributed System Operators) els responsables de la
implementació i els propietaris dels comptadors (es finança a través de tarifes d’accés a la xarxa, tot i
hi ha l’opció que el consumidor compri el comptador). Al Regne Unit el responsable de la instal∙lació
és el comercialitzador elèctric i a Alemanya, malgrat que és voluntari, la responsabilitat recau en el
“gestor de la mesura”. En alguns països el consumidor pot negar‐se a tenir un comptador digital
(conegut com opt‐out). Són Austria, Països Baixos, Regne Unit. Fins i tot a França aquesta opció no
està prohibida, malgrat no ser tan clara pel consumidor.
Respecte la gestió de les dades, els països on el responsable de la implementació és el DSO és
normalment aquesta mateixa entitat que les proporcionarà a partir del seu propi portal web. En
quatre Estats membres (Dinamarca, Estònia, Polònia i Regne Unit) les dades són gestionades per un
centre de dades centralitzat i independent (Central Data Hub); i, en els països a on no s’està fent el
desplegament obligatori (República Txeca, Alemanya i Eslovàquia), s’estan considerant opcions
alternatives.
En el cas dels països escandinaus (Dinamarca, Suècia, Noruega, Finlàndia), la tendència és disposar
d’un centre de dades centralitat i el responsable de gestionar‐lo és el gestor de la xarxa d’alta tensió
o “transportista” (TSO – Transport System Operator) amb el seu rol “d’operador del sistema”. També
és el model que s’està avaluant d’implementar a Alemanya.
9.1.2.Fabricants de Comptadors Digitals més habituals
El desplegament dels comptadors digitals necessita de la capacitat de produir, distribuir i instal∙lar un
gran nombre d’equips. Això requereix disposar de diferents empreses capaces d’oferir‐los en termes
de qualitat i preu, afavorint la competència en un mercat raonablement dividit. Els fabricants
principals actualment a Europa són:
 Landis+Gyr
(www.landisgyr.com)
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Itron
Elster
Iskraemeco

(https://www.itron.com/)
(www.elster.com/)
(www.iskraemeco.si/)

Els quatre s’han unit al voltant de l’associació IDIS220 ‘Interoperable Device Interface Specifications’
per afavorir la competència en el mercat de productes I serveis relacionats amb el desplegament dels
comptadors digitals.
Tanmateix, cap d’ells opera en el mercat espanyol, on s’han consolidat dos protocols principals al
voltant de les dues grans utilities o companyies elèctriques:



PRIME Alliance221 (compatible amb la major part de marques comercials com ZIV, Elster,
Circutor, GE, Itron, Janz, Landis+Gyr, ORBIS, entre d’altres) – liderat per Iberdrola222
(només compatible amb els comptadors d’ENEL) – liderat per ENDESA
Meters&More223

9.1.3.Infraestructura de comunicació i l'estàndard de tractament de dades
La Infraestructura de Mesura Avançada (AMI) és un conjunt d’elements situats des de l'interior de
l'edifici del ciutadà fins a la companyia elèctrica (Figura 10.4): Monitors d’energia, Home Area
Network_HAN, comptadors intel∙ligents, Wide Area Network_WAN, Recull de dades en capçalera,
sistemes de gestió de dades (DMS) i el portal de dades per les diferents parts interessades.

Figura 9.4. Infraestructura de mesura avançat, des del domicili del client a la companyia elèctrica. Adaptat de Evans, 2007)

220

http://idis‐association.com/
http://www.prime‐alliance.org
222
https://www.iberdroladistribucion.es/redes‐inteligentes/contador‐telegestionado/contadores‐digitales‐
homologados
223
http://www.metersandmore.com
221

