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Resum
El confinament viscut a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19 va canviar de sobte
la rutina de les persones i d’aquesta manera la quantitat de temps que passaven a la llar. En
aquest treball s’analitzen els efectes que va tenir el confinament en el consum energètic, així
com la influència de la desescalada de les restriccions. Per a fer-ho s’han aconseguit dades
del consum d’usuaris i alhora aquests han respòs una enquesta per tal de conèixer sobre la
seva situació familiar, estat de l’habitatge, equipament elèctric de la llar o afectacions laborals
a causa de la pandèmia, entre d’altres coses.
Primer de tot, s’ha avaluat la tendència de la demanda elèctrica a Espanya dels darrers anys
i quin impacte ha tingut l’aturada sobtada d’empreses en aquesta. A continuació, s’ha analitzat
l’impacte en el consum dels habitatges. A partir d’aquest estudi preliminar, s’ha procedit a
avaluar quins factors han esdevingut significatius en l’augment de consum durant el
confinament amb les dades aportades pels voluntaris. S’ha evidenciat un efecte diferent
segons el tipus de localitat. A l’àrea metropolitana de Barcelona, el consum va veure’s
condicionat més enllà del confinament i, en canvi, a fora de la gran ciutat no. S’ha avaluat
també l’efecte de l’equipament elèctric al consum de la llar, on s’ha provat la gran influència
que té en el consum elèctric la calefacció de tipus elèctric. També s’ha avaluat el canvi en el
perfil de la corba de consum en funció de la situació laboral. S’ha vist una gran influència en
totes les llars amb persones empleades durant els dies laborables, especialment en les que
s’ha portat a terme el teletreball.
El segon objectiu del treball és determinar si les tarifes contractades per aquests usuaris
s’adeqüen a la seva realitat. En primer lloc, s’explica com funciona el sistema elèctric espanyol
i allà s’exposen els tipus de tarifa. A partir de les dades aportades pels usuaris, s’ha estudiat
el perfil de consum que tenen en termes de discriminació horària i de potència. A partir d’aquí,
s’ha analitzat si la seva tarifa que tenen contractada és la més beneficiosa pel seu tipus de
consum. S’ha evidenciat que tots els usuaris es veurien beneficiats contractant la tarifa amb
discriminació horària i que només una petita part la té contractada. També s’ha observat que
només una quarta part dels usuaris tenen contractada una potència ajustada al seu consum i
que en un terç dels casos tenen un sobredimensionament molt evident. Per acabar, es mostra
l’estalvi econòmic que tindria un usuari optimitzant la seva tarifa contractada.
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PIB: Producte Interior Brut
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2. Introducció
2.1. Motivació
La pandèmia mundial originada per la COVID-19 ha canviat a la força l’estil de vida dels
ciutadans. En el nostre territori hi va haver un confinament de set setmanes i una posterior
desescalada gradual que no ha estat un retorn a la normalitat prèvia. Moltes empreses han
decidit mantenir el teletreball després del confinament, algunes es van veure obligades a
tancar i han pogut reobrir amb una part de la plantilla i d’altres malauradament han
desaparegut. En definitiva, la rutina de les persones ha canviat i això ha comportat un canvi
en la quantitat de temps que passen a casa.
La idea d’aquest treball és la d’estudiar el canvi en el consum elèctric a les llars produït per la
crisi del coronavirus on es pretén analitzar la tendència del consum abans, durant i després
del confinament viscut. A més a més, en aquest TFG també es vol estudiar quin paper juguen
les empreses en un servei essencial com és el consum elèctric. És possible que moltes
persones no siguin coneixedores del tipus de tarifa que tenen contractat, i és important que
les empreses tinguin interès d’ajudar als usuaris i no pas aprofitar-se d’aquest
desconeixement per treure’n un major rendiment econòmic.

2.2. Objectius del projecte
El projecte té dos objectius generals que es desglossen en els objectius específics:
•

•

Identificar els factors més significatius en la variació del consum elèctric a les llars
durant el confinament. A tal efecte, és imprescindible:
o

Aconseguir una base de dades prou gran per poder obtenir resultats
concloents.

o

Agrupar els perfils de consums en diferents grups d’usuaris que tinguin
tendències similars.

o

Analitzar quins factors han canviat amb la COVID-19 i són determinants en la
variació de la corba de consum.

Determinar si les tarifes contractades pels consumidors s’adeqüen a les necessitats
dels seus habitatges.
o

Conèixer el mercat de les empreses comercialitzadores i quines tarifes
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s’ofereixen.
o

Analitzar si els consumidors tenen contractada una potència màxima i una
tarifa adequada al seu consum.

o

Constatar si els usuaris coneixen les diferents opcions que poden contractar i,
en cas contrari, si les empreses faciliten aquesta informació.

2.3. Abast del projecte
En aquest treball s’analitza com ha afectat el confinament al consum de les llars i com ha estat
la represa a la nova normalitat. S’ha fet una recollida de dades del consum elèctric de
particulars durant l’últim any, des de l’octubre del 2019 fins al setembre del 2020. També s’han
analitzat les tendències en el consum elèctric segons les persones que resideixen als
habitatges i les característiques d’aquest. Per això, conjuntament a la recollida de dades s’ha
enviat una enquesta per tal de conèixer les característiques del domicili i els seus residents.
Per tal d’animar a la participació dels voluntaris, un cop finalitzat l’anàlisi de dades del
confinament, se’ls enviarà un informe individualitzat del seu consum. Es vol fer un retorn a
les persones que hi col·laborin aportant les seves dades de manera que puguin saber més
del funcionament del sistema elèctric i orientar-les per tal que puguin reduir la despesa
econòmica en les seves factures.
Per a la recollida de dades, s’ha col·laborat amb una altra estudiant de l’ETSEIB que realitza
el seu TFG: Estudi sobre les possibilitats dels comptadors intel·ligents per lluitar contra la
pobresa energètica. S’ha preparat una enquesta amb preguntes que servissin per tots dos
treballs i acte seguit s’ha procedit a la seva difusió. S’ha contactat amb un total de
350 persones. Han respòs l’enquesta un total de 46 persones de les quals s’ha obtingut les
dades de consum de 33 voluntaris i les de potència de 29. Per a poder accedir a les dades
s’ha de tenir les factures al nom del propietari, i algunes persones en condició de llogateres
no han pogut ser participes d’aquest projecte a causa d’aquesta problemàtica. Les dades
obtingudes són totes dins de Catalunya o les Illes Balears i, en la seva majoria, dins de l’àrea
metropolitana de Barcelona. Queda fora de l’abast del treball conèixer el sistema elèctric
d’altres països i com ha afectat les mesures de confinament preses per altres governs.
Hi ha tres tarifes d’accés a l’electricitat en funció de la potència contractada. La 2.0 és per a
clients que tenen una potència elèctrica inferior o igual a 10 kW i és la emprada per a l’ús
domèstic. La 2.1 és per als consumidors que tenen una potència elèctrica entre 10 kW i 15 kW
i la 3.0 és per a potències elèctriques superiors a 15 kW. Contracten aquestes dues últimes
opcions clients professionals amb negocis. En aquest treball es farà referència sempre a la
tarifa 2.0, les altres dues queden fora de l’abast.
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A l’anàlisi dels tipus de tarifa disponible es mencionen els tres tipus que hi ha disponibles
actualment: A, DHA i DHS. La DHA és la discriminació horària en dos períodes i la DHS en
tres. Per a l’anàlisi de resultats, s’ha comparat en tot moment el tipus A amb el DHA, deixant
d’aquesta manera la tarifa DHS fora de l’abast d’aquest projecte.

2.4. Especificacions tècniques
La memòria d’aquest projecte s’ha redactat amb l’editor de text Word del programari Microsoft
Office. Per tal de citar la informació, en aquest projecte s’ha treballat amb el programa
Mendeley Cite. Aquest permet recopilar totes les fonts i citar-les dins del text. L’estil usat ha
estat l’IEEE.
La pàgina web de la Red Eléctrica de España (REE), ha estat recurrentment utilitzada durant
el treball. Allà es publiquen informes anuals que expliquen la tendència de la demanda, quines
han estat les fonts generadores d’energia i el percentatge de participació o també la potència
instal·lada en el sistema nacional i la seva evolució al llarg dels anys. A més a més, te una
secció de nom REData, la qual permet visualitzar gràfiques que s’han afegit en el treball per
tal de donar suport a les explicacions.
Per a realitzar la enquesta s’han utilitzat les eines de Google. Aquesta s’ha fet amb el Google
Forms, i els resultats s’han descarregat en un full de càlcul al Google Drive. Aquests elements
ens ha permès treballar simultàniament als dos estudiants. Per a la recollida de dades, s’ha
emprat la plataforma e-distribución de la distribuïdora Endesa. Endesa opera a diferents llocs
de l’estat espanyol, entre els quals estan Catalunya i les Illes Balears, els territoris d’estudi
d’aquest treball. Els voluntaris que han participat a la recollida de dades han donat d’alta el
seu domicili a e-distribución Un cop allà han pogut accedir a les dades del seu consum
proporcionades pels comptadors intel·ligents i descarregar les dades que se’ls ha demanat.
Les dades que s’han obtingut són arxius .csv que contenen el consum horari en kWh des de
l’1/10/2019 fins al 30/9/2020, i una imatge on es pot veure la màxima potència demanada cada
mes enfront de la potència contractada.
Per a l’anàlisi de dades s’ha utilitzat el programari Excel de Microsoft 365. Primerament s’han
obtingut una sèrie d’arxius de cada voluntari que contenien les seves dades de consum. A
partir d’aquí s’ha fet el tractament individual de les dades. Un cop fet, s’ha passat a la següent
fase on s’han agrupat tots els resultats individuals dels diferents usuaris i juntament amb les
respostes de l’enquesta s’han obtingut els resultats.
S’ha emprat el simulador de la CNMC per a calcular el preu de la factura elèctrica. Amb els
arxius descarregats d’e-distribución es calcula el preu que pagues segons la teva tarifa
contractada i ho compara amb les diferents tarifes que hi ha disponibles.
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3. Estructura del sistema elèctric espanyol
Per tal de poder tenir accés al consum elèctric a les llars, l’energia ha de fer un llarg recorregut
des de les centrals on es genera fins arribar al consumidor. Hi ha una gran diversitat
d’empreses que es dediquen a les etapes que conformen el camí des de la generació de
l’energia fins als habitatges. Algunes d’elles es dediquen a més d’una i són precisament les
que tenen més clients i, per tant, les que facturen més diners. Les quatre etapes d’aquest
procés són la generació d’energia, el transport, la distribució i la comercialització. La Figura 1
mostra aquest recorregut.

Figura 1: Esquema del recorregut que fa l'energia des de les centrals fins als habitatges.
Font: Opengy

La primera etapa d’aquest procés és la generació i es produeix a les centrals. Aquesta
consisteix en extreure energia d’orígens diversos com poden ser les centrals nuclears,
centrals tèrmiques, centrals hidràuliques, la cogeneració o fonts renovables com l’eòlica o la
fotovoltaica. El mercat de la generació d’energia és lliure i qualsevol empresa o particular pot
produir energia i vendre-la a la xarxa. A la Figura 2 es mostra la producció d’energia durant
l’any 2019 a Espanya on es destaca que les energies renovables van cobrir el 37,6 % de la
demanda a tot l’estat.

Pàg. 16

Memòria

Figura 2: Generació d'energia a Espanya l'any 2019. Font: REE

La potència instal·lada a la xarxa de l’estat actualment és de 110 GW, amb dades de l’any
2019. Aquesta ha anat creixent al llarg dels últims anys, al 2006 era de 81,5 GW i l’any 2012
ja va arribar als 105 GW de potència. Aquest augment es va produir gràcies a una major
contribució de la energia eòlica, de la solar i del cicle combinat en canvi, la provinent del
fuel+gas va baixar. La resta d’energies seguien aportant valors similars de potència durant el
transcurs d’aquests anys per completar els 105 GW de la xarxa. La potència de la xarxa es
manté gairebé constant durant set anys i al 2019 passa a 110 GW degut a un augment de la
contribució de la eòlica amb 25,6 GW i la solar amb 9 GW de fotovoltaica i 2,3 GW de tèrmica.
Pel que fa a la potència provinent de les fonts d’energia més rellevants, es troben els 26,6 GW
del cicle combinat, els 17 GW provinents de la hidràulica, els 9 GW del carbó i els 7 GW de la
nuclear. Cal destacar que la contribució de fonts renovables ha anat en augment, l’any 2006
era de 28,2 GW que suposava un 34,6 % del total; l’any 2012 era de 47,1 GW que va suposar
un 44 % del total; i l’any 2019 van aportar 55,2 GW, un 50 % de tota la contribució. [1]
La potència màxima demanada va assolir el seu màxim històric el desembre de l’any 2007
amb un valor de 45,45 GW. La demanda de potència mai ha tornat a arribar al valor que es
va assolir al 2007, per exemple, l’any 2019 es va assolir una potència màxima de 40,2 GW.
Això suposa un factor de cobertura de 2,7 entre la potència instal·lada i la de màxima
demanda, a diferència de la majoria de països europeus, on aquest factor és de 1,8-2.
La segona etapa consisteix en el transport de l’energia des de les centrals on es produeix fins
als nuclis de població. Aquest transport es fa mitjançant línies d’alta tensió. En aquest sector
hi ha una sola empresa encarregada d’aquest procés i es la empresa pública Red Eléctrica
de España (REE). Aquesta s’encarrega de mantenir i reparar les infraestructures per garantir
el seu funcionament.
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Un cop l’energia arriba als pobles i les ciutats, són les empreses distribuïdores qui
s’encarreguen de fer-la arribar a les llars. Per últim, entren en joc les empreses
comercialitzadores que tenen la funció de oferir les tarifes disponibles al consumidor i
s’encarreguen de cobrar-los les factures. Degut a la importància d’aquestes darreres etapes
en aquest treball, es presenten més detalladament en les subseccions 3.1 i 3.2.

3.1. Distribució
Les empreses distribuïdores s’encarreguen de transportar l’energia des del punt de transport
fins al punt de subministrament mitjançant línies de mitja i baixa tensió. S’encarreguen de
gestionar i mantenir els comptadors elèctrics i en faciliten les lectures a l’empresa
comercialitzadora qui s’encarrega de enviar la factura al consumidor. L’usuari no pot escollir
quina és la seva empresa distribuïdora. La distribució de l’energia a l’Estat té una personalitat
oligopolista, cinc empreses controlen el 90 % del territori espanyol. Hi ha moltes petites
distribuïdores que s’encarreguen del territori restant. A la Figura 3 es mostra la zona de treball
d’aquestes cinc empreses més influents.

