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Manual e-distribución 

 
E-distribución és una plataforma de la distribuïdora Endesa, empresa encarregada de 

distribuir l’energia a tota Catalunya i a les Illes Balears, entre altres llocs. Permet als 

consumidors consultar l’estat de les seves factures, el seu consum i la potència 

demanada de manera gràfica i visual. És una eina gratuïta a la qual tothom té accés. 
 

Per a poder descarregar les dades de consum de la web, primer us haureu de donar 

d’alta si encara no ho heu fet. Un cop registrats haureu d’esperar uns dies per a tenir 

accés. La persona de la vostra llar que té al seu nom les factures del consum elèctric és 

qui s’ha de registrar. 
 

Com registrar-se? 
 

Primer de tot heu d’entrar a la web www.edistribucion.com i allà us trobareu la següent 

pantalla Figura 1. Haureu d’anar a dalt a la dreta per accedir a la zona d’usuaris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Pantalla principal 

 
Aquesta és la pantalla d’accés al vostre usuari. Si encara no esteu registrats, avall hi 

ha l’accés al registre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Pantalla accés usuaris 
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Un cop comença el procés de registre, et fa elegir el tipus de perfil. Dependrà en cada 

cas, però els camps més habituals són els que apareixen a la imatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Selecciona el teu perfil 

 

A la següent pantalla, Crea tu cuenta, es demanen les dades personals. Com es mostra 

a la Figura 4, cal adjuntar un document identificatiu (es pot escanejar el DNI o bé fer-hi 

una foto). És important facilitar totes les dades que es demanen perquè puguin verificar 

que sou vosaltres. Al tractar-se de dades confidencials, han de passar un rigorós procés 

de verificació per tal que us donin accés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Crea el teu compte 
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Ja esteu registrats! 
 

Un cop registrats, a la pantalla principal podreu accedir a diversos llocs tal com es 

mostra a la Figura 5. És força interessant per fer-se una idea del consum que es tenen 

als habitatges, quines tendències es tenen i poder observar si la tarifa que es té 

contractada és la més adient. 

 

Per tal de realitzar el nostre TFG, necessitem que ens faciliteu les dades dels apartats 

Tu consumo i Potencia màxima demandada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Pantalla principalde l'usuari 
 

Un cop entreu a l’apartat de Tu consumo, hi ha dues opcions per tal de descarregar les 

dades tal com s’indica a la Figura 6. L'opció 1 és la més ràpida de fer que és la Descarga 

masiva de curvas. En alguns casos la primera opció o bé no funciona o no descarrega 

les dades dels períodes demanats. A continuació s’expliquen les dues opcions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6. Consulta de corbes de consum. 
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Opció 1: Descarga masiva de curvas 

 

Us apareixerà la següent pantalla i us farà seleccionar les CUPS de les direccions de 

les quals vulgueu descarregar les dades com s’observa a la Figura 7. Al tipus de 

descàrrega, s’ha de posar Datos horarios i el període que se us demana és des del com 

a mínim de l’octubre de l’any 2019 fins al setembre de l’any 2020. Finalment heu de 

sol·licitar la descàrrega.  

Al cap d’una estona, a la pantalla principal del vostre usuari se us activarà una campana 

conforme se us ha descarregat una carpeta comprimida en format .zip que conté totes 

les dades dels mesos demanats (Figura 8). Alguns cops, tarda a sortir o no surt. Intenta 

refrescant la pantalla amb la tecla F5 i et tocaria aparèixer el fitxer. 

Se us demana que la guardeu amb el format NOM_COGNOM1_COGNOM2.zip (Nom i 

Cognoms de la persona que ha respost l’enquesta) i la pengeu al final de l’enquesta. 

Comproveu que se us han descarregat correctament les dades i els arxius contenen les 

dades entre l’ 1/10/2019 i el 30/09/2020. Sinó feu el procediment de la opció 2, que és 

més lent, però sempre funciona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Pantalla descàrrega massiva de corbes 

 

 
 

Figura 8. Notificació de descàrrega de dades disponible 
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Opció 2: Consultar curva 

 

En aquest apartat es pot veure de manera gràfica el consum per dies i també per mesos. 