psalas@smartgrid.cat

99

Accés a les dades dels comptadors digitals i el seu ús

La part central de l’AMI (Infraestructura de Mesura Avançada) està composada de:
 Comptadors Digitals Intel∙ligents:
És l'element clau per un correcte funcionament de l’AMI. Se situa a dins de la llar o en l’edifici. Recull
tot el consum d'energia en intervals de temps determinats i proporciona informació (com,
potencialment, el preu de l'electricitat) al consumidor i també a la companyia a través de certs
protocols de comunicació establerts de manera remota.
 Wide Area Networks (WAN):
Fa referència a una àrea més àmplia que permet connectar diferents comptadors digitals (situats en
àrees locals – LAN) entre ells i amb un Concentrador a on enviar les dades.
 Concentrador de Dades (Data concentrator ‐ DC or head end):
És el responsable de reunir totes les dades d'un gran nombre dispers de comptadors intel∙ligents. La
major part dels estats membres de la UE han adoptat aquest “concentrador de dades” com un
middleware entre el comptador digital i el sistema de gestió de dades (DMS). Físicament es troba en
les subestacions MT/BT i funciona com una passarel∙la de comunicació. La tecnologia de comunicació
entre el comptador i el concentrador són corrents portadores (PLC – Power Line Communication) o
GPRS.
 Sistema de Gestió de Dades (DMS):
DMS és un únic repositori o Base de Dades capaç d'emmagatzemar quantitats massives de lectures
dels comptadors intel∙ligents (per exemple, una lectura per hora pot produir al voltant d'uns 8000
lectures a l'any per sol comptador). En la majoria dels casos, la comunicació entre el concentrador de
dades i el DMS es realitza a través de GPRS.
Per tant, l'aplicació d'una norma comuna per a la gestió de dades és un dels majors reptes en la
implementació de comptadors intel∙ligents de la UE. Des del punt de vista de la UE, els estàndards de
comunicació més comuns i acceptats entre els components locals i el programari de gestió de dades,
es troben en el CEN/CLC/ETSE/TR 50.572: 2011. L’AMI més avançat està ben descrit en el
CEN/CLC/ETSE/TR 50.572 (CEN, 2011).
A la Figura 10.5Figura 9.5, un diagrama del Mandat 441 ressaltant l'àmbit de la normalització. La
Figura 10.6 mostra el Mandats 441, les relacions entre els comitès de normalització i la comunicació
entre els sistemes locals i el Concentrador.
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Figura 9.5: Coordination diagram for the M441

Figura 9.6: Reference architecture diagram for smart metering communications
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9.1.4.Equips de mesura independents del comptador digital (Sub‐meters)
Un dispositiu de mesura del consum elèctric es defineix com “submetering” quan el punt a on es fa la
mesura se situa entre el comptador oficial de la companyia i el quadre de distribució elèctric del
client ( on sol ubicar‐se). Es tracta d’un dispositiu independent del comptador tan pel que fa a la
mesura, com a les comunicacions. Segons el fabricant, es pot seleccionar entre diferents freqüències
de mesura fins a pràcticament temps real (sent el més habitual, mesures cada minut). D’aquesta
manera aquests equips possibiliten un seguit de serveis de major nivell cap al consumidor, podent
esdevenir complementaris al propi comptador digital intel∙ligent o smart meter, com per exemple
mesura de sublínees de consum (electrodomèstics, endolls, il∙luminació, etc).
Existeix un ventall molt ampli de dispositius, de connexió i de funcionalitats. Des d’un simple
mesurador que comunica directament a través de la xarxa local (LAN), per exemple wi‐fi o Ethernet,
fins a equips domòtics que comuniquen contra una centraleta provista de pantalla i amb capacitat
d’interactuar amb electrodomèstics, endolls i altres dispositius (com termòstats, per exemple).
Respecte les tecnologies i protocols de comunicació es pot seleccionar entre un ampli ventall amb fil i
sense fil (incloent BPL, ZigBee, 3G, Wi‐Fi, Ethernet, fibra, port serie, Malla‐RF i WAN). La
interoperatibilitat és un repte i destaquen normes com ANSI/NMEA C12.18 i IEC 62056
(DLMS/COSEM) com a protocols de comunicació bidireccionals amb comtpadors digitals. En
qualsevol cas, és un punt crític per la fiabilitat i robustesa del sistema i dels serveis associats que
puguin oferir‐se (per exemple, si s’utilitza com a comunicacions el wifi i aquest perd cobertura, es
canvia el proveïdor o senzillament s’apaga a les nits, el servei pot veure’s interromput). I també
respecte la privacitat i la seguretat davant les intrusions per part de tercers.
Un segon punt crític és la interoperatibilitat d’aquests sistemes entre ells mateixos així com amb els
electrodomèstics i altres serveis de la llar intel∙ligent. En aquest sentit s’estan desenvolupant
protocols per poder fer créixer les opcions de les smart homes, com el IFTTT224 ‐ “IF This Then That”
que diferents fabricants estan adoptant.
Finalment, la tercera barrera i potser la més important, és el cost. Són dispositius amb un preu entre
els 100 i els 250€, la qual cosa fa difícil tenir un model de negoci que possibiliti la seva penetració
massiva a les llars Europees, tret d’usuaris avançats o projectes pilots, moltes vegades promoguts per
les administracions públiques (com el projecte Rubí Brilla225 o Autosuficiència BCN226) o les pròpies
companyies elèctriques o asseguradores. El subsegment amb més èxit dins el context d’smart home
és el control del termòstat, atès que aporta estalvis econòmics importants, i ha tingut una bona
empenta publicitària a partir de casos d’èxit com l’empresa NEST227 comprada per Google228.
A l’Annex IV hi ha una relació d’empreses que ofereixen serveis d’eficiència energètica basant‐se amb
dades de consum elèctric i, d’entre elles, s’indiquen les que comercialitzen equips de mesura
considerats com submetering. Algunes d’elles són catalanes, i donen una idea del potencial de
productes i serveis que un mercat competitiu pot oferir al consumidor d’energia, ja sigui residencial,
comercial o industrial.
224