Figura 3: Empreses distribuïdores a tot l'Estat. Font: Comercialitzadora Mipodo

Com s’aprecia a la Figura 3, l’empresa Endesa és qui opera a Catalunya i les Illes Balears,
territoris on es realitza l’estudi del projecte. Des de l’any 2010, s’han anat substituint els
comptadors analògics i digitals que hi havia anteriorment pels comptadors intel·ligents.
Aquests permeten consultar el consum tant a la companyia elèctrica com als usuaris de
manera remota. Entre els seus avantatges es troben: una resposta més ràpida davant les
incidències, ja que en cas d’averia és més fàcil identificar el problema; sempre queda
registrada la lectura real, de manera que ja no es facturen lectures estimades com podia
passar anteriorment; i per últim, permeten al consumidor conèixer la seva corba de consum i
la potència màxima demanada de manera que poden ajustar el subministrament contractat a
les necessitats de la seva llar i d’aquesta manera reduir la seva despesa econòmica.
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Les empreses distribuïdores són les propietàries d’aquests comptadors i els usuaris els
utilitzen en qualitat de llogaters. Aquests tenen un cost de 0,81 €/mes enfront dels 0,54 €/mes
dels comptadors analògics que hi havia anteriorment. [2]

3.2. Comercialització
Les empreses comercialitzadores compren l’energia al mercat i la venen al consumidor final.
El Operador de Mercado Ibérico Español (OMIE) és l’organisme encarregat de gestionar la
compravenda d’energia entre els productors i les comercialitzadores. Tot i que és un procés
força complex, de manera sintetitzada es pot dir que en aquest mercat els productors posen
l’energia a subhasta i es determina un preu per cada hora del dia en funció de la oferta i la
demanda. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) és un organisme
públic que promou i defensa el bon funcionament dels mercats econòmics en tant que fa de
mediador entre els consumidors i les empreses. S’encarrega de donar recomanacions per a
millorar les condicions del mercat, promou els valors de la competència i la regulació eficient
i contribueix a la garantia de la unitat dels mercats. A més a més, treballa investigant les
males praxis i té potestat per sancionar.[3]
En cap cas les empreses comercialitzadores són propietàries de les infraestructures de la
xarxa, per tant, estan obligades a cobrar un peatge als consumidors. A diferència de les
empreses distribuïdores, els consumidors si que poden escollir l’empresa comercialitzadora.
Actualment es pot elegir entre el mercat regulat i el mercat lliure.
De la mateixa manera que amb les distribuïdores hi ha cinc empreses que s’encarreguen del
90% del subministrament i que coincideixen amb la zona de distribució de cadascuna. La resta
del proveïment el produeixen les petites comercialitzadores tal com mostra la Taula 1.
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Taula 1: Empreses comercialitzadores encarregades del subministrament elèctric domèstic a Espanya
durant els últims anys. [4]
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Tipus de comercialitzadores

Comercialitzadores de referència:
Són les empreses que poden oferir la tarifa PVPC (Precio Voluntario Pequeño Consumidor),
que és una tarifa regulada que estableix el govern per a consumidors amb potències
contractades inferiors a 10 kW (totes les llars amb un consum quotidià compleixen aquesta
condició). Només n’hi ha vuit i són les següents: [5]
-

Endesa: Energia XXI Comercializadora de Referencia S.L.U.;

-

Iberdrola: Curenergia Comercializador de Último Recurso, S.A.U.

-

Naturgy: Gas&Power Comercializadora Regulada S.A.

-

EDP: Baser Comercializadora de Referencia, S.A.

-

Repsol: Regsiti Comercializadora Regulada S.L.U.

-

CHC Comercializador de Referencia S.L.U.
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-

Teramelcor S.L. (Melilla)

-

Energía Ceuta XXI Comercializador de Referencia S.A: (Ceuta)

El preu del kWh varia cada dia a cada hora i el consumidor paga el preu que ha quedat fixat
pel mercat. La pàgina web de la REE permet visualitzar els preus per hora del dia següent a
partir de les 20:15 hores.
Les persones vulnerables amb dret a accedir a bonificació social en termes energètics han de
tenir contractada una comercialitzadora de referència.
Comercialitzadores de mercat lliure:
Poden oferir múltiples tarifes i el preu que estimin oportú, poden tenir un preu fix pel kWh, o
bé dos preus en funció de la franja horària del dia o bé oferir una tarifa basada en els valors
del PVPC. Actualment n’hi ha més de 600 arreu d’Espanya. Si de la Taula 1 es deixen
exclusivament les dades del mercat lliure, a la Taula 2 s’observa que apareixen més
empreses.
Taula 2: Empreses comercialitzadores de mercat lliure encarregades del subministrament elèctric
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domèstic a Espanya durant els últims anys. [4]
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Tipus de tarifa

A l’hora de contractar el subministrament elèctric hi ha tres factors clau a tenir en compte. El
primer és quin tipus de comercialitzadora es vol contractar. Un cop escollit el tipus de
comercialització, els dos factors que determinen la despesa econòmica en el consum elèctric
de l’habitatge són la potència contractada i els hàbits en el consum elèctric de la llar.
La potència a contractar dependrà de la quantitat de dispositius elèctrics o electrònics que
estan en funcionament de forma simultània en un habitatge. La potència és una magnitud
instantània, per tant, no cal contractar una potència per a mantenir tots els dispositius en
funcionament a la xarxa perquè normalment no ho estaran. Per a determinar quina potència
es necessita, es pot aproximar de la següent manera: sumar la potència dels electrodomèstics
de gran consum que funcionen habitualment a la vegada i afegir 1 kW de marge per a la
il·luminació i petits electrodomèstics. Així doncs, un habitatge amb subministrament de gas
per aigua calenta i calefacció i sense equips de climatització elèctrica, en tindria prou amb una
potència de 3,3 kW i si la cuina fos de vitroceràmica amb 4,4 kW. En canvi, una llar amb termo
elèctric per a l’aigua calenta i un equip d’aire condicionat podria necessitar fins a 5,5 kW. [6]
Fins al setembre de 2018, les potències a contractar havien de ser les normalitzades i variaven
amb un interval de 1,1 kW en el cas de instal·lació monofàsica de 220 V (3,3/ 4,4/ 5,5/
6,6... kW); i amb un interval de 1,15 kW en el cas d’instal·lació monofàsica de 230 V (3,45/
4,6/ 5,75/ 6,9... kW). Actualment es pot modificar en 0,1 kW (sempre i quan no es superin els
15 kW), i això permet contractar una potència que s’adapti millor al consum de la llar, i així,
reduir la despesa econòmica. [7]
En el cas que es superi la potència contractada salta el ICP (Interruptor de Control de
Potència), aleshores s’ha d’aturar un dels electrodomèstics que s’ha connectat a la xarxa i
anar al quadre elèctric de la casa a connectar l’ICP de nou, el subministrament elèctric queda
restablert en el cas que la potència hagi deixat de superar el límit. Si això passa habitualment,
és senyal que la potència contractada és insuficient. Si no passa mai, és que segurament la
potència contractada és excessiva. El fet de passar la potència contractada no repercuteix en
una penalització econòmica en la tarifa d’accés 2.0 que és la d’ús domèstic. [8]
El segon factor clau a tenir en compte després de la potència contractada és l’hàbit de consum
que tenen les persones que viuen a la llar. Anteriorment s’ha explicat que les
comercialitzadores de referència que ofereixen la tarifa PVPC tenen un preu variable a cada
hora per al consum del kWh que és el que marca el mercat. En canvi, en el mercat lliure el
preu ve fixat pel tipus de contracte firmat per cada client. Tot i això, ambdues ofereixen tarifes
amb i sense discriminació horària. La discriminació horària consisteix en pagar
aproximadament un 50% menys a les anomenades hores vall a canvi de pagar un increment
del 20% en el preu a les hores punta. Les tres opcions de tarifes són:
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•

2.0 A: No hi ha discriminació horària. És la més adient per a les llars que tenen un
consum molt concentrat a les hores punta.

•

2.0 DHA: Presenta discriminació horària en dos períodes. És la més adient per clients
que concentren una part del consum a les hores vall. Els horaris són:
o

Hores punta: de 12:00h a 22:00h a l’hivern i de 13:00h a 23:00h a l’estiu.

o

Hores vall: de 22:00h a 12:00h a l’hivern i de 23:00h a 13:00h a l’estiu.

Es consideren mesos d’estiu des de l’abril fins a l’octubre, i mesos d’hivern des del
novembre fins al març.
•

2.0 DHS: Presenta discriminació horària en tres períodes. Està pensada per a clients
que tinguin vehicles elèctrics, ja que es carreguen de matinada on el consum és més
barat. Aquesta tarifa no diferència entre estiu i hivern. Els horaris són:
o

Hores punta: de 13:00h a 23:00h. Té el mateix preu que la tarifa DHA

o

Hores vall: de 23:00h a 1:00h i de 7:00h a 13:00h. Lleugerament més cara que
la hora vall de la tarifa DHA.

o

Hores supervall: 1:00h a 7:00h. Lleugerament més barata que la hora vall de
la tarifa DHA.

La Figura 4 mostra un exemple de l’evolució dels preus en dia laborable de les tres tarifes:

Figura 4: Evolució del preu del kWh el dia 01/10/2020. Font: REE

Les principals comercialitzadores han determinat que la tarifa DHA és beneficiosa respecte la
A, si s’aconsegueix concentrar a partir d’un 30 % del consum a les hores vall. Un estudi
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realitzat per la comercialitzadora Lucera, ha determinat que la discriminació horària convé al
86,5 % dels usuaris, tot i així només el 17,7 % la té contractada, i d’aquest últim percentatge
tan sols el 7,8 % sap que té contractada aquesta tarifa. [9]

3.2.3.

Factura

A la factura que envia la comercialitzadora, es paga per la potència contractada, per l’energia
consumida, l’impost d’electricitat, el lloguer dels equips de mesura i control (és a dir, els
comptadors) i finalment s’aplica l’IVA. A més a més, les empreses poden oferir altres serveis
que també es comptabilitzen a la factura.
•

Facturació per potència contractada: Té un cost fix perquè cada usuari té una potència
contractada i el preu resultant s’obté multiplicant els kW per el nombre de dies que
especifica la factura. Es paga per dos conceptes fixes (€/kW·dia): el peatge d’accés i
el terme fix dels costos de comercialització.

•

Facturació per energia consumida: És un cost variable, depèn del consum, en kWh
que s’ha fet durant el mes. Es paguen dos imports (€/kWh): el peatge d’accés que té
un preu fix i pel cost de l’energia que depèn del tipus de tarifa contractada. En el cas
del PVPC el cost de l’energia variarà en cada període de facturació i en les
comercialitzadores lliures tindrà el cost acordat en el contracte firmat pel consumidor.
El cost de l’energia també es veu afectat per si es té discriminació horària o no.

•

Impost d’electricitat: És un impost fixat per el Ministeri de Indústria i és del 5,113 %
sobre el subtotal resultant de la suma de les dues facturacions anteriors.

•

Lloguer dels equips de mesura i control: Els comptadors elèctrics que mesuren el
consum elèctric de les llars són, generalment, propietat de les empreses
distribuïdores. Es paga un import per el seu manteniment (0,0266 €/dia).

•

Impost sobre el valor afegit (IVA): Al cost total dels quatre anteriors conceptes s’aplica
el 21 % de l’IVA.

•

Altres serveis que pot incloure la factura:
o

Assegurances que ofereixen reparacions de la instal·lació elèctrica, servei
tècnic, revisions anuals entre d’altres serveis.

o

Un petit percentatge sobre el cost total que serveix com a donatiu per a obres
socials.
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4. Efectes de
d’electricitat

la

COVID-19

a

la

demanda

4.1. Context abans de la COVID-19
Per a veure quins efectes ha tingut el confinament produït per la crisi sanitària, primer
s’estudien quines tendències s’han produït durant els últims anys en la demanda d’energia i
l’evolució dels preus del mercat regulat. Aquesta contextualització preliminar permetrà fer un
anàlisis més acurat del que ha succeït.

Figura 5: Evolució anual de la demanda corregida. [10]

La Figura 5 mostra l’evolució de la demanda en els últims 30 anys. Es pot veure que va haver
un creixement durant la dècada dels 90 fins al 2008 on es va produir el màxim històric en la
demanda i com aquesta va baixar durant la crisi econòmica. A partir del 2014 amb la
recuperació econòmica es produeix un augment de nou, fins que l’any 2019 es produeix una
disminució de la demanda del 1,7 %, que afegint els components de la laboralitat i la
temperatura, la demanda corregida presenta una disminució del 2,7 % respecte l’any 2018.
Històricament, s’ha produït una correlació entre el PIB i la demanda energètica. Aquesta
correlació es defineix com a elasticitat demanda corregida/PIB. Els valors que pot prendre
aquesta elasticitat són els següents:
•

<0: Correlació negativa: Quan un dels dos factors està creixent, l’altre decreix.
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•

>0: Correlació positiva: Tant la demanda com el PIB estan augmentant o disminuint
alhora.

•

Entre 0 i 1: La demanda accelera de manera més lenta que el PIB.

•

=1: La demanda i el PIB acceleren al mateix ritme.

•

>1: La demanda accelera de manera més ràpida que el PIB.

Figura 6: Elasticitat demanda corregida/PIB. [10]

Com es pot observar a la Figura 6, durant el creixement econòmic fins al 2008, la demanda
va augmentar a un ritme major que el PIB. Aquesta circumstància no es produeix amb la
recuperació econòmica a partir del 2014 on el creixement de la demanda és més suau que
l’econòmic. De fet, l’any 2019 aquesta correlació desapareix, mentre el PIB augmenta un 2 %
la demanda elèctrica disminueix un 2,7 %. Els factors que han pogut propiciar la desaparició
d’aquesta relació són:
•

La major contribució al PIB de sectors on la seva aportació econòmica és molt més
elevada que no pas l’energia elèctrica que requereixen per a funcionar.

•

Augment de l’autoconsum tant a nivell industrial, serveis i habitatges.