Per a descarregar les dades, s’ha d’anar a Periodo de facturación, Avanzado. Un cop 

allà es poden descarregar les dades de màxim 60 dies. Se us demana que descarregueu 

les dades des de l’ 1/10/2019 fins al 30/09/2020. Com que no es pot fer tot amb una sola 

descàrrega de dades haureu de fer-ho amb 6 períodes de 60 dies en 60 dies com es 

mostra a la Figura 9. Com es mostra a la Figura 10, un cop seleccionat el període al final 

de la pàgina s’ha de descarregar un arxiu CSV. Un cop tingueu tots els períodes 

descarregats, poseu-los en una carpeta amb el format 

NOM_COGNOM1_COGNOM2.zip (Nom i Cognoms de la persona que ha respost 

l’enquesta) i la pengeu al final de l’enquesta. 

 

- Període 1: 1/10/19 a 30/11/19 

- Període 2: 1/12/19 a 30/1/20 

- Període 3: 31/1/20 a 31/3/20 

- Període 4: 1/4/20 a 31/5/20 

- Període 5: 1/6/20 a 31/7/20 

- Període 6: 1/8/20 a 30/9/20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Període de facturació avançat 

 
 

 
Figura 10. Descàrrega de dades 
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Un cop descarregades les dades del vostre consum mitjançant l’opció 1 o l’opció 2 

us demanem un últim esforç perquè ens proporcioneu les dades de l’apartat 

Potencia màxima demandada. És un procés molt més fàcil que l’anterior, ja que no 

heu de descarregar res. En aquesta secció es poden consultar les dades de la 

potència màxima consumida cada mes i en quin moment es va produir. Com es 

mostra a la Figura 11, selecciones un període i et mostra el gràfic de consum. 

Se us demana que seleccioneu el període més gran de temps que us permeti la 

plataforma i que feu una captura de pantalla d’aquest gràfic. Per últim que l’adjunteu 

a l’enquesta juntament amb la carpeta de dades de consum i, si es pot, poseu el 

vostre nom per poder-lo identificar fàcilment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Gràfica potència demanada 
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Apèndix C

Codi

C.1 Codi Python creació fitxers
# coding:utf-8
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import csv
import glob
import time
import numpy as np
import xlrd
from pandas import ExcelWriter, ExcelFile
import datetime
from Step_2 import step2
import holidays
from append_df_to_excel import append_df_to_excel

# ====== Eliminar problematica d'error quan el fitxer EXCEL del
# ======qual es parteix esta buit
try:

xls = xlrd.open_workbook('ConsumHorariGlobal.xlsx',
on_demand=True)

xls_sheet_names = xls.sheet_names()
except FileNotFoundError:

xls_sheet_names = []
#

# ====== Inici estudi dades i creació columnes per
# ====== crea fitxer amb totes les fulles
for f in glob.glob('Consums/*'):

sheet_name = f.split('\\')[1]

print(sheet_name)
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if sheet_name not in xls_sheet_names:
start_time = time.time()
pobresa = sheet_name.split('_')[0]
consum_usuaria = step2(sheet_name)
print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time))
consum_usuaria.insert(loc=0, column='Ident', value=sheet_name)
start_time = time.time()
consum_usuaria['Diasetmana'] = consum_usuaria.Timestamp.dt.weekday

isHivern = False
for index, row in consum_usuaria.iterrows():

if row.Mes == 10 and row.Dia >= 25 and row.Diasetmana == 6:
isHivern = True

elif row.Mes == 3 and row.Dia >= 25 and row.Diasetmana == 6:
isHivern = False

if isHivern:
consum_usuaria.loc[index, 'Periode'] = 'H'
if 12 <= row.Hora < 22:

consum_usuaria.loc[index, 'Franja'] = 'P'
else:

consum_usuaria.loc[index, 'Franja'] = 'V'
else:

consum_usuaria.loc[index, 'Periode'] = 'E'
if 13 <= row.Hora < 23:

consum_usuaria.loc[index, 'Franja'] = 'P'
else:

consum_usuaria.loc[index, 'Franja'] = 'V'

# =========== diferenciar entre festius i laborables
if row.Diasetmana >= 5:

consum_usuaria.loc[index, 'L_F'] = 'F'
elif row.Timestamp.date() in holidays.ESP(years=2019,

prov='CT', state='ESP'):
consum_usuaria.loc[index, 'L_F'] = 'F'

else:
consum_usuaria.loc[index, 'L_F'] = 'L'