https://en.wikipedia.org/wiki/IFTTT
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes‐estrategics/rubibrilla?set_language=ca
226
https://ajuntament.barcelona.cat/autosuficiencia/ca/personalEnergy
227
https://nest.com/thermostat/meet‐nest‐thermostat/
228
https://en.wikipedia.org/wiki/Nest_Labs
225
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En la Taula 10.1 es fa un resum de la situació actual (desembre 2016) per cada Estat membre en
situació de desplegament massiu de comptadors digitals respecte l’accés a terceres parts, la qualitat
de la dada, el procés de com accedir i els serveis bàsics actualment ofert als consumidors229 230 231 232
233 234
.

229

‘Smart Metering Deployment in the European Union | JRC Smart Electricity Systems and Interoperability’ (Accés 5 de
desembre 2016) http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart‐metering‐deployment‐european‐union
230
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Cost‐Benefit Analyses & State of Play of Smart Metering Deployment in the
EU‐27’, n.d.
231
‘European Smart Metering Landscape Report’, n.d. https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee‐
projects/files/projects/documents/smartregions_landscape_report_2012_update_may_2013.pdf (Accés 5 de desembre
2016)
232
‘Millions of Linky Smart Meters Are on Their Way to Homes Soon’. https://www.metering.com/features/smart‐meters‐
101‐frances‐linky‐electricity‐meters/ (Accés 5 de desembre 2016)
233
‘COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Fiches for Electricity Smart Metering’, n.d.
234
Natconsumers. ‘2nd Workshop on the Language of Energy | Natconsumers’ http://natconsumers.eu/events/2nd‐
workshop‐on‐the‐language‐of‐energy/ (Accés 5 de desembre 2016)
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FONT: elaboració pròpia

País

Poden ser les dates accessibles a terceres
parts?

Quan es pot accedir a la dada?

Àustria

SI ‐ els consumidors tenen dret a accedir
a les seves dades de consum de forma
gratuïta. Les dades poden ser passades a
tercers amb el permís dels consumidors
[CEER, 2012]

El consumidor té dret a rebre
les dades del gestor de la
xarxa de 12: 00 h del dia
després del consum [E‐
Control, 2010]

via portal web operat per la DSO

Països Baixos

TAULA 9.1: Accés de les dades dels comptadors digitals a terceres parts.

SI ‐ el mercat té la responsabilitat de
proporcionar als clients la informació
sobre el consum i el cost en temps real. El
cosnumidor pot autoritzar a un proveïdor
de serveis comercials a utilitzar en temps
real les seves dades per rebre serveis més
enllà del nivell mínim regulat.

Retard d'un dia [Dutch
Energy Savings Monitor]

Els tercers poden accedir a les dades a través d'un
servidor d'accés central (CAS), gestionat pel DSO. Les
dades de consum s'emmagatzema localment a les llars
i són accessibles i interoperables.