•

Millores en l’eficiència energètica.

El segon objecte d’estudi d’aquest apartat, és el preu del mercat regulat, el PVPC, que té una
part fixa en concepte de peatges i comercialització i una part variable que fa referència al preu
de l’energia que varia a cada hora en funció de la oferta i la demanda. A la Figura 7, es mostra
el preu del PVPC en €/MWh dels últims anys i a la Figura 8, es mostra la tendència per mesos
del PVPC. Es pot observar que generalment en els mesos d’hivern es produeixen els màxims
i a la primavera els mínims de preu. [11]
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A la Figura 7, es destaca que la major part de la despesa econòmica prové dels peatges i la
comercialització i no pas de la pròpia energia. El sistema elèctric de l’Estat aporta alts nivells
de seguretat a través del sobre-equipament, una alta qualitat del servei i una reducció de
l’impacte mediambiental basat en uns costos d’inversió degut a l’alta complexitat i les extenses
infraestructures. En definitiva, es pot dir, que la xarxa espanyola garanteix un bon
subministrament a la població, tot i que és una de les més cares d’Europa.

Figura 7. Evolució del preu del PVPC (€/MWh). Font: INE

El preu del PVPC presenta pics durant les onades de fred i de calor ja que es posen en marxa
les calefaccions elèctriques o els aires condicionats de manera que hi ha un augment
considerable de la demanda. Un altre factor important es produeix durant les èpoques de
sequera i falta de vent, ja que baixa la oferta de les energies hidràuliques i eòliques i s’ha de
recórrer a altres fonts d’energia més cares. Per últim, determinats conflictes i crisis arreu del
planeta provoquen un encariment de matèries primeres com el petroli o el gas que estan
directament relacionades amb la generació d’una part de l’energia. [12]

Figura 8. Evolució mensual del preu del PVPC (€/kWh) [11]
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4.2. Efectes de la COVID-19 en la demanda
Durant els dos primers mesos de l’any 2020 es va detectar l’aparició del coronavirus a la Xina.
Mentrestant, el dia a dia de les empreses i de les persones a Europa no es va veure alterat.
A finals de febrer van sorgir els primers positius en el diagnòstic de la COVID-19 a Espanya i
va ser localitzat un important brot al nord d’Itàlia, apareixent d’aquesta manera les primeres
mesures per a contenir la propagació del virus.
Espanya va seguir amb absoluta normalitat, fins la setmana del 9 de març no es va prendre
cap mesura restrictiva. El dilluns 9 de març la Comunitat de Madrid, Gasteiz i Labastida
anunciaven la suspensió de les classes per a contenir la propagació del virus. Catalunya,
juntament amb dotze comunitats més anuncia el tancament d’escoles i universitats el dijous
12 de març, el mateix dia que es va confinar perimetralment les poblacions de la Conca
d’Òdena. El divendres 13 de març es decideix decretar l’estat d’alarma a Espanya i durant el
cap de setmana es comunica el confinament de la població. A partir d’aleshores, només es
pot sortir de casa per anar a treballar, a comprar menjar i medicaments i assistir a centres
mèdics. Dues setmanes més tard, el 30 de març, es produeix un confinament més sever,
només poden anar a treballar les persones que treballin en serveis essencials. Des del 13
d’abril, es pot tornar als llocs de treball tal i com s’havia fet fins abans del 30 de març. Després
de les set setmanes de confinament, s’anuncia una desescalada que anirà des del 2 de maig
fins al 21 de juny organitzada per fases, prèvia al retorn de l’anomenada nova normalitat. A la
Figura 9 es mostren les restriccions en ordre cronològic. [13]

Figura 9. Cronologia de les restriccions de la COVID-19 a Espanya

Així doncs, com en la majoria dels àmbits, el confinament també ha afectat a la demanda
d’energia del país. L’estudi sobre Energia i la COVID-19 fet per el Observatorio de la
Sostenibilidad (OS), constata que la demanda elèctrica del mes de març va disminuir un 6,4%,
i la del mes d’abril ho va fer en un 17,5 % respecte l’any 2019 [14]. Aquesta caiguda de la
demanda es va produir a causa de l’aturada de moltes empreses. Dades de la REE constaten
que el sector de la indústria va consumir un 24 % menys del que feia anteriorment, en el sector
dels serveis també va disminuir un 24 %, i a la resta d’activitats empresarials un 14 %. A la
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Percentatge respecte any anterior

Figura 10 es mostra l’evolució mensual de la demanda peninsular respecte les dades de l’any
anterior. En aquest gràfic es pot veure que després del confinament tampoc s’ha recuperat la
normalitat de l’any anterior. També queda reflectit que l’augment del consum domèstic no ha
pogut compensar la caiguda de la demanda industrial i de serveis. [15]
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Figura 10: Evolució mensual de la demanda peninsular de l'últim any. Font: REE

A la Figura 11 que es mostra a continuació, es pot veure la comparació diària dels dies de
març i abril entre l’any 2020 i la mitjana dels últims cinc anys (2015-2019). La demanda
elèctrica durant els primers mesos de l’any 2020 previs al confinament de la població, va seguir
sent inferior a la dels últims anys tal i com ja havia passat l’any anterior, concretament un
2,75 %. A partir del confinament es pot veure la caiguda de la demanda, i com aquesta és
més severa durant l’aturada de serveis no essencials. En total, des del 14 de març fins el 30
d’abril la demanda ha disminuït en un 13,49 % respecte els cinc anys anteriors. En aquesta
gràfica també es fa notar la davallada de consum als caps de setmana, especialment els
diumenges, coincidint amb els dies de descans de les empreses. Durant el confinament, la
disminució del consum s’ha fet notar sobretot en el dies laborables ja que són els dies on les
empreses tenien més activitat abans de la pandèmia. Els dies laborables, la caiguda ha estat
del 14,53 %, mentre que els dies festius, el consum s’ha reduït un 10,62 %. [16]
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Figura 11: Evolució del consum diari (GWh) durant els mesos de confinament. [16]

L’OS també constata en el seu informe que el consum mínim va succeir després de un mes
de confinament, coincidint amb l’aturada de serveis no essencials i les festes de Setmana
Santa. Concretament, el dia 10/04/2020 es va produir el mínim, amb un consum de
493,4 GWh i una potència mitja diària de 20,6 GW, front els 29 GW de potència mitja de l’any
2019. Es van registrar 16,1 GW de potència mínima, el 14,8 % de la potència instal·lada. El
preu final del mercat de l’abril ha estat de 25,9 €/MWh amb una caiguda del 23,9% respecte
el març i del 44,9 % respecte el del mes de gener que va ser de 47,1 €/MWh.
La caiguda de preus va ser molt abrupta donat que la caiguda de la demanda va propiciar que
les tecnologies més cares no fossin necessàries. Això va permetre obtenir uns preus mínims
de 10 €/MWh i de mitjana diària de 20 €/MWh. El preu mitjà del mercat de generació a l’abril
va ser de 17,7 €/MWh, amb una caiguda del 57,1% respecte als de març, sent aquest el preu
més baix dels últims 15 anys [14]. Però, aquesta rebaixa en el preu de generació, no s’acaba
de traslladar als consumidors. Com s’ha destacat anteriorment a la Figura 7, hi ha una forta
despesa amb peatges per tal de sostenir el sobredimensionat sistema elèctric. En cap moment
s’havia contemplat aquesta baixada brusca de la demanda forçada per la pandèmia, i en
aquest context, el factor multiplicador des de el preu de generació fins al preu del PVPC era
de 4,8 tal i com es mostra a la Figura 12.

Pàg. 30

Memòria

Figura 12. Evolució del PVPC i del preu del mercat diari el 4/5/2020 [14]

4.3. Efectes del confinament al consum dels habitatges
Tot i la baixada de la demanda a la xarxa i la conseqüent disminució en els preus, a la Figura
10 mostrada anteriorment es fa notar l’augment del consum elèctric d’ús domèstic. El
confinament va modificar les rutines de les persones que es van veure forçades a quedar-se
a casa. Els infants i estudiants van veure com les escoles i els centres educatius quedaven
tancats. Moltes persones empleades van començar a teletreballar i altres van quedar-se
sense feina de manera temporal. Una gran quantitat d’activitats com treballar, estudiar o dinar
que es feien fora de casa davant aquesta nova situació van passar a fer-se als habitatges.
Un estudi fet per la Universitat Oberta de Catalunya sobre el teletreball abans i després de la
COVID-19 recull que a Espanya hi havia un 5 % de persones que teletreballaven abans de la
irrupció de la malaltia. Cita un estudi dut a terme per Ivie i la Universitat de València on es diu
que les possibilitats per a realitzar aquesta modalitat de treball s’eleven al 22.3 % i, segons
algunes enquestes s’hauria superat aquest percentatge fins a arribar a un 34 % de persones
teletreballant durant les setmanes de confinament per la crisi del coronavirus. [17]
El diari El Mundo publicava a finals d’abril de 2020 que els ERTO havien afectat a prop de
quatre milions de treballadors a Espanya. A més a més, tenint en compte els 1,12 milions
d’autònoms que van aturar-se i els 3,7 milions d’aturats previs al confinament, va provocar
que al voltant de 9 milions de persones quedessin aturades, un 40 % de la població activa.[18]
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), assenyalava el 21/4/2020 que el
consum elèctric a les llars va augmentar un 28 % arrel del confinament, altres fonts com
Lucera han quantificat aquest augment amb un 18,2 % de mitjana (augment del 20,3 % els
dies laborables i un 13,1 % als caps de setmana) [19]. L’impacte econòmic d’aquesta nova
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rutina va suposar increments en el preu de 5 € en llars de menor consum, de 10 € per a les
que tenen un consum mitjà i en algunes de consum molt elevat el preu s’ha pogut elevar fins
a 20 €. Els domicilis que tenen contractades la tarifa regulada PVPC, al voltant del 40 % del
total, o alguna altre que utilitzi el mercat majorista com a referència s’han vist beneficiats per
la baixada de preus. Per a aquests usuaris, l’augment de la demanda energètica es pot veure
pràcticament compensada per la davallada en el preu de l’energia. [20]
L’estudi de l’OCU també determina que el confinament ha propiciat un augment del
percentatge de temps que es consumeix en hora punta. Tot i així, apunta que la tarifa amb
discriminació horària segueix sent beneficiosa en la majoria de casos. S’ha notat un retard
d’una hora a la corba de consum en els dies laborables, propiciat perquè al no haver de
desplaçar-se les persones podien llevar-se i anar a dormir més tard. L’altre augment destacat
es va produir a les hores centrals del dia, activitats com dinar a l’oficina o passar les hores de
lleure de la tarda fora de casa van haver de substituir-se per altres activitats dins dels domicilis.
Per últim, l’OCU va realitzar un seguiment a quatre tipus de famílies diferents. El consum que
es va veure més disparat va ser el d’una llar on resideix una parella jove, acostumats a passar
el dia sencer fora de casa van veure com el seu consum augmentava un 64%. Per a famílies
amb fills, el consum va augmentar segons la mitja del 28%. En el cas d’un habitatge amb una
persona jubilada el consum no es va veure afectat ja que la rutina d’aquella persona no es va
veure gaire alterada.
A Califòrnia s’ha fet un estudi per tal de trobar quins factors socials han afectat al consum
energètic durant el període de confinament. Per a fer-ho han aconseguit dades del consum
elèctric de 804 llars. Primer de tot, han puntuat de l’1 al 5 la freqüència d’estada a casa durant
les hores del matí (de 10 a 15 hores) dels dies laborables abans i durant el confinament i els
han restat entre si. A partir d’aquí, fent un model de regressió lineal, han arribat a la conclusió
que els factors que han provocat una major estada a la llar són: que els membres de l’habitatge
tinguin un sou elevat, que tinguin estudis superiors i, per últim, que hi habitin menors d’edat.
El segon objecte d’aquest estudi ha estat l’efecte d’activitats que han crescut durant el
confinament com a substitutes de les activitats que es feien habitualment fora de la llar.
Aquestes activitats són: utilitzar dispositius electrònics com telèfons, consoles...; cuinar i
menjar junts; l’ús de llum artificial; o l’ús de la rentadora i el rentavaixelles. En aquest cas els
factors que han resultat significatius són el gènere, l’edat, el sou dels residents i la presència
de menors. El factor més important en aquest augment d’activitats ha estat la presència
d’infants i això ha influit directament al factor gènere ja que ha sortit que les dones han tingut
un major efecte en l’augment d’aquestes activitats, segurament per a l’acompanyament als
menors. Per últim, les llars on resideix gent jove ha notat més aquest augment d’activitats i
novament també ha resultat significatiu el fet de teniu un sou més elevat. [21]
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5. Metodologia
Per a poder fer l’estudi dels efectes de la COVID-19 en el consum energètic de les llars, primer
de tot s’ha fet la recollida de dades mitjançant una enquesta. Un cop obtingudes aquestes
dades, s’han tractat de manera individual per tal d’aconseguir alguns resultats de cada usuari.
A partir d’aquí s’han agrupat les dades de tots els usuaris i s’han relacionat amb els diferents
perfils d’usuaris que es poden formar a partir de les respostes de l’enquesta. En aquesta
secció s’explica tot aquest procés i a l’últim apartat s’indiquen algunes coses a tenir en compte
per a l’anàlisi dels resultats que es mostra a la següent secció.

5.1. Recollida de dades
Per tal de determinar quins factors afecten al consum energètic de les llars, ha estat
necessària la contribució de persones de manera desinteressada. Aquesta ha consistit en
descarregar-se les dades del seu consum elèctric a la plataforma de la distribuïdora Endesa,
e-distribución, i a continuació, respondre una enquesta sobre l’habitatge i les persones que hi
resideixen.
En la fase de recollida de dades s’ha treballat en col·laboració amb el projecte Estudi sobre
les possibilitats dels comptadors intel·ligents per lluitar contra la pobresa energètica, amb
l’objectiu de poder aconseguir una base de dades més extensa i que fos útil en tots dos. Per
aquest motiu, l’enquesta conté preguntes referents als objectius dels dos treballs i, per tant,
algunes queden fora de l’abast d’aquest.
L’enquesta s’ha realitzat mitjançant el Google Forms i consta de dotze seccions amb seixanta
preguntes en total. Aquestes es mostren a continuació juntament amb una breu explicació. El
contingut sencer de l’enquesta es pot consultar a l’Annex 1.
•

Enquesta consum energètic de la llar: Es presenten els projectes i el procediment a
seguir per a participar-hi. Hi apareix el compromís referent a la protecció de dades.
Per últim, es demanen les dades de contacte i de residència de l’enquestat.