# =========== afegir identificador amb pobresa o sense

if pobresa == 'A':
consum_usuaria.loc[index, 'A_N'] = 'A'

else:
consum_usuaria.loc[index, 'A_N'] = 'N'

print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time))
# === afegeix la fulla de dades en cas que la fulla no existeixi
append_df_to_excel('ConsumHorariGlobal.xlsx', consum_usuaria,

sheet_name=sheet_name)
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## =======Crear un unic full on hi ha les dades de tothom amb l'identificador
# llegeix tots els fulls d'un fitxer d'excel i crea un DataFrame
all_sheets = pd.read_excel('ConsumHorariGlobal.xlsx', sheet_name=None)
unadimensio = pd.concat(all_sheets, ignore_index=True)
unadimensio = unadimensio.drop(unadimensio.columns[[0]], axis=1)

# ============= crear Excel
writer = ExcelWriter('ConsumHorariUnificat.xlsx')
unadimensio.to_excel(writer, )
writer.save()
#Escriure un data frame dins un fitxer csv
unadimensio.to_csv('ConsumHorariUnificat.csv', index=True, decimal=',', header=True)

C.2 Codi Python càlcul costos tarifes
import pandas as pd
import requests
import json
from pandas import ExcelWriter

TOKEN = open('Fitxers_tool/Token.txt', 'r').read()

# Codis per extreure dades des de l'API de REE
# Tarifa general o normal.
indicador_energia_20A = 10229
indicador_peatge_20A = 1018
# Tarifa DHA o amb discriminació horària de dos períodes.
indicador_energia_20DHA = 10230
indicador_peatge_20DHA = 1025
# Tarifa DHS o amb discriminació horària de tres períodes.
indicador_energia_20DHS = 10231
indicador_peatge_20DHS = 1032
# Altres paràmetres
period = "hour"
dev = False
start_dt = "2019-09-01"
end_dt = "2020-11-30"
# API: Tarifa general o normal - > TERME ENERGIA ACTIVA
url = "https://api.esios.ree.es/indicators/"
aurl = "?start_date={}".format(start_dt)
b = "T00:00:00&end_date={}T23:59:59".format(end_dt)
t = "&time_trunc={}".format(period)
headers = {'content-Type': 'application/json',

'Authorization': 'Token token={}'.format(TOKEN)}
url_pers = url + str(indicador_energia_20A) + aurl + b + t
response = requests.get(url_pers, headers=headers, stream=True)
data_dict_20A = json.loads(response.content.decode('UTF-8'))
data_20A = pd.DataFrame(data_dict_20A["indicator"]["values"])
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data_20A["indicador"] = data_dict_20A["indicator"]['name']
data_20A["idx"] = indicador_energia_20A

# API: Tarifa DHA o amb discriminació horària de dos períodes->PEATGE
url = "https://api.esios.ree.es/indicators/"
aurl = "?start_date={}".format(start_dt)
b = "T00:00:00&end_date={}T23:59:59".format(end_dt)
t = "&time_trunc={}".format(period)
headers = {'content-Type': 'application/json',

'Authorization': 'Token token={}'.format(TOKEN)}
url_pers = url + str(indicador_peatge_20A) + aurl + b + t
response = requests.get(url_pers, headers=headers, stream=True)
data_dict_20A = json.loads(response.content.decode('UTF-8'))
data_20A_P = pd.DataFrame(data_dict_20A["indicator"]["values"])
data_20A_P["indicador"] = data_dict_20A["indicator"]['name']
data_20A_P["idx"] = indicador_peatge_20A

# API: Tarifa DHA -> TERME ENERGIA ACTIVA
url = "https://api.esios.ree.es/indicators/"
aurl = "?start_date={}".format(start_dt)
b = "T00:00:00&end_date={}T23:59:59".format(end_dt)
t = "&time_trunc={}".format(period)
headers = {'content-Type': 'application/json',

'Authorization': 'Token token={}'.format(TOKEN)}
url_pers = url + str(indicador_energia_20DHA) + aurl + b + t
response = requests.get(url_pers, headers=headers, stream=True)
data_dict_20DHA = json.loads(response.content.decode('UTF-8'))
data_20DHA = pd.DataFrame(data_dict_20DHA["indicator"]["values"])
data_20DHA["indicador"] = data_dict_20DHA["indicator"]['name']
data_20DHA["idx"] = indicador_energia_20DHA