Noruega

SI ‐ amb el permís del consumidor, les
terceres parts tenen també accés a les
dades"

Els consumidors i els
comercialitzadors
podran
accedir a les dades a les 9:00
am del dia després del
consum. Les dades horàries
seran
emmagatzemades
durant 15 mesos i les dades
setmanals durant 3 anys.

Es opot accedir a les dades a través del centre de
dades centralitzat Elhub (a partir de febrer de 2017).
Elhub proporcionarà accés per a tots els agents (DSO,
minoristes, proveïdors de consultoria energètica
SmartHouse) amb un contracte d'ús donat per
l'usuari, qui n'és el propietari. Ehubl serà accessible a
través dels llocs web del comercialitzador
d'electricitat.

Finlàndia

Com es pot accedir a la dada?

SI ‐ amb el permís del consumidor, les
terceres parts tenen també accés a les
dades."

El dia després del consum.
Les dades horàries han de
ser emmagatzemats durant
almenys 6 anys.

Actualment a través del portal web del distribuïdor
(DSO). . En el 2015 es va començar a desenvolupar el
DataHub (on està involucrat el TSO) i està previst
operi en el 2019.
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Serveis bàsics proveïts al consumidor a nivell
estatal

Operadors
del
sistema:
‐ monitor amb el consum actual i
històrics
‐
propostes
d'estalvi
energètic
Comercialitzadors: han de proveïr al
cosnumidor amb la informació sobre el
consum i el cost en format elèctronic.

Els consumidors poden rebre els preus de
l'energia per hora per poder comparar el
consum, els preus i els costos al llarg del
temps.
Les empreses de distribució (DSO) han
d'assegurar al consumidor que pot
connectar a comptador digital un monitor
energètic per veure els consums a dins de
casa, que servirà també per veure els
preus (enviat pels comercialitzadors) i les
tarifes (enviat pels DSO).
Els distribuïdors estan obligats a instal∙lar
comptadors digitals interoperables amb
monitors per veure el consum en temps
real
a
dins
de
casa.
Alguns
comercailitzadors
ofereixen
serveis
addicionals, com gràfiques de consum,
comparatius entre períodes, alarmes i
aplicacions mòbils

Spain

Dinamarca

Irlanda
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SI ‐ a més els usuaris poden accedir a les
seves dades localment

SI ‐ a través de dades central DataHub pot
posar‐se a disposició de tercers (des del 4
d'abril de 2016). Els consumidors poden
accedir a les seves pròpies dades de
forma gratuïta. Les dades han de poder
posar‐se a disposició dels proveïdors de
serveis energètics (els quals han d'estar
registrats a Dinamarca, tenir un lloc web i
tenir una raó viable per treballar amb les
dades de consum elèctric) de forma
gratuïta i en un format normalitzat.

SI ‐ A través del portal web de la DSO

Accés diari a lectures de
mitja
hora
per
comecialitzadors,
distribuïdors i tercers parts.

Els consumidors poden accedir a les dades de consum
en temps real a través de la xarxa de
telecomunicacions de casa (wifi), quan sigui
tècnicament possible.

1‐2 dies després
mesura [Annex D].

Mitjançant el Central Data Hub, el qual és accessible a
través de les pàgines web dels comercialitzadors
d'energia. El client accedeix al seu comptador a través
de la pàgina web eloverblik.dk amb el seu
identificador (NemID) per veure i exportar les seves
dades.
Els consumidors poden compartir les seves dades amb
tercers a través de la plataforma d'aquest tercer, qui
envia al consumidor un enllaç on s'ha de connectar
amb el seu NemID i donar accés (dades actuals i fins a
un any d'històrics), de manera que la tercera part
podrà accedir‐hi online a través d'una API. Les
condicions per a tercers s'especifiquen (en danès) a
https://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/
Danske%20dokumenter/El/Vilkår%20for%20deltagels
e%20i%20DataHub%20‐%20tredjepart.pdf I el procés
de com accedir‐hi està descrit (en danès) a
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/D
anske%20dokumenter/El/Vejledning‐
%20Kundestyret%20adgang%20til%20data.pdf

de

la

Com a màxim al cap de 7 dies
des de la mesura
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A través del portal web de la DSO, les terceres parts
poden accedir a les dades del comsumidor amb la
seva contrasenya i permís en format CSV / Excel
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Accés als consum en temps real via la
xarxa wifi, amb opció de descarregar
històrics i comparables [6]. Per diferents
canals, el consumidor pot rebre "factures
intel∙ligents" amb tota la informació del
comptador digita i informació rellevant
per prendre decisions en temps real
sobre l'ús de l'energia més eficient i
econòmica [CER / 16/125].