•

Informació social de l’habitatge: Es demana el tipus de família que resideix a la llar i
per últim si l’habitatge està sota algun règim de protecció i si disposen de l’Informe de
Risc d’Exclusió Residencial (IRER).

•

Informació social de l’habitatge (2): Només la contesta la gent que disposa de l’IRER.
Es fan preguntes per a conèixer més sobre la seva situació.

•

Confinament COVID-19: Es pregunta la situació laboral de les persones que
resideixen a l’habitatge abans i després del confinament. Com ha afectat el
confinament a la situació laboral en termes de teletreball i ERTO i si aquesta situació
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s’ha mantingut en el temps després de la pandèmia.
•

Sobre l’habitatge: Es pregunta per el tipus d’habitatge, la superfície, estat de
conservació, nombre d’habitacions i hores del dia en que hi ha gent.

•

Serveis contractats: Fa referència a la comercialitzadora, quina tarifa es té
contractada, a quin mercat pertany i si es tenen contractats altres serveis. També es
demana la potència contractada.

•

Sensació de confort: Es valora el confort tèrmic tant a l’estiu com a l’hivern i la qualitat
de la llum natural i artificial de l’habitatge. Per acabar, es demana la provinença de la
llum artificial.

•

Calefacció: Es pregunta pel sistema de calefacció de la casa i la seva freqüència d’ús.

•

Aire condicionat: Es pregunta pel sistema d’aire condicionat de la casa i la seva
freqüència d’ús.

•

Equipaments de la casa: S’indica l’equipament elèctric de la casa amb quantitats.

•

Sobre electricitat i comptadors intel·ligents: Es fan preguntes de coneixement sobre el
sistema elèctric i l’ús dels comptadors intel·ligents per a consultar les dades.

•

Per acabar: Es fan preguntes per conèixer les inquietuds dels enquestats vers les
factures, els hàbits de consum, l’eficiència energètica i la provinença de l’energia.

Al final de l’enquesta s’adjunten les dades descarregades d’e-distribución. Per tal de facilitar
la utilització de la plataforma, s’ha preparat un manual d’ús que es pot consultar a l’Annex 2.
En aquest s’explica com registrar-se, com accedir a les dades del consum elèctric i de
potència màxima demanada. En el cas del consum s’han demanat dades des de l’1/10/2019
fins al 30/9/2020 en arxius .csv, i en el cas de la potència una captura de pantalla del gràfic
que proporciona la plataforma on s’observa la potència contractada enfront la potència
màxima demanada dels darrers dos anys.
Les dades de les preguntes de l’enquesta han quedat emmagatzemades en un full de càlcul
de Google Drive que s’actualitza automàticament quan s’afegeixen noves respostes.

5.2. Tractament de les dades
Les dades que han aportat els diferents usuaris, s’han tractat amb fulles de càlcul d’Excel de
Microsoft 365. Primerament s’han organitzat les dades del consum de cada usuari en un
informe individual, on s’hi obtenen una sèrie de resultats significatius del seu consum. A
continuació, aquests resultats obtinguts de cada usuari s’han ajuntat amb les respostes de
l’enquesta per tal de procedir a l’avaluació de quins factors són significatius en el canvi de la
corba de consum arrel del confinament provocat per la pandèmia de la COVID-19.
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Informe individual de consum

Les dades, un cop descarregades es trobaven en diferents documents distribuïdes per
períodes de temps no més grans a dos mesos. En primer lloc, s’han ajuntat les dades en un
sol document per usuari. Aquestes contenen una fila per cada hora de cada dia de l’any amb
el seu consum en kWh i cinc columnes: la primera fa referència a les CUPS de l’usuari, la
segona a la data, la tercera a l’hora del dia, la quarta al consum en kWh i la cinquena que fa
referència a si el consum es real o estimat. En segon lloc, s’ha eliminat la columna de les
CUPS ja que són dades confidencials dels usuaris, i per a identificar-los s’ha utilitzat un codi
propi per tal d’assegurar la privacitat de les dades.
S’ha decidit fer l’estudi només amb dades reals, actualment les lectures s’obtenen directament
del comptador intel·ligent i això facilita que aquestes siguin reals, tot i així, algunes no ho són
i s’ha procedit a fer aquest filtratge. A partir d’aquí les dades s’han organitzat en una taula i
s’han creat nous conceptes per tal de categoritzar-les. Primer de tot, la data s’ha separat en
tres columnes: dia, mes i any. La següent categoria ha estat detectar si el dia de la setmana
era laborable o festiu. Amb funcions simples d’Excel (Y, O, SI, DIASEM) s’ha pogut trobar
quins dies eren dissabte i diumenge i manualment s’han afegit les festivitats oficials. A
continuació s’ha creat una columna referent a la situació de la pandèmia ocasionada per la
COVID-19. S’ha dividit el temps en quatre períodes: normalitat, confinament, desescalada i
nova normalitat. El període normalitat es troba des de l’1/10/2019 fins al 13/3/2020; el de
confinament entre el 14/3/2020 fins a l’1/5/2020; el de desescalada del 2/5/2020 al 21/6/2020;
i el de nova normalitat del 22/6/2020 al 30/9/2020. Per últim, s’han creat dues columnes per
saber si la hora del dia es troba en el període vall o punta. La primera consisteix en detectar
si es tracta d’un mes del període d’estiu o d’hivern, i la segona per saber si el consum es
produeix en una hora punta o en una vall.
Aquestes dades s’han tractat amb l’eina d’Excel: Taules Dinàmiques, i a partir d’aquí s’han
extret una sèrie de resultats i gràfiques del consum de cada usuari. Un cop finalitzat aquest
projecte els usuaris que hi han participat rebran aquest informe per tal que puguin conèixer
més sobre el seu consum i orientar-los de manera que puguin beneficiar-se d’una reducció en
la seva despesa econòmica.

5.2.2.

Tractament conjunt de les dades

Per tal de procedir a l’anàlisi de quins factors són determinants en les tendències de la corba
de consum, s’han creat taules de dades dels usuaris a partir de les respostes de l’enquesta i
taules de consum amb els resultats obtinguts en l’informe individual. Aquesta organització
permet agrupar els usuaris en funció de les característiques familiars, laborals o de l’habitatge
i observar com això repercuteix en el consum. El contingut de les taules es mostra a
continuació:
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Taules de dades:
La primera taula fa referència a les característiques de l’habitatge. Està organitzada de tal
manera que cada fila correspon a un usuari. Les dades que s’hi troben i els valors que poden
prendre es troben a la Taula 3 que es mostra a continuació:
Taula 3: Dades de l'habitatge

CONCEPTE

VALORS

FAMÍLIA

parella amb fills, parella sense fills, família monoparental, una sola
persona, pis compartit

TIPUS D’HABITATGE

pis, casa

CONFORT HIVERN

bo (nota de 8-10 a l’enquesta), normal (5-7 a l’enquesta), dolent
(1-4 a l’enquesta)

TIPUS CALEFACCIÓ

gas, elèctrica, mixta (combinació de les dues anteriors), altres

ÚS CALEFACCIÓ

gens, poc, bastant, sempre

CONFORT ESTIU

bo (nota de 8-10 a l’enquesta), normal (5-7 a l’enquesta), dolent
(1-4 a l’enquesta)

TIPUS AC (AIRE
CONDICIONAT)

AC 1hab (una habitació o sala), AC +1hab (més d’una habitació o
sala), ventilador, cap.

ÚS AC

gens, poc, bastant, sempre

LLUM NATURAL

bo (nota de 8-10 a l’enquesta), normal (5-7 a l’enquesta), dolent
(1-4 a l’enquesta)

LLUM ARTIFICAL

bo (nota de 8-10 a l’enquesta), normal (5-7 a l’enquesta), dolent
(1-4 a l’enquesta)

TIPUS LLUM

LED, Incandescents, Halògenes, Baix consum

La segona taula de dades fa referència al tipus de residents que hi ha a cada llar. Conté el
nombre total de residents i quants es trobaven en una de les següents situacions abans del
confinament: Empleats, Estudiants/infants, Altres. Les següents columnes fan referència a
quantes persones els ha afectat les següents situacions a causa de la pandèmia: Augment
residents de la llar, teletreball durant el confinament, afectats per ERTO o similars. A
continuació s’han creat columnes a partir de les dades numèriques ja esmentades. Aquestes
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són: Treball, pren per valor Sí, si hi ha alguna persona empleada, si no el valor és No; TT
(teletreball) confinament, els valors poden ser Sí en el cas que es comencés a teletreballar
durant aquest període, No TT en el cas que no es donés aquesta situació i No treball en el
cas que la columna anterior prengués el valor No; per últim, la columna TT mantingut, pren
per valor Sí en el cas que el teletreball es mantingués més enllà del confinament, No en el cas
que el teletreball no es mantingués, No TT si la columna anterior prenia aquest valor i No
treball si la columna Treball tenia el valor No.
La tercera taula de dades conté l’equipament elèctric de l’habitatge. Aquí s’identifiquen i
quantifiquen cada tipus de electrodomèstic que té l’usuari. En molts casos no es pot veure
diferència entre els usuaris ja que actualment la gran majoria dels habitatges tenen nevera,
congelador, forn, microones, aspirador o rentadora i en tenen una unitat de cada. Els casos
en que s’ha pogut fer diferències entre els usuaris i que aquestes puguin tenir alguna
rellevància en la diferència de consum són la cuina, la secadora, el nombre de radiadors, el
nombre de televisors i el nombre d’ordinadors. S’ha creat una columna amb funcions simples
per tal de determinar si la cuina era de gas o elèctrica. S’ha considerat que l’usuari té cuina
elèctrica si tenia cuina d’inducció o vitroceràmica, altrament s’ha considerat que la cuina és
de gas. En el cas del rentavaixelles i la secadora s’ha distingit amb un Sí o un No la possessió
d’aquest electrodomèstic. La quantitat de televisors s’ha categoritzat en 1,+1 i la quantitat
d’ordinadors en 0-1, 2, +2.
Taules de consum:
Les dades de consum que contenen les tres primeres taules provenen dels resultats obtinguts
a l’informe individual de consum de cadascun dels usuaris. La primera taula conté el consum
horari mitjà de cada usuari en funció del període COVID (normalitat, confinament,
desescalada, nova normalitat) i de si el dia és laborable, festiu, o la mitjana ponderada
d’aquests dos últims. La segona taula té el consum diari mitjà en kWh i el percentatge de
variació respecte el període normalitat. De la mateixa manera que a la taula anterior, es
mostren aquests valors segons el període COVID i si el dia és laborable, festiu o la seva
mitjana ponderada. La tercera taula conté el percentatge de consum en hores punta i vall de
cada usuari en funció del període COVID.
A partir de les imatges de la potència contractada proporcionades per cada usuari s’ha creat
una taula de dades que conté la següent informació: potència contractada; potència màxima
que s’ha assolit; potència estimada que necessita la llar; i el període on s’ha produït el pic de
màxima demanda. Aquest últim, en tots els casos es produeix a l’hivern, a l’estiu o bé al
confinament. Així doncs, la columna període pren un d’aquests tres valors. A partir d’aquí
s’han creat dues operacions, la primera s’anomena marge, que és la diferència entre la
potència contractada i la màxima; i la segona rebaixa, que és la resta entre la potència
contractada i la potència estimada.
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Figura 13: Captura de pantalla que mostra un exemple de les dades de potència d'un usuari

Per tal d’explicar com s’ha generat la taula de potència, s’utilitzen les dades d’un usuari
mostrades a la Figura 13 per tal d’exemplificar el procediment. Tal i com s’observa a la part
superior a la dreta de la imatge, allà apareixen els valors de potència contractada i de potència
màxima. El valor de potència màxima en alguns casos coincideix amb el de potència estimada
i en altres no, com és el cas d’aquest exemple. A simple vista, es pot veure que el màxim
assolit el febrer de 2019 no respon a cap tendència i és un cas aïllat. Per a elegir el valor de
potència estimada s’escull el valor màxim obtingut com a conseqüència d’una tendència
concreta, en aquest cas s’ha elegit el màxim de 3,8 kW produït en el període de confinament.
La tendència després del confinament de la potència demanada és que torna a baixar, per
tant, amb aquest valor estimat els dispositius de la llar podrien funcionar perfectament. El valor
de la potència estimada s’ha elegit amb un interval de 0,1 kW ja que tal i com s’explica a
l’apartat 3.2.2, des del setembre de 2018 es pot modificar amb aquest interval de precisió.
També s’ha esmentat en aquest mateix apartat que sobrepassar la potència contractada no
repercuteix en cap penalització econòmica. Per tant, si aquest usuari tornés a tenir un pic
anòmal només hauria de desconnectar els dispositius que han provocat aquest excés. L’última
cosa mostrada a la imatge són les operacions marge i rebaixa que s’han explicat anteriorment.
Un cop organitzats els diferents tipus de taules dels 33 usuaris, s’han fet dos tipus de filtre per
tal de garantir la fiabilitat dels resultats. Primer, s’han eliminat els resultats d’un usuari, ja que
va marxar de la residència durant els mesos de confinament, objecte principal d’aquest estudi.
En segon lloc, s’han diferenciat les dades de tres usuaris durant el període de nova normalitat,
que es produeix durant l’estació d’estiu, per tal d’evitar que factors aliens a l’estudi dels efectes
del confinament al consum elèctric hi repercuteixin. En dos casos, la vivenda va quedar buida
durant els mesos d’estiu, i en un altre, el consum va augmentar de manera molt exagerada
perquè només es van comptabilitzar un petit nombre de dades com a reals.
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5.3. Anàlisi dels resultats
Per a avaluar la influència de l’equipament elèctric al consum elèctric de les llars cal tenir en
compte quins són els electrodomèstics de més consum de les llars. Anteriorment, s’han
nombrat els dispositius com la rentadora, nevera, forn o microones que tenen totes les llars i
que, per tant, no és útil per diferenciar entre els usuaris. Els dispositius que són objecte
d’estudi són la calefacció, l’aire condicionat, la cuina, el rentavaixelles, la secadora i la quantitat
de televisors i d’ordinadors. Els que consumeixen més potència són la calefacció amb valors
entre 1-2,5 kW; l’aire condicionat 0,9-2 kW; la cuina vitroceràmica 0,9-2 kW; el rentavaixelles
1,5-2,2 kW; i la secadora 1,5-2,2 kW. En canvi, els televisors i els ordinadors tenen un consum
molt inferior. Per exemple, en el cas dels televisors està entre 150-400 W i en el dels
ordinadors 200-300 W. Aquestes potències es poden observar a la Figura 14. [22]
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Figura 14: Potència dels electrodomèstics de la llar