# API: Tarifa DHA -> PEATGE
url = "https://api.esios.ree.es/indicators/"
aurl = "?start_date={}".format(start_dt)
b = "T00:00:00&end_date={}T23:59:59".format(end_dt)
t = "&time_trunc={}".format(period)
headers = {'content-Type': 'application/json',

'Authorization': 'Token token={}'.format(TOKEN)}
url_pers = url + str(indicador_peatge_20DHA) + aurl + b + t
response = requests.get(url_pers, headers=headers, stream=True)
data_dict_20DHA = json.loads(response.content.decode('UTF-8'))
data_20DHA_P = pd.DataFrame(data_dict_20DHA["indicator"]["values"])
data_20DHA_P["indicador"] = data_dict_20DHA["indicator"]['name']
data_20DHA_P["idx"] = indicador_peatge_20DHA

# API: Tarifa DHS -> ENERGIA
url = "https://api.esios.ree.es/indicators/"
aurl = "?start_date={}".format(start_dt)
b = "T00:00:00&end_date={}T23:59:59".format(end_dt)
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t = "&time_trunc={}".format(period)
headers = {'content-Type': 'application/json',

'Authorization': 'Token token={}'.format(TOKEN)}
url_pers = url + str(indicador_energia_20DHS) + aurl + b + t
response = requests.get(url_pers, headers=headers, stream=True)
data_dict_20DHS = json.loads(response.content.decode('UTF-8'))
data_20DHS = pd.DataFrame(data_dict_20DHS["indicator"]["values"])
data_20DHS["indicador"] = data_dict_20DHS["indicator"]['name']
data_20DHS["idx"] = indicador_energia_20DHS

# API: Tarifa DHS -> PEATGE
url = "https://api.esios.ree.es/indicators/"
aurl = "?start_date={}".format(start_dt)
b = "T00:00:00&end_date={}T23:59:59".format(end_dt)
t = "&time_trunc={}".format(period)
headers = {'content-Type': 'application/json',

'Authorization': 'Token token={}'.format(TOKEN)}
url_pers = url + str(indicador_peatge_20DHS) + aurl + b + t
response = requests.get(url_pers, headers=headers, stream=True)
data_dict_20DHS = json.loads(response.content.decode('UTF-8'))
data_20DHS_P = pd.DataFrame(data_dict_20DHS["indicator"]["values"])
data_20DHS_P["indicador"] = data_dict_20DHS["indicator"]['name']
data_20DHS_P["idx"] = indicador_peatge_20DHS

# Transformació de dades de tarifa general o normal. Està en €/MWh
costos_tarifa_20A = data_20A["datetime"].str.split("+", n=2, expand=True)
costos_tarifa_20A.columns = ['datetime', 'Drop']
costos_tarifa_20A = costos_tarifa_20A.drop(['Drop'], axis=1)
costos_tarifa_20A["Timestamp"] = pd.to_datetime(costos_tarifa_20A['datetime'])
costos_tarifa_20A["Activa20A"] = data_20A["value"]
costos_tarifa_20A["peatge20A"] = data_20A_P["value"]
costos_tarifa_20A["20A"] = costos_tarifa_20A["Activa20A"] +\

costos_tarifa_20A["peatge20A"]
costos_tarifa_20A = costos_tarifa_20A.drop(['datetime'], axis=1)

# Transformació de dades de tarifa DHA. Està en €/MWh
costos_tarifa_20DHA = data_20DHA["datetime"].str.split("+", n=2, expand=True)
costos_tarifa_20DHA.columns = ['datetime', 'Drop']
costos_tarifa_20DHA = costos_tarifa_20DHA.drop(['Drop'], axis=1)
costos_tarifa_20DHA["Timestamp"] = pd.to_datetime(costos_tarifa_20DHA['datetime'])
costos_tarifa_20DHA["Activa20DHA"] = data_20DHA["value"]
costos_tarifa_20DHA["peatge20DHA"] = data_20DHA_P["value"]
costos_tarifa_20DHA["20DHA"] = costos_tarifa_20DHA["Activa20DHA"] +\

costos_tarifa_20DHA["peatge20DHA"]
costos_tarifa_20DHA = costos_tarifa_20DHA.drop(['datetime'], axis=1)