Els consumidors han de ser informats a la
seva factura sobre l'accés gratuït a les
seves dades de consum.
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Regne Unit

SI
‐
Independentment
de
comercialitzador elèctric, es permetrà als
consumidors a optar per compartir les
dades dels comptadors intel∙ligents amb
tercers amb llicència.

1 dia després de la mesura.
Serà en temps real per als
consumidors domèstics el
2017

Consumidors i tercers poden accedir a les dades a
través de DCC (Data Communication Company). Les
tercers parts no cal que estiguin registrades al Regne
Unit, però han de ser reconegudes i dispsoar del SEC
(Smart Energy Code ‐ comissió de £ 450 + Taxes ‐‐> £
540) i, a continuació, seguir els procediments d'accés
DCC
descrit
(en
anglè)
a
http://www.smartdcc.co.uk/dcc‐users/becoming‐a‐
dcc‐user/

Els comercialitzadors estan obligats a
proveïr d'un monitor domèstic d'energia
(IHD ‐ In Home Display) o oferir un
sistema de participació al consumidor
(engagement tool).

SI
‐
a
través
de
Linky
<http://www.enedis.fr/linky‐
communicating‐meter> [4]. Tan els
comercailitzadors com els proveïdors de
serveis energètics poden oferir qualsevol
tipus de servei basat en aquestes dades
una vegada que han obtingut el
consentiment informat dels consumidors
(les dades segueixen sent propietat del
client)

La informació està disponible
24 h després del moment del
consum a Linky en una
pàgina web dedicada i li
dóna un gràfic que mostra
com canvis en la demanda
d'energia domèstica en
períodes de 10 minuts. Si es
vol el valor en temps real cal
pagar el servei al proveïdor.

S'accedeix a través del DSO de manera equivalent al
Green Button. Per accedir a dada en temps real, els
consumidors han d'instal∙lar un dispositiu en el
comptador digital (que pot ser proveït gratuïtament
pel comercailitzador o el proveïdor del servei
energètic).
També
permet
el
control
d'electrodomèstics i altres equips segons tarifes.

Es pot visualtzar les tendències dels
consumidors per dia/setmana/mes/any;
comparar entre altres habitatges. També
es poden fixar objectius d'estalvi, alertes,
entre d'altres. Les dades es mostren en
kWh atès que la DSO o té accés a la
informació de tarifa.

Suècia

1 dia després de la mesura.

En l'actualitat a través del DSO, si bé és necessari el
permís del consumidor per poder actuar en
representació seva. En el futur això es farà a través
d'un concentrador de dades central.

França

SI ‐ la transposició de la Directiva
d'Eficiència energètica a la legislació
sueca reconeix la figura dels proveïdors
de serveis energètics. I que aquests tenen
dret a que el DSO els hi faciliti l'accés de
les dades del comptador a sol∙licitud del
consumidor.
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10.ANNEX III: Informació d’ENDESA davant la substitució del comptador
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pla de substitució de comptador s

Nº Póliza: 99999999999
C.U.P.S.: ES00000000000000000XXX
Población del Pto de suministro (Provincia del Pto de suministro)