Pel que fa a la il·luminació s’han identificat quatre tipus de bombetes. Les incandescents, que
són les tradicionals, són les més barates però són les menys ecològiques ja que tenen una
vida útil molt curta i són poc eficients, la Unió Europea les va prohibir l’any 2012. Les
halògenes, són més potents, eficients i tenen més durada que les incandescents però tot i així
consumeixen més que les més modernes. Més endavant van aparèixer les bombetes de baix
consum que milloraven molt la durada, fins a 15.000 hores i consumien un 80 % menys que
les tradicionals, l’únic desavantatge que tenien era que trigaven més a brillar al màxim i eren
més cares. Actualment, la tecnologia més utilitzada són les bombetes LED, són les més cares
però tenen una durada de fins a 50.000 hores, per tant, a la llarga s’amortitzen. A més a més,
són les més eficients ja que pràcticament no generen pèrdues en forma de calor. [23]

Estudi dels efectes de la COVID-19 en el consum energètic de les llars

Pàg. 39

Per a fer l’estudi dels efectes de la COVID-19 segons la situació laboral, s’han dividit els
usuaris segons les seves particularitats. A la Taula 4 es pot veure com les dades es divideixen
primerament per localitat. Després es divideixen en les llars que tenen persones empleades i
les que no. Entre les que treballen, s’han classificat en tres grups segons el teletreball:
Teletreball Mantingut, que són les llars on van començar a teletreballar al confinament i
aquesta situació ha perdurat en el temps; Teletreball confinament, en el cas que el teletreball
només es produís durant aquest període i, per últim, No Teletreball, situació que van viure les
persones que van seguir anant al lloc habitual de treball en tot moment o que es van veure
afectades per un ERTO.
Taula 4: Classificació dels usuaris segons la seva localitat i situació laboral
Àrea BCN
Teletreball Mantingut
Empleats Teletreball Confinament
No Teletreball
No Empleats

n
10
4
3
3

Fora BCN
Teletreball Mantingut
Empleats Teletreball Confinament
No Teletreball
No Empleats

n
0
6
3
3

A partir de la divisió mostrada a la Taula 4, s’han agrupat els usuaris en funció de quin període
s’estigués comparant. Per tal de tenir un nombre consistent de dades i que els resultats
poguessin ser significatius, en molts casos s’ha treballat sense separar les dades per localitat.
Per poder observar i avaluar el consum diari mitjà dels diferents períodes en funció dels perfils
dels usuaris s’han creat quatre franges horàries. Aquests són: Nit (0-6 hores), Matí (612 hores), Tarda (12-18 hores) i Vespre (18-24 hores).
Per a fer l’anàlisi econòmic d’un usuari s’ha utilitzat l’aplicació de la CNMC que permet simular
la factura de l’electricitat. Per a fer-ho s’han d’introduir les dades descarregades de la
plataforma e-distribución. Utilitza com a referència el preu PVPC del mercat regulat. Fa un
càlcul de la teva despesa econòmica segons la potència i tipus de tarifa contractada i la
compara amb les altres per tal que puguis saber quin seria l’estalvi.

Pàg. 40

Memòria

6. Resultats i discussió
En aquesta secció es mostren els resultats obtinguts en aquest projecte juntament amb els
comentaris i conclusions que s’extreuen d’aquests. Per començar, es mostra com s’ha fet
l’informe individual de consum de cada voluntari, utilitzant el perfil d’un usuari com a exemple.
A continuació, es mostren els resultats de l’anàlisi de totes les dades conjuntes. Primerament
s’analitzen les dades segons les circumstàncies dels habitatges, aquest fet permet agruparles en grups que segueixin tendències similars i així poder disminuir la variabilitat en els
resultats. En segon lloc, s’analitza l’efecte de l’equipament elèctric al consum de la llar i com
hi ha influït la COVID-19. Després es fa un anàlisi de com han afectat els canvis de la situació
laboral arrel del confinament a la corba de consum. Per acabar, s’exposen els resultats dels
usuaris referents al tipus de tarifa contractada i es compara amb la que seria la òptima per al
seu perfil de consum.
Abans d’entrar a l’anàlisi dels efectes de la COVID-19, cal tenir en compte la següent
consideració. Les dades de consum s’han dividit en quatre períodes vers l’estat en que es
trobava el país durant la pandèmia. No obstant això, no es pot deixar de banda l’efecte que
tenen de per si les estacions de l’any i com poden influir en els resultats. El període de
normalitat es produeix durant el transcurs de la tardor i l’hivern, on el consum habitualment és
major donades les circumstàncies de fred que fan que es passi més temps a casa amb el
consum de calefacció i llum que això comporta. Els períodes de confinament i desescalada
es donen durant el final de l’hivern i la primavera, on en aquesta última es produeix
majoritàriament el pic de menor consum. Per últim, el període de nova normalitat coincideix
amb l’estiu. Aquest període és força singular ja que sovint les persones fan vacances i
abandonen durant un temps el domicili habitual de residència. Tanmateix, en el cas que es
disposi d’aire condicionat, el consum pot arribar a ser molt elevat.

6.1. Informe individual de consum
L’informe individual que s’ha fet a cada usuari conté informació sobre el seu consum en funció
dels quatre períodes COVID que s’han definit anteriorment. En aquest es fa notar la diferència
en el consum en els dies laborables i els festius. Es mostra tant la corba de consum diari per
hores com la suma total del consum. Per últim, també es fa menció a la discriminació horària,
aspecte molt important a l’hora d’elegir el tipus de tarifa a contractar. A continuació s’expliquen
al detall les diferents seccions i es mostren alguns resultats d’un usuari a tall d’exemple. El
contingut complet de l’informe d’aquest usuari es pot consultar a l’Annex 3.
•

Comparativa F-L: La Figura 15 mostra el consum mitjà horari en funció de si es
produeix en dia festiu o laborable per cada període COVID. Aquí l’usuari pot observar
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si el seu consum és més elevat els dies laborables o festius i quina ha estat la
influència del confinament i el posterior retorn a la semi-normalitat.
0,4
0,35

kWh/hora

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

0
Normalitat

Confinament
Festiu

Desescalada

Nova Normalitat

Laborable

Figura 15: Consum mitjà horari d’un usuari.

•

Global/Festiu/Laborable: En aquestes tres seccions es mostren les mateixes taules i
gràfics amb la diferència que la segona fa referència exclusivament a dies festius i la
tercera només als dies laborables. Cada secció conté una taula amb el consum mitjà
per cada hora durant els diferents períodes COVID juntament amb una gràfica de línies
on s’observa la corba de consum al llarg de les 24 hores del dia.

•

DH: En aquesta secció es mostra el percentatge de consum en hores vall i hores punta
de l’usuari segons el període COVID. A partir d’aquí es pot deduir si convé tenir
contractada la discriminació horària. S’observa si abans del confinament convenia i
com aquest ha afectat a les hores de consum ja que posteriorment el teletreball s’ha
mantingut en algunes llars. La Figura 16 mostra l’exemple d’un usuari:
70%

Percentatge de consum
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Figura 16: Percentatge de consum d'un usuari a les franges de discriminació horària
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Resultats: En aquesta secció es mostren els resultats més significatius que s’han
obtingut a partir de les altres fulles de l’usuari en forma de resum. Aquests són:
o Càlcul del kWh/dia mitjà: obtingut a partir de sumar el consum del kWh/h de
les seccions Global/Festiu/Laborable. Apareix el consum diari en funció de si
el dia és laborable o festiu per períodes COVID.
o Càlcul %/Normalitat: Càlcul de la variació de consum dels dies laborables i
festius dels diferents períodes COVID respecte la normalitat anterior a la
pandèmia.
o % Consum: Aquesta taula mostra els resultats obtinguts a la secció DH
plasmats a la Figura 16.

6.2. Diferències segons el perfil dels habitatges
La primera certesa que s’observa en aquest projecte es la diferència en el consum de les llars
dins de l’àrea metropolitana de Barcelona i fora d’aquesta. S’observen tendències diverses
durant la normalitat prèvia a la malaltia, en l’efecte del confinament i sobretot en l’efecte de la
desescalada en les mesures de restriccions. Habitualment, i en aquest projecte així ha estat,
a la gran ciutat es viu majoritàriament en pisos i fora d’aquesta en pisos o bé en cases. Així
doncs, primer de tot s’ha determinat si la diferència en el consum d’aquests habitatges és
deguda a la localitat o, en cas contrari, al tipus d’habitatge. En el primer grup, hi trobem dinou
pisos i en el segon cinc pisos i set cases. A la Figura 17, es veu com les llars de fora de
Barcelona consumeixen molt més durant els períodes de normalitat i confinament, i que és
aquest el factor determinant i no pas el tipus d’habitatge.
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Figura 17: Consum diari a cada període COVID en funció de la localitat i el tipus d'habitatge.
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El consum fora de Barcelona és força superior durant el període de normalitat, aquest fet es
produeix perquè a l’hivern hi fa més fred que a la ciutat i això provoca que hi hagi un major
consum. El confort tèrmic a l’hivern l’han qualificat com a bo un 70 % de les persones de l’àrea
de Barcelona mentre que a fora només ho ha fet el 17 %. A més a més, les llars de fora tenen
els pics de potència durant l’hivern en el 73 % dels casos. Aquest elevat consum durant el
període hivernal de normalitat fora la ciutat, és gairebé igual al del confinament, mentre que a
la ciutat va haver una variació notable.
Aquest fet es pot veure il·lustrat a la Figura 18 on es mostra el percentatge de variació del
consum respecte al període de normalitat. A més a més, aquí s’observa que el consum un
cop acabat el confinament total de la població cau bruscament fora de Barcelona, mentre que
a la gran ciutat l’efecte de la pandèmia en el consum elèctric ha perdurat en el temps
mantenint-se amb valors superiors respecte el període de normalitat en tot moment. Aquest
fet es pot explicar amb la ralentització en el procés de desescalada que va patir la ciutat
comtal.

Percentatge respecte Normalitat
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20%
10%
0%
Confinament

Desescalada

Nova Normalitat
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-20%
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ForaBCN

Figura 18: Percentatge de variació en el consum respecte la normalitat en funció de la localitat

Es pot veure que entre els períodes de desescalada i de nova normalitat hi ha una major
diferència en el consum a les llars de fora de Barcelona. Cal tenir en compte que aquests
períodes es barregen amb la primavera i l’estiu respectivament. En un any de normalitat, el
pic màxim de consum es produeix durant l’hivern seguidament de l’estiu, i és a la primavera
on es produeixen els mínims, tal i com es plasma en l’evolució del preu de mercat il·lustrat a
la Figura 8 de l’apartat 4.1 d’aquest document. Per tant, d’aquesta manera es pot afirmar que
a fora de Barcelona la tendència en el consum segueix la d’un any de normalitat ja que
presenta el pic de consum a l’hivern i després a l’estiu torna a pujar el consum després de la
caiguda de la primavera. Ha estat només durant el període de confinament que han vist
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afectada la tendència d’un any habitual ja que també han assolit el màxim aleshores, encara
que l’efecte ha estat menor que a Barcelona. En canvi, a la gran ciutat la corba de consum
s’ha vist totalment afectada per la situació provocada per la pandèmia al llarg dels diferents
períodes.
A la Taula 5 es pot veure l’efecte de la localitat i dels diferents períodes al consum a les franges
de discriminació horària. Tal i com apuntava l’estudi de l’OCU [20], s’observa un augment en
el consum a les hores punta durant el període de confinament on s’assoleix el màxim. A l’àrea
de Barcelona les diferències entre els períodes són més notoris que a fora. De la mateixa
manera que amb el consum, a Barcelona, s’observa que hi ha un gran salt des de la normalitat
al confinament, i durant la desescalada i la nova normalitat el consum en horari punta segueix
sent major que a la normalitat. Així doncs, es pot observar un paral·lelisme entre la tendència
del consum de les localitats amb el percentatge de consum en horari punta.
A la Taula 5 també es mostra la desviació estàndard que presenten les dades segons la
localitat i el període referent a la pandèmia. S’observa que les dades a fora de Barcelona
presenten més variació i això pot provocar que les conclusions extretes a partir de les mitjanes
de consum no siguin prou robustes. És per això, que en els casos que el factor localitat no
tingui cap efecte, es treballarà exclusivament amb dades de Barcelona ja que presenten
menys variabilitat entre elles i també al llarg dels diferents períodes. Això permetrà obtenir
resultats més fiables. No obstant això, si el tamany de mostra de les dades de Barcelona no
és prou gran, també s’agafaran les de fora i es procedirà d’altres maneres per tal de minimitzar
l’efecte de la variabilitat que presenten les dades.
Taula 5: Percentatge de consum a les franges de discriminació horària i desviació estàndard de les
dades en funció de la localitat i el període COVID
Àrea BCN
Discriminació horària

Fora BCN
Desviació
estàndard

Discriminació horària

Desviació
estàndard

Punta

Vall

Punta

Vall

Normalitat

52,63%

47,37%

3,20

53,97%

46,03%

5,10

Confinament

58,27%

41,73%

4,20

55,64%

44,36%

5,07

Desescalada

55,07%

44,93%

3,61

52,73%

47,27%

3,11

Nova normalitat

54,86%

45,14%

3,29

55,56%

44,44%

3,00

TOTAL

55,22%

44,78%

3,58

54,48%

45,52%

4,41

La Figura 19 mostra el perfil de famílies que han participat a l’enquesta. En aquest diagrama
s’observa que la meitat dels casos responen a famílies amb fills, el 28 % a parelles sense fills,
el 16 % a famílies monoparentals i apareix un sol cas de pis compartit i de una sola persona.
Amb aquestes agrupacions no es poden trobar resultats que siguin representatius ja que
només el cas de parella amb fills presenta un tamany de mostra prou gran, i en la resta de
casos resulta impossible poder dividir la mostra en dos grups per tal d’avaluar la influència
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dins i fora de Barcelona.

3%
3%
16%
50%

28%

Parella amb fills

Parella sense fills

Pis compartit

Una sola persona

Família monoparental

Figura 19: Diagrama dels participants segons el tipus de família

Per tal de solucionar aquest conflicte, s’han dividit les llars en dos grups, les primeres són les
que tenen un o dos habitants i les segones les que en tenen de tres a cinc, de manera que en
el segon grup es troben totes les famílies que responen al grup de parella amb fills i dues
famílies monoparentals. Primer de tot s’ha fet la classificació segons la localitat donada la
influència d’aquest factor a les dades obtingudes. A la Figura 20 es mostra la influència que
té el nombre de residents a les llars sobre el consum. Com es pot apreciar, aquest ha estat
determinant dins la ciutat de Barcelona ja que s’observa un augment de consum a les llars on
hi ha més residents, tot i això, a fora aquesta relació és inexistent.
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Figura 20: Consum diari a cada període COVID en funció de la localitat i el nombre de residents
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Si es centra la mirada en les dades de Barcelona, on aquest factor si que influeix i de manera
notable, el consum als habitatges on hi viuen de tres a cinc persones és al llarg dels quatre
períodes COVID un 65 %, 66 %, 62 % i 18 % més alt que en el cas on hi viuen una o dues
persones. Així doncs, s’observa una diferència molt gran en el consum en funció del nombre
de residents, en canvi, l’efecte de la COVID-19 és inexistent ja que la diferència es manté
estable tant a la normalitat, el confinament i la desescalada. Es pot percebre que aquesta
diferència varia considerablement en el període de nova normalitat, però donades les
circumstàncies d’aquest període que coincideix amb l’estiu es pot afirmar que aquesta
diferència recau en altres motius que no són el nombre de residents habitual. Addicionalment,
les llars amb un o dos residents necessiten de mitjana 3,52 kW i les que en tenen de tres a
cinc 4,10 kW i això suposa una diferència del 16,5 %. La diferència en la potència és
conseqüència del major consum que tenen aquestes llars a causa d’un nombre més elevat
d’electrodomèstics i sobretot la major freqüència d’ús que se’n fa conforme més habitants té
la llar.
A la Figura 21 s’observa la influència de la pandèmia mostrant el percentatge de variació
respecte la normalitat segons la localitat i diferenciant en dies festius i laborables.
Primerament, es pot veure com l’efecte de la localitat no influeix en el factor tipus de dia. En
tots dos llocs, durant el confinament, el major efecte de la COVID-19 en el consum es produeix
durant els dies laborables com a conseqüència de l’estil de vida abans de la pandèmia.
Activitats com el treball o l’estudi van passar a fer-se a casa i això va provocar que, entre
setmana, hi hagués més gent a les llars. A la Figura 18 ja s’ha vist que a partir de la
desescalada hi havia tendències oposades segons la localitat. A Barcelona, on la influència
de la crisi provocada per la malaltia es va estendre en el temps, l’augment en el consum va
seguir sent considerablement major durant els dies laborables. Els efectes que han estat
detonants del major augment produït en els dies laborables, es troben descrits a l’apartat 6.4,
on s’ha tractat l’efecte de la pandèmia en funció de la situació laboral.
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Figura 21: Percentatge de variació del consum respecte la normalitat en funció de la localitat i el tipus
de dia

Si es mira el percentatge de variació de consum del confinament respecte el període de
normalitat sense discernir per el tipus de localitat, s’obté que l’augment va ser del 12,0 % els
dies festius i del 18,6 % els dies laborables, cosa que comporta un augment del 16,1 % de
mitjana. Aquest resultat va en concordança els anunciats a l’apartat 4.3, on l’estimació que va
fer una comercialitzadora espanyola indicava que l’augment als caps de setmana va ser del
13,1 %, els dies laborables del 20,3 %, per tant, un 18,2 % de mitjana.

6.3. Efectes de l’equipament elèctric
El consum elèctric dels habitatges està determinat pel tipus d’electrodomèstics, la quantitat
que se’n té, l’ús que se’n fa i pels condicionants externs com poden ser el clima o la qualitat
de la llum natural i artificial. Tanmateix, la potència a contractar serà conseqüència d’aquests
mateixos factors.
A l’apartat anterior s’ha comentat l’afectació del confort tèrmic a l’hivern durant el període de
normalitat, on aquest ha resultat major fora de la gran ciutat. Analitzant la freqüència d’ús,
s’observa que en el 75 % dels casos a Barcelona i en el 83% dels casos de fora de l’àrea
metropolitana es fa un ús freqüent de la calefacció. Donat que en ambdues localitzacions es
produeix un alt percentatge, per al següent anàlisi s’han agrupat les dades. A la Figura 22
s’observa el consum diari durant els diferents períodes en funció del tipus de calefacció de la
llar. Els habitatges que utilitzen alhora sistemes de gas i elèctrics per a escalfar, s’ha definit
que tenen una calefacció mixta. En aquest cas es pot percebre que el consum en els diferents
períodes és similar al de les llars que tenen calefacció elèctrica, així doncs les conclusions
extretes de la comparació amb les de gas són vàlides tant per les elèctriques com per les
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mixtes. Durant la normalitat, que coincideix amb els mesos d’hivern, el consum als habitatges
amb calefacció d’ús elèctric és un 53 % major que en el cas de les calefaccions de gas. Durant
el període de confinament, on només les primeres setmanes coincideixen amb l’hivern,
aquesta diferència baixa fins al 25 %. Si es compara en el període de desescalada que
transcórrer durant els mesos de maig i juny, on l’ús de calefacció és nul, els habitatges amb
calefacció elèctrica consumeixen un 19 % més que els que en tenen de gas. Aquest fet
constata que hi ha factors independents que provoquen que aquestes llars tinguin un major
consum, de tota manera es pot afirmar que el tipus de calefacció afecta al consum ja que la
diferència de consum entre aquestes llars és clarament superior a l’hivern.
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Figura 22: Consum diari a cada període COVID en funció del tipus de calefacció

El 55 % dels voluntaris que han aportat les dades de la seva potència contractada tenen els
màxims anuals durant els mesos d’hivern. A més a més, el 73 % dels usuaris que utilitzen
calefacció elèctrica o mixta tenen els pics en aquest període. Aquest fet prova clarament el
pes del tipus de calefacció en la potència a contractar. Entre els usuaris que tenen el pic de
potència màxim durant l’hivern, necessiten 3,56 kW de mitjana els de calefacció de gas, i en
el cas de l’elèctrica 4,79 kW, el que suposa un 35 % més. Tot i això, les empreses
comercialitzadores no consideren el tipus de calefacció rellevant a l’hora de determinar la
potència dels clients. Així ho demostra la mitjana de la potència contractada que tenen aquests
mateixos usuaris, on sorprenentment és superior en el cas de calefacció de gas amb un valor
de 5,13 kW, i això comporta un sobredimensionament d’1,57 kW de mitjana. Aquest fet queda
ressaltat a la Figura 23.
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Figura 23: Comparativa de potència segons el tipus de calefacció

Un cop s’ha demostrat que el tipus de calefacció té una gran influència en el consum i potència
de les llars, s’ha cregut convenient observar les diferències en el consum a Barcelona i a fora
per separat. S’observa que les tendències són equiparables i en ambdós llocs les calefaccions
elèctriques i mixtes presenten valors notablement més elevats durant el període de normalitat.
Tot i així, la diferència és encara més elevada a fora, tal i com es podia preveure amb les
dades de confort tèrmic i de potència mostrades a l’apartat 6.2. on s’intuïa el major efecte de
l’hivern en el consum energètic. Les calefaccions elèctriques i mixtes consumien 8,6 kWh de
mitjana a Barcelona, el que suposa un 38 % més que les de gas i en el cas de fora de
Barcelona consumien 13,0 kWh de mitjana que suposa un 44 % més que les de gas. Així
doncs, es demostra la influència del tipus de calefacció independentment de la localitat, i
també la major influència d’aquesta estació a fora de la gran ciutat, on es presenten valors de
consum un 51 % més elevats.
A diferència del confort tèrmic a l’hivern, els voluntaris d’aquest projecte no han categoritzat el
confort de les seves a les llars a l’estiu malament. En el cas de Barcelona, un 20 % l’ha
categoritzat com a dolent, un 40 % com a normal i un altre 40 % com a bo. En canvi, fora de
l’àrea metropolitana cap usuari ha dit que sigui dolent. Pel que fa a la freqüència d’ús, només
un 35 % dels usuaris utilitza dispositius d’aire condicionat amb assiduïtat. A la Figura 24, es
mostra el consum diari en funció de si es té aire condicionat, i en cas afirmatiu, de quin tipus.
El període on s’utilitza l’aire condicionat és a l’estiu, que coincideix amb el de nova normalitat.
Per a comparar-ho amb altres períodes s’utilitzen el de normalitat i el de desescalada. Per tal
d’esborrar els efectes de la diferència entre el consum a Barcelona i fora durant l’evolució de
la crisi sanitària i donades les circumstàncies de les respostes respecte el confort tèrmic que
afecta més a Barcelona, s’ha decidit agafar dades exclusivament de l’àrea metropolitana.
S’observa com les llars que tenen aire condicionat en més d’una habitació tenen un consum
molt superior, però també el tenen en els altres períodes. La major diferència al llarg dels
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diferents períodes es produeix en el cas que no s’utilitza cap sistema. Per tant, els resultats
obtinguts a partir del tipus d’aire condicionat no permeten afirmar la influència que tenen
aquests en el consum dels habitatges.
14
12

kWh/dia

10
8

6
4
2
0

Normalitat
Cap

Desescalada
Ventilador

AC 1hab

Nova Normalitat
AC +1hab

Figura 24: Consum diari a Barcelona en funció del tipus d’aire condicionat

A la Figura 25 s’observa la corba de consum diari. Per tal d’apreciar l’efecte de l’aire
condicionat, es compara el període de nova normalitat amb l’immediatament anterior, és a dir,
el de desescalada en funció de si la llar té aire condicionat o no. Per a fer-ho s’han utilitzat
dades exclusivament de Barcelona. S’observa que les llars amb aire condicionat tenen un
consum més elevat que les que no en tenen independentment del període que s’estigui
comparant, tal i com s’ha plasmat abans. Tot i això, si es comparen les dues corbes en les
que la llar té aire condicionat, es pot veure que durant la nova normalitat el consum durant la
tarda i el vespre que és quan fa més calor és superior. A diferència del diagrama de barres,
amb la corba de consum si que s’ha pogut observar la influència de l’aire condicionat a les
llars.
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Figura 25: Corba de consum diari en funció del període COVID i la tinença d'aire condicionat

Si s’examina l’efecte de l’aire condicionat des de la vessant de la potència, en el 28% dels
casos els pics de màxima demanda s’han produït durant l’estiu. Comparant entre els dos tipus
de localitat definits en aquest projecte, a l’àrea de Barcelona la màxima demanda de potència
en aquest període es produeix en el 39 % dels casos, però fora només en un 9 %. Aquest fet,
juntament amb les dades del confort tèrmic, confirmen que l’afectació de l’aire condicionat és
major a la gran ciutat.
A partir d’ara es treballa amb tots els usuaris que mostren el pic de potència a l’estiu i això
suposa que es treballa amb només vuit habitatges, al tractar-se d’un grup molt poc nombrós,
els resultats poden no ser del tot congruents. La potència estimada per aquests usuaris amb
aire condicionat en més d’una habitació és de 4,67 kW i per als que en tenen en una sola
habitació és de 3,87 kW. Sorprenentment, també hi ha casos en els que no es disposa d’aire
condicionat i, tot i això, es produeix la màxima demanda a l’estiu. En aquests casos la potència
és de 3,60 kW. Comparant aquest últim valor amb els anteriors, es pot dir que tenir més d’un
dispositiu afecta a la potència a contractar, però si només se’n té en una única sala no.
De la mateixa manera que la calefacció té un pes molt important durant l’hivern en termes de
consum i de potència, s’ha vist que en el cas de l’ús d’aire condicionat durant el període estival
hi ha una menor influència. Tot i això, en els informes individuals de consum s’ha vist l’efecte
de l’elevat consum d’aire condicionat d’alguns usuaris en el període de nova normalitat. Per
tant, no es pot concloure que l’aire condicionat no és rellevant en el consum de les llars, sinó
que donades les condicions globals dels usuaris que han participat en aquest estudi, no s’ha
pogut determinar que tingui una gran influència.
A la metodologia, s’ha comentat l’efecte de la il·luminació de la llar en el consum energètic. El
63 % dels usuaris han qualificat la qualitat de la seva llum natural com a bona, i només un 6 %
com a dolenta. En el cas de la llum artificial, el 69 % ha afirmat que era de bona qualitat i tan
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sols un 3 % l’ha suspès. Pel que fa al tipus d’enllumenat, el 69 % dels usuaris tenen
majoritàriament bombetes LED, les més usades actualment ja que són les que menys
consumeixen i tenen una major durada. La resta n’utilitzen d’incandescents, halògenes o de
baix consum. S’ha comparat el consum de les llars que utilitzen bombetes LED vers els altres
tipus durant el període de normalitat i s’ha obtingut un consum d’un 11,9 % menys en el cas
de les bombetes LED. Donades les circumstàncies meteorològiques, l’efecte de l’enllumenat
s’hauria de notar més en el període hivernal que coincideix amb el de normalitat. I a causa de
la situació de l’any 2020, aquest factor també s’ha de veure reflectit durant el període de
confinament. En els períodes de confinament, desescalada i nova normalitat, la diferència de
consum entre les bombetes LED i les altres és d’un 5,8 %, un 11,1 % i un 7,0 %
respectivament. S’observa que no hi ha una gran variació entre els diferents períodes, aquest
fet recau en el canvi d’hàbits a causa de la pandèmia ha estat sobretot a les hores del dia i no
pas a les del vespre que és el moment del dia on s’encén més el llum. Pel que fa als termes
de potència ha sortit una diferència d’un 0,5 % entre els dos tipus de bombetes, prova
irrefutable que el tipus d’enllumenat no afecta a la potència a contractar a la llar. Aquest
resultat es fa evident comparant amb la potència que consumeixen alguns electrodomèstics
de la llar, on es pot veure que el cas de les bombetes és insignificant.
A la Figura 26 es pot veure el consum diari a les llars que tenen cuina elèctrica o de gas. De
manera inesperada s’observa com les llars amb cuina de gas tenen un major consum al llarg
de tots els períodes. Tot i això, es pot percebre com l’efecte del confinament provoca un
augment més elevat del consum a les cases amb cuina elèctrica. Agafant com a objecte
d’estudi el percentatge de diferència en el consum entre la cuina de gas i l’elèctrica, s’obté
que en el període de normalitat és del 24 %, al confinament del 11 %, a la desescalada del
19 % i a la nova normalitat del 22 %.
Tal i com alertava l’OCU [20], el confinament va provocar un augment en el consum a les
hores centrals del dia propiciat en gran part per l’àpat del dinar en dies laborables que durant
la normalitat es feia fora de casa en molts casos, així doncs l’ús de la cuina va ser superior en
aquest període i això ha provocat un major augment en el consum a les llars amb cuina
elèctrica. Seguint el fil de les dades, s’observa que al confinament la diferència entre els tipus
de cuina és menor que a la normalitat com a conseqüència del que advertia l’OCU. A més a
més, durant l’època de desescalada i de nova normalitat s’eixampla de nou la diferència entre
els dos tipus de cuina però sense arribar als valors de la normalitat prèvia a la pandèmia ja
que el teletreball s’ha prolongat en el temps en alguns casos.
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Figura 26: Consum diari a cada període COVID en funció del tipus de cuina

En termes de potència, a les llars amb cuina elèctrica se’ls hi estimen 4,40 kW i a les de gas
4,15 kW. En aquest cas si que es veu de manera més clarivident l’efecte de la cuina elèctrica,
ja que aquestes necessiten més potència contractada, no pas com en el cas del consum on
tenien valors inferiors a les de gas.
A continuació es mostra l’afectació al consum i la potència dels electrodomèstics de la llar on
s’ha pogut diferenciar entre el conjunt dels usuaris. Per a disminuir la variabilitat de les dades
i obtenir resultats més representatius, s’ha decidit agafar només dades de Barcelona. El primer
electrodomèstic que és objecte d’estudi és el rentavaixelles. Actualment, la majoria
d’habitatges disposen d’aquest dispositiu, tot i així, el 25 % dels usuaris de l’àrea metropolitana
que participen en aquest estudi no en tenen i aquest fet permet avaluar l’afectació d’aquest
electrodomèstic d’ús força freqüent en el dia a dia. La diferència de consum entre aquests dos
perfils és abismal, en el període de normalitat les llars amb rentavaixelles consumien un 58 %
més i durant el confinament un 54 %. Durant la desescalada i la nova normalitat va baixar la
diferència fins al 34 % i el 21 % respectivament. Així doncs, es pot dir que les llars amb
rentavaixelles consumeixen molt més que les que no en tenen i aquest fet és més clar en un
període de normalitat. Pel que fa a la potència necessària en aquestes llars, les que no
disposen de rentaplats en tenen prou amb 3,25 kW de mitjana i les que si en tenen necessiten
4,11 kW, i això suposa un 26 % més de potència.
El següent electrodomèstic que s’estudia en aquest apartat és la secadora. El 40 % dels
usuaris de Barcelona que han respòs l’enquesta disposa d’aquest dispositiu. De manera
similar al cas del rentavaixelles, les llars que disposen d’aquest electrodomèstic tenen un
major consum. En aquest cas la diferència és del 69 % en el període de normalitat, 61 % al
confinament, 58 % a la desescalada i 38 % a la nova normalitat. S’observa la major diferència
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en el període de normalitat i això es produeix perquè les persones es canvien més sovint de
roba en un context de normalitat que no pas a partir del confinament on es passava tot el
temps a casa. La mínima diferència es produeix a la nova normalitat i el motiu pot ser el menor
temps passat a casa com a conseqüència de les vacances. De la mateixa manera que amb
el rentavaixelles, es pot afirmar que les llars que disposen d’aquest aparell consumeixen més.
En termes de potència, s’estima que les llars que disposen de secadora necessiten 4,66 kW
i les que no 3,44 kW, això suposa una diferència d’un 35 %.
D’aquesta manera sembla que la secadora té més influència en el consum de la llar que no
pas el rentavaixelles. Per tal d’esborrar la interacció que pot tenir el factor rentavaixelles en
les dades de la secadora, s’ha estudiat el consum de tots els habitatges que tenen
rentavaixelles de Barcelona en funció de si tenen secadora o no. En aquest cas s’obté una
diferència menor en el consum, les llars amb secadora consumeixen un 60 % més a la
normalitat, un 49 % al confinament, un 46 % a la desescalada i un 25 % més a la nova
normalitat. En el cas de la potència, s’obté que els domicilis amb secadora en necessiten un
28 % més. Tot i que les diferències segueixen sent clares per afirmar que tenir secadora afecta
al consum, són més petites que quan no s’ha tingut en compte la interacció entre el
rentavaixelles i la secadora. Comparant aquestes diferències de consum amb les que hi havia
en el cas del rentavaixelles es pot concloure que aquests dos electrodomèstics tenen una
gran influència en el consum de la llar i que aquesta és molt similar.
En el cas dels ordinadors, s’observa que tots els usuaris de Barcelona tenen com a mínim dos
ordinadors a la llar, en canvi a fora només un 25 % dels usuaris compleixen aquesta mateixa
premissa. Per tal d’avaluar la influència dels ordinadors s’han agafat les dades de Barcelona
i s’han dividit en dos grups, les llars que en tenen dos i les que en tenen més de dos. Els
resultats obtinguts mostren que les llars amb més de dos ordinadors consumeixen de mitjana
un 35% més. No obstant això, no es pot atribuir la diferència en el consum d’aquestes llars a
la quantitat d’ordinadors ja que són dispositius que consumeixen poc en comparació amb els
altres tal i com s’ha vist a la Figura 14. A la Figura 20 s’ha vist la gran influència en el consum
del nombre de residents de la llar i, per això, és raonable pensar que els habitatges que
disposen de més ordinadors són els que tenen més residents i per això s’observa aquesta
diferència en el consum. Efectivament es produeix aquesta relació, a les cases que tenen més
de dos ordinadors hi viuen de tres a cinc persones en el 91 % dels casos, mentre que a les
que en tenen només dos hi resideixen una o dues persones en el 56 % dels casos.
L’últim dispositiu objecte d’estudi d’aquest apartat és el nombre de televisors de la llar. S’han
agrupat les dades de Barcelona en dos grups, les que tenen un televisor i les que en tenen
més d’un. De la mateixa manera que amb els ordinadors, la televisió és un electrodomèstic
que necessita poca potència, per tant, les diferències també seran atribuïbles al nombre de
residents. En aquest cas, s’ha obtingut que els habitatges amb només un televisor
consumeixen un 22 % més que les que en tenen més d’un. A diferència dels ordinadors, en
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aquest cas resulta que les llars amb més d’un televisor tenen menys residents de mitjana. Així
doncs, torna a succeir que el major consum es produeix a les llars amb més residents
independentment del nombre de dispositius.

6.4. Efectes de la situació laboral
La influència en el canvi de consum produït per la crisi sanitària ha estat més evident en els
dies laborables, i per trobar els efectes que han propiciat que això passi, en aquesta secció
es mostren els resultats de la corba de consum diària en funció dels diferents períodes i de
les situacions laborals que viuen les famílies.
Primer de tot, s’han agafat les dades de les persones no empleades, ja siguin jubilades o
aturades, sense separar per localitat i s’ha observat la seva tendència en els dies laborables
al llarg dels diferents períodes. En aquest estudi s’han obtingut només sis mostres d’aquest
perfil d’usuari, tres a Barcelona i tres a fora, així doncs, s’ha decidit no separar-les per localitat
ja que donarien resultats de mostres massa poc significatives.

Figura 27: Corba de consum diari de les persones desempleades en dies laborables en funció dels
períodes COVID

A la Figura 27 es mostra l’efecte de la COVID-19 en el consum de les llars on hi viuen persones
desempleades en els dies laborables. Es pot veure que el perfil de la corba manté la mateixa
forma al llarg dels diferents períodes, es perceben tres pics de consum a l’hora d’esmorzar,
dinar i sopar. S’observa que el màxim consum és produeix durant el període de confinament
i que durant la desescalada i la nova normalitat el consum és indiscutiblement menor que a la
normalitat. Aquest últim fet respon a la variabilitat que presenten les dades, com s’ha explicat
anteriorment durant els dos últims períodes va baixar molt el consum fora de Barcelona i és
això el que provoca aquesta diferència en la corba i no pas la situació laboral de les llars.
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L’últim fet que es fa notar en aquesta gràfica, és l’augment de consum durant la nova
normalitat a les hores de la tarda i el vespre, que és conseqüència de l’ús de l’aire condicionat
tal i com s’ha provat a la Figura 25 on s’ha vist la influència d’aquest dispositiu en aquestes
hores del dia.
Per tal de mitigar l’efecte de la localitat, a la Taula 6, es mostra el percentatge de consum dels
dies laborables a les diferents franges horàries. S’observa com el perfil de consum es manté
gairebé invariable durant els tres primers períodes. A la nova normalitat, com ja s’ha comentat,
l’efecte de l’estiu ha propiciat un major consum a les franges de la tarda i el vespre. Així doncs,
es pot concloure que aquest tipus de famílies no han vist afectada la seva tendència en el
consum diari a causa de la pandèmia.
Taula 6: Percentatge de consum de les persones desempleades en funció dels períodes COVID
% Consum
Normalitat

Confinament

Desescalada

Nit

10,90

11,14

13,74

Nova
Normalitat
13,31

Matí

25,00

25,20

24,97

20,99

Tarda

32,88

33,37

32,04

33,49

Vespre

31,22

30,29%

29,25

32,20

Abans d’entrar a valorar els efectes del teletreball durant el confinament, es vol estudiar la
situació que es vivia durant la normalitat els dies laborables, comparant les dades de les
persones empleades amb les no empleades que s’han mostrat anteriorment. La Figura 28
mostra l’evolució del consum elèctric als habitatges durant els dies laborables. En el cas de
les persones empleades, s’observa que el pic de consum al matí es produeix dues hores
abans. En canvi, en aquestes llars el pic de l’hora de dinar no és apreciable i el consum
comença a pujar a partir de les 18 hores i és aleshores quan el perfil és molt similar al de les
cases on hi viuen persones desempleades.
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Figura 28: Corba de consum diari durant el període de normalitat en funció de la situació laboral
durant els dies laborables

A la Taula 6 es pot veure el consum d’aquests dos grups en les diferents franges horàries
diferenciant els dies laborables i festius. Primer de tot, es pot veure que els habitatges amb
persones no empleades tenen un major consum i les diferències es fan notar sobretot els dies
laborables, en canvi, als dies festius aquesta diferència baixa. A les llars on hi viuen persones
empleades, es produeix un consum més elevat als dies festius. Els dies laborables, tenen el
38 % del consum concentrat a les hores del vespre, en canvi, durant els caps de setmana el
consum augmenta a la tarda i a la nit i es reparteix de manera més homogènia al llarg del dia.
Taula 7: Consum durant el període de normalitat en funció de la situació laboral
kWh
Laborable
Empleats

Festiu

Nit

1,17

No
empleats
1,14

Empleats
1,29

No
empleats
1,26

Matí

1,86

2,62

1,77

2,22

Tarda

2,10

3,44

2,70

3,30

Vespre

3,11

3,27

3,10

3,22

TOTAL

8,24

10,46

8,85

10,00

Un cop vist l’inapreciable efecte de la pandèmia en la corba de consum de les llars amb
persones desempleades i feta la comparació amb les persones empleades durant la
normalitat prèvia a la pandèmia, es vol estudiar l’efecte del confinament a les llars amb
persones empleades. Per a fer-ho, es divideixen les persones empleades mostrades
anteriorment en les que van teletreballar durant el període de confinament i les que no,
comparant la seva situació durant el confinament vers la que tenien durant la normalitat.
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Figura 29: Consum diari de les persones empleades al període de confinament en els dies laborables

A la Figura 29 es mostra l’evolució del consum durant el confinament de les persones
empleades durant els dies laborables. Primer de tot, s’observa que hi ha un retard en el
consum a primera hora del matí, produït pel fet de no haver de desplaçar-se al lloc de treball
i en el cas de les persones que no teletreballen aquest fet encara és més notable. Es pot veure
també com apareix el pic de la hora de dinar que ja s’havia vist en el cas de les persones
desempleades i que per a les empleades abans del confinament era inexistent. Una altra cosa
que es pot percebre és que les persones que van teletreballar durant el confinament van
augmentar molt el consum durant el matí i la tarda dels dies laborables provocat pel fet d’estar
cada dia treballant a la llar amb el consegüent consum d’electricitat que això comporta. L’últim
fet rellevant a comentar durant aquest període i que no es troba il·lustrat és que a diferència
de la situació de normalitat, els qui van començar a teletreballar van passar a tenir un consum
superior durant els dies laborables mentre qui no va teletreballar va seguir consumint més els
dies festius.
Tal i com es mostra a la Figura 18, la desescalada i el retorn a la nova normalitat van ser molt
diferents a l’àrea metropolitana que a fora. A més a més, a la Taula 4 de la metodologia es
mostra com a fora de Barcelona en cap cas es va mantenir el teletreball més enllà del
confinament. És per això que per a determinar els efectes de la situació laboral durant la
desescalada i la nova normalitat s’han agafat només dades de Barcelona. Per a fer-ho, es
comparen els habitatges amb persones que van teletreballar durant el confinament amb els
casos que el teletreball s’ha mantingut al llarg del temps i amb el casos en que no s’ha
mantingut o bé mai es va produir la situació de teletreball. A la Figura 30, es mostra l’evolució
de la corba de consum diari durant el període de desescalada en els dies laborables en funció
del teletreball vers el període de confinament.
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Figura 30: Consum diari de les persones empleades al període de desescalada durant els dies
laborables

Es pot veure que durant el matí les persones que van mantenir el teletreball tenien un consum
quasi idèntic al del confinament. En canvi, tal i com havia passat en el període de confinament
mostrat a la Figura 29, el consum matinal a les llars on no es produeix el teletreball és molt
inferior. Per altra banda, durant les hores de la tarda i del vespre, s’observa que la situació de
teletreball no afecta i que el consum en aquestes hores en el període de desescalada és força
inferior al del confinament. Així doncs, es pot concloure que a les llars de Barcelona, durant
les hores del matí dels dies laborables el factor més influent a la corba de consum era el
teletreball i a la tarda el factor determinant, era el període respecte la pandèmia.
La Figura 31 compara la corba de consum de les persones que han mantingut el teletreball
durant els períodes de desescalada i de nova normalitat en els dies laborables. S’observa que
la forma de la corba en ambdós casos és molt similar però el període de nova normalitat té un
major consum a partir de les 16 hores, coincidint amb les hores de més calor del dia on el
consum elèctric augmenta a causa de l’ús d’aire condicionat, tal i com s’ha vist a la Figura 27
en el cas de les persones desempleades. En canvi, a les hores del matí el consum és
lleugerament inferior a causa de ser un període estival on la majoria de famílies fan vacances
algunes setmanes.
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Figura 31: Consum diari de les persones que han mantingut el teletreball durant els períodes de
desescalada i de nova normalitat els dies laborables

Resumint, el consum al confinament va ser més elevat que en els següents dos períodes i
durant el període de nova normalitat va pujar el consum respecte la desescalada a causa de
l’ús d’aire condicionat. És important remarcar que en dies festius el consum es concentra
sobretot a les hores de la tarda i del vespre. En canvi, en els casos on es teletreballa el consum
matinal dels dies laborables és força superior al dels dies festius.
Per acabar amb l’avaluació dels efectes de la situació laboral durant la pandèmia, es mostra
la corba de consum diari de les parelles amb fills. Tal i com s’ha explicat anteriorment, aquest
és el tipus de família més representatiu d’aquest estudi i això permet obtenir resultats
representatius del col·lectiu. De la mateixa manera que s’ha fet amb les persones
desempleades, a la Figura 32 es mostra l’evolució de la corba durant els dies laborables al
llarg dels diferents períodes. Com s’ha demostrat anteriorment, el perfil de les persones
desempleades i les empleades són força diferents, de la mateixa manera que són diferents
les dades de Barcelona i les de fora. És per això, que s’han agafat exclusivament dades de
l’àrea metropolitana de famílies empleades.
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Figura 32: Corba de consum diari de les famílies empleades amb fills de Barcelona durant els dies
laborables en funció dels períodes COVID

En aquesta gràfica es remarquen tendències que ja s’han anat comentant anteriorment.
Durant el període de normalitat, hi ha un pic de consum a primera hora del matí i fins les 18
hores no torna a augmentar el consum. Això es deu a que els fills estan estudiant i les famílies
van al seu lloc habitual de treball. A partir del confinament es veu com hi ha un retard en el
consum matinal, apareix el pic de consum a l’hora de dinar i després de l’hora de sopar es
manté invariable durant tots els períodes. Les dades, al ser totes de Barcelona, mostren una
petita diferència entre el consum al confinament i la desescalada, sent el primer més elevat
però mantenint en els dos casos una forma similar de la corba. En aquesta gràfica es pot
apreciar que el consum al vespre al voltant de l’hora de sopar és menor durant la desescalada.
L’explicació d’aquest fet és que durant les primeres setmanes de desconfinament, no es podia
sortir fins aleshores, i aquí es demostra que les famílies aprofitaven per sortir sovint. De nou,
es pot veure que el període de nova normalitat mostra un major consum que la desescalada
durant la tarda a causa de l’ús d’aire condicionat.
A l’apartat 6.2, s’ha explicat que en el 55 % dels casos els pics de màxima potència demanada
es produïen durant l’hivern i el 28 % durant l’estiu. El 17 % restant, han obtingut el pic en el
període de confinament, i això correspon a cinc usuaris dels vint-i-nou que han aportat les
dades de potència. Aquestes cinc famílies responen a parelles amb fills amb un nombre de
residents de tres a cinc. En tots els casos hi viuen com a mínim dues persones empleades, i
un estudiant o infant. Tal i com s’ha vist al llarg d’aquest apartat, durant el període de
normalitat, aquest perfil de famílies tenen un consum força baix ja que passen la majoria del
temps del dia fora de casa. A més a més, en tres casos es va començar a teletreballar a les
llars i en un altre va haver un augment de residents a causa del confinament. Juntament a
aquests fets, cal tenir en compte que tres de les famílies tenen calefacció de gas i totes han
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qualificat bé el confort tèrmic tant a l’estiu com a l’hivern, fet que dificulta la possibilitat de tenir
els pics de potència durant aquestes estacions meteorològiques. Tots aquests fets han
propiciat que aquest perfil de famílies obtinguessin el pic de màxima potència demanada
durant el confinament.

6.4.1.

Efecte sobre les franges de discriminació horària

Un cop analitzades les diferents corbes de consum diari, es volen estudiar les afectacions
segons la situació laboral a les franges de discriminació horària. A la Taula 8 es pot veure el
percentatge de consum a les franges de discriminació horària en funció de la situació laboral
dels usuaris al llarg dels diferents períodes en funció de si es tracta de persones empleades
o desempleades. En el cas de les persones empleades s’ha separat per localitat, en canvi, al
tenir un nombre petit de dades de persones desempleades no s’ha fet distinció per localitat.
Taula 8: Percentatge de consum a les franges de discriminació horària en funció de la situació laboral
i la localitat al llarg dels diferents períodes COVID
Percentatge (%)

Normalitat

Àrea
BCN
Empleats

Fora
BCN

Punta

Vall

51,84

48,16

Confinament

57,69

42,31

Desescalada

54,35

45,65

Nova
Normalitat
Normalitat

54,79

45,21

53,59

46,41

Confinament

56,00

44,00

Desescalada

52,61

47,39

Nova
Normalitat

53,46

46,54

Punta

Vall

56,12

43,88

58,06

41,94

56,10

43,90

58,52

41,48

Normalitat

Confinament
No
empleats
Desescalada

Nova
Normalitat

En el cas de les persones empleades s’observa un augment considerable del percentatge de
consum en hores punta durant el confinament. A la Figura 28 s’ha mostrat com a la normalitat
aquestes llars no presentaven un pic de consum durant l’hora de dinar que posteriorment si
que va aparèixer. Un altre motiu que afecta a aquest major consum en aquesta franja és la
realització d’activitats de lleure a casa durant la tarda i el vespre que abans es realitzaven fora.
En el cas de l’àrea de Barcelona el consum en hora punta es manté superior a la normalitat
durant la desescalada i la nova normalitat mentre que a fora de Barcelona aquest fet no
succeeix, fet que ja s’havia fet notar a la Taula 5 de l’apartat 6.2. En els dos casos es compleix
que el període de major consum en hora punta és el de confinament i que a la nova normalitat
és superior a la desescalada, a causa de l’ús d’aire condicionat que es produeix sobretot a les
hores de la tarda. En el cas de les persones desempleades, la variació en el percentatge de
consum al llarg dels diferents períodes és molt petita. A la Taula 6, ja s’havia vist que la
tendència de consum en aquestes llars no havia variat gaire. Tot i així, durant el confinament
mostren un major consum a les hores punta i també durant la nova normalitat.

Estudi dels efectes de la COVID-19 en el consum energètic de les llars

Pàg. 63

Les dades que més variació han tingut en el consum a les franges de discriminació horària
han estat les de les persones empleades a l’àrea de Barcelona. A la Taula 9 s’observa l’efecte
de la situació laboral després del període de normalitat. En aquesta s’observa que les llars on
no s’ha dut a terme el teletreball tenen un major consum en horari punta. Com s’ha vist a la
Figura 29 el teletreball va provocar un consum més elevat durant les hores del matí, per tant,
va augmentar el consum a la franja vall. En el cas en el qual no es produïa el teletreball,
l’augment del consum succeïa unes hores més tard causant d’aquesta manera una major
concentració del consum en hores punta.
Taula 9: Percentatge de consum a les franges de discriminació horària en funció de la situació de
teletreball a Barcelona durant els períodes posteriors a la normalitat
Percentatge (%)
Confinament
Teletreball
Punta

57,48

No
teletreball
58,69

Vall

42,52

41,31

Desescalada

Nova Normalitat

Teletreball
Mantingut
53,08

No
teletreball
56,17

Teletreball
Mantingut
52,64

No
teletreball
57,65

46,92

43,83

47,36

42,35

6.5. Adequació de tarifes
A l’apartat 3.2 d’aquesta memòria s’han explicat els factors a tenir en compte a l’hora de
contractar una tarifa per al consum elèctric de la llar. Primer de tot es mostra quin tipus de
comercialització tenen contractada els voluntaris d’aquest estudi. En segon lloc es plasmen
els resultats obtinguts analitzant la seva potència contractada i el percentatge de consum a
les franges de discriminació horària. Paral·lelament a això, es plasmen les respostes que han
donat els usuaris a l’enquesta sobre el seu coneixement respecte el sistema tarifari i les
possibilitats que hi ha de conèixer-lo mitjançant els comptadors intel·ligents. El 87 % dels
usuaris afirmen que saben que poden modificar el tipus de tarifa i la potència contractada
encara que només un 44 % han consultat algun cop les dades del seu consum. El 74 % també
creu que les factures de la seva llar són massa cares i el 83 % estaria disposat a canviar els
hàbits de consum en tal d’estalviar energia.
Com ja s’ha esmentat anteriorment, Endesa és l’encarregada de la distribució de l’energia a
Catalunya i les Illes Balears, territoris on s’ha desenvolupat aquest projecte. A més a més, el
78 % dels usuaris tenen contractada aquesta mateixa empresa per a la comercialització de la
seva energia. A la Figura 33 s’observa a quin tipus de comercialització pertanyen els
contractes dels usuaris. El 52 % forma part del mercat regulat, el 13 % del lliure i els altres
indiquen que no ho saben o no saben què significa. A l’apartat 4.3 s’ha citat l’afirmació de
l’OCU que deia que actualment el 40 % dels domicilis formen part del mercat regulat. Així
doncs sembla acceptable considerar que les persones que no ho saben segurament formen
part del mercat lliure.
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Figura 33: Percentatge del tipus de comercialització contractada pels usuaris

A la Figura 34 apareixen els resultats de la rebaixa en la potència a contractar que podrien fer
els 29 usuaris que han aportat les seves dades. En termes econòmics, el preu de 1 kW/any
és de 52,34 € tenint en compte el concepte de facturació per potència contractada i els
impostos d’electricitat i l’IVA tal i com s’ha mostrat a l’apartat 3.2.3. En només dos casos la
potència contractada era inferior a la necessària i, per tant, aquesta ja està bé o, si els talls
per excés de demanda representen una molèstia, s’hauria d’augmentar. Tan sols un 24 %
dels usuaris té contractada la potència adequada a la demanda energètica de la seva llar. En
un 38 % dels casos, no es pot afirmar que tinguin una potència inapropiada, però si que
podrien rebaixar-la entre 0 i 1 kW i d’aquesta manera beneficiar-se’n econòmicament. Mentre
que en el 31 % restant, el sobredimensionament és evident ja que tenen més de 1 kW de
marge i això suposa una despesa de més de 50 €/any.

7%

24%

38%

31%

Entre 0 i 1 kW

Més d'1 kW

Potència correcte

Han d'augmentar la potència

Figura 34: Distribució de la situació de la potència estimada respecte la potència contractada

Un cop analitzada la potència contractada dels usuaris, s’ha analitzat en quins casos la
discriminació horària és beneficiosa i en quins no. El resultat obtingut és que el 100 % dels
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usuaris que han participat en aquest projecte es veurien beneficiats per la tarifa de
discriminació horària DHA vers la A. El 59 % dels usuaris afirmen que coneixen què és la
discriminació horària i un 28 % diuen tenir-ne una idea aproximada. Tot i això, a la Figura 35
es pot veure que només un 12 % dels usuaris tenen contractada la tarifa DHA.

12%
16%

72%

A

DHA

No ho sé

Figura 35: Tarifa contractada dels usuaris

A l’apartat 3.2.2, s’ha comentat que una comercialitzadora havia determinat que la
discriminació horària convenia al 86,5 % dels usuaris, tot i així només la tenien contractada
un 17,7 % [9]. Amb les dades d’aquest projecte s’ha trobat una relació força similar a la de la
comercialitzadora. Analitzant amb detall els cinc usuaris que tenen contractada la tarifa de
discriminació horària, tots afirmen que coneixen aquest terme i que ja han aplicat mesures
d’eficiència energètica. Donada la circumstància que són tants pocs usuaris no es pot afirmar
res, encara que es pot creure que si han contractat la discriminació horària és perquè s’han
informat prèviament.
Si s’analitza la influència de la COVID-19, la DHA és beneficiosa en tots els casos durant la
normalitat, el confinament i la desescalada. En canvi, durant la nova normalitat ho seria en el
94 % dels casos a causa de la concentració de consum en horari punta per l’ús d’aire
condicionat. De tota manera, analitzant la mitjana anual es pot afirmar que la totalitat dels
usuaris es veurien beneficiats per la tarifa de discriminació horària.
Per acabar, s’ha arribat a la conclusió que les tarifes contractades pels usuaris no s’adeqüen
a la seva realitat. En el cas de la potència s’ha vist que en un 31 % dels casos està
sobredimensionat. Més evident és el perjudici de la no contractació de la discriminació horària,
a la Figura 34 s’ha vist que només un 12 % la té contractada. Això indica que per defecte
s’ofereix la tarifa sense discriminació horària, i està determinat que en la immensa majoria
dels casos aquesta implica un preu més elevat a la factura.
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Impacte econòmic d’un usuari

En aquest apartat es mostra l’impacte econòmic que tindria el canvi de potència i de tarifa
horària en el cas de l’usuari que s’ha utilitzat d’exemple en aquest estudi. Per a fer-ho s’utilitza
el simulador de la CNMC que té en compte el preu de l’energia del mercat regulat. En termes
de potència, a la Figura 13 s’ha vist que actualment té contractats 4,4 kW i que podria rebaixarla fins a 3,8 kW. Així mateix, a la Figura 16 es pot veure el seu consum a les franges de
discriminació horària. Obviant l’impacte de la COVID-19 en els diferents períodes, al llarg
d’aquest últim any aquest usuari ha concentrat de mitjana un 42,5 % del consum en horari
vall, per tant, la tarifa amb discriminació horària li és favorable.