# Transformación de datos de tarifa DHS. Està en €/MWh
costos_tarifa_20DHS = data_20DHS["datetime"].str.split("+", n=2, expand=True)
costos_tarifa_20DHS.columns = ['datetime', 'Drop']
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costos_tarifa_20DHS = costos_tarifa_20DHS.drop(['Drop'], axis=1)
costos_tarifa_20DHS["Timestamp"] = pd.to_datetime(costos_tarifa_20DHS['datetime'])
costos_tarifa_20DHS["Activa20DHS"] = data_20DHS["value"]
costos_tarifa_20DHS["peatge20DHS"] = data_20DHS_P["value"]
costos_tarifa_20DHS["20DHS"] = costos_tarifa_20DHS["Activa20DHS"] +\

costos_tarifa_20DHS["peatge20DHS"]
costos_tarifa_20DHS = costos_tarifa_20DHS.drop(['datetime'], axis=1)

# Assegurar que les dades estan en ordre cronològic
costos_tarifa_20A = costos_tarifa_20A.sort_values(by=['Timestamp'])
costos_tarifa_20A.reset_index(inplace=True)
costos_tarifa_20A = costos_tarifa_20A.drop(['index'], axis=1)

costos_tarifa_20DHA = costos_tarifa_20DHA.sort_values(by=['Timestamp'])
costos_tarifa_20DHA.reset_index(inplace=True)
costos_tarifa_20DHA = costos_tarifa_20DHA.drop(['index'], axis=1)

costos_tarifa_20DHS = costos_tarifa_20DHS.sort_values(by=['Timestamp'])
costos_tarifa_20DHS.reset_index(inplace=True)
costos_tarifa_20DHS = costos_tarifa_20DHS.drop(['index'], axis=1)

# Unir totes les taules en una
costos_tarifes = pd.merge(costos_tarifa_20A, costos_tarifa_20DHA, on="Timestamp")
costos_tarifes = pd.merge(costos_tarifes, costos_tarifa_20DHS, on="Timestamp")
print(costos_tarifes)

# Guardar data frame costos a excel i csv.
writer = ExcelWriter('Costosregulats.xlsx')
costos_tarifes.to_excel(writer, )
writer.save()
costos_tarifes.to_csv('Costosregulats.csv', index=True, decimal=',', header=True)

## Importació de les dades de consum horari a partir del csv.
## Ja conté un índex, a la primera columna, per tant no n'ha de crear un altre.
d_horaries = pd.read_csv('ConsumHorariUnificat.csv', delimiter=";", decimal=",",

index_col=0)
## Ordenar per Timestamp per facilitar la combinació amb preus.
d_horaries.sort_values(by=['Timestamp'])
## Importació dels preus per cada hora de tot el període estudiat
d_tarifes = pd.read_csv('CostosRegulats_tarifes.csv', decimal=',', delimiter=';',

index_col=0)
## Afegir una columna per a cada tarifa, amb el preu de cada hora al dataframe
# de consum per hores, utilitzant el map a les tarifes per localitzar el dia i
# hora corresponent, gràcies al Timestamp
d_horaries['Preu20'] = d_horaries.Timestamp.map(d_tarifes.set_index('Timestamp')

['Total_20A_€_MWh'].to_dict())
d_horaries['Preu20DHA'] = d_horaries.Timestamp.map(d_tarifes.set_index('Timestamp')

['Total_20DHA_€_MWh'].to_dict())
d_horaries['Preu20DHS'] = d_horaries.Timestamp.map(d_tarifes.set_index('Timestamp')
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['Total_20DHS_€_MWh'].to_dict())
## Calcular el cost del consum de cada hora i ho afegim a noves columnes.
# Els preus estan en €/MWh per tant, cal dividir per 1000
d_horaries['Cost20'] = d_horaries['Consum_kWh']*d_horaries['Preu20']/1000
d_horaries['Cost20DHA'] = d_horaries['Consum_kWh']*d_horaries['Preu20DHA']/1000
d_horaries['Cost20DHS'] = d_horaries['Consum_kWh']*d_horaries['Preu20DHS']/1000
print(d_horaries)
## Guardar el dataframe en un csv per poder-lo emprar a altres anàlisis, com el
# càlcul dels costos totals per a cada llar
consums_csv = d_horaries.to_csv('consums_csv.csv', sep=';', decimal=',',

header=True)
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