Nombre Apellido_1 Apellido_2
Dirección
00000 Población
Provincia
C2/0000002

31.258
Provincia del Pto de suministro, 07 de juny de 2011
99/99/9999

FIRMA
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11.ANNEX IV: Estàndards dels Comptadors Digitals a la UE
Standards for Electricity meters (under the responsibility of CLC TC 13)
 EN 50470‐1: Electricity metering equipment (a.c.) – Part 1: General requirements,
tests and test conditions – Metering equipment (class indexes A, B and C)
 EN 50470‐3: Electricity metering equipment (a.c.) – Part 3: Particular requirements
– Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
The above two standards are harmonized under the MID.
 EN 62052‐11:2003: Electricity metering equipment (a.c.) ‐ General requirements,
tests and test conditions – Part 11: Metering equipment (IEC 62052‐11:2003)
 EN 62053‐21:2003 Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements
–
Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2) (IEC 62053‐21:2003)
 EN 62053‐23:2003: Electricity metering equipment (a.c.) ‐ Particular requirements
–
 Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3) (IEC 62053‐23:2003)
 EN 62056‐24 (draft) Electricity metering equipment (a.c.) – Particular
requirements – Part 24: Static meters for reactive energy (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Standards for tariff and load control
 EN 62052‐11:2003: Electricity metering equipment (a.c.) – General requirements,
tests and test conditions – Part 11: Metering equipment (IEC 62052‐11:2003)
 EN 62054‐21:2004: Electricity metering (a.c.) – Tariff and load control – Part 21:
Particular requirements for time switches (IEC 62054‐21:2004)
Standards for payment metering:
 IEC 62055‐21:2005: Electricity metering – Payment systems – Part 21: Framework
for
standardization
 EN 62055‐31:2005, Electricity metering – Payment systems – Part 31: Particular
requirements – Static payment meters for active energy (classes 1 and 2) (IEC
62055‐31:2005)
Standards for Gas meters (under the responsibility of CEN/TC 237)
 EN 1359: Gas Meters – diaphragm gas meters
 EN 12480: Gas Meters – rotary displacement meters
 EN 12261: Gas Meters – turbine gas meters
 EN 12405‐1: Gas meters – conversion devices – Part 1 Volume conversion
 EN 14236: Ultrasonic domestic gas meters
 TR 16061: Gas meters – Smart gas meters
Standards for Water meters (under the responsibility of CEN TC 92)
 EN 14154 series: Water meters
Standards for Heat meters (under the responsibility of CEN TC 176)
 EN 1434 series: Heat meters
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12.ANNEX V: Companyies de serveis energètics a partir de les dades del
consum elèctric
Les empreses amb un *, estan oferint també dispositius de mesura independents del
comptador digital (submetering). Les empreses catalanes tenen l’afegit CAT darrera del seu
nom.
Enerbyte ‐ CAT
CIMNE Bee Group ‐ CAT
*Mirubee ‐ CAT
*Circutor ‐ CAT
Factor Energia ‐ CAT
WattaBit ‐ CAT
Opower
C3 IoT
SilverSpring
*Comverge
Bidgely
Grid4C
Powerley
MeterGenius
Greenely
*Plugwise
*Toon
Green Choice
Green Pocket
*Wattio
Intelen
*Watty
British Gas
Fifth Play
Onzo
Ijenko
*Efergy
*Smappee
Navetas
*Ecoisme
*Neurio
Simple Energy
Egreen
MyEnergy
*Currentcost
Dwelo
BEN Energy
SolarCity
Elenia Oy
*Enel
Tendril
Rocket home
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http://www.enerbyte.com/
http://www.beegroup‐cimne.com/solutions/
http://www.mirubee.com/
http://circutor.es/es
http://www.factorsmarthome.com/
http://www.wattabit.com
https://opower.com/
http://c3iot.com/products/
http://www.silverspringnet.com/
http://www.comverge.com/
http://www.bidgely.com/
http://www.grid4c.com/products
http://www.powerley.com/
https://metergenius.com/
https://greenely.com/
https://www.plugwise.com/
https://www.eneco.nl/toon‐thermostaat/
https://www.greenchoice.nl/app/
http://www.greenpocket.de/en/
https://wattio.com/en/
http://intelen.com/us/
http://watty.io/
https://www.britishgas.co.uk/smarter‐living.html
http://www.fifthplay.com/
http://www.onzo.com/
http://www.ijenko.com/
http://efergy.com/
http://www.smappee.com/be_en/energy‐monitor
http://www.navetas.com/
https://ecois.me/en/
http://neur.io/
http://simpleenergy.com/
http://www.egreen.fr/
http://www.myenergy.com/
http://www.currentcost.com/
http://dwelo.com/
https://www.ben‐energy.com/
http://www.solarcity.com/residential/mysolarcity
http://www.elenia.fi/
http://www.ilevia.com/products/enel‐smart‐info/
https://www.tendrilinc.com/
http://www.rockethome.de/en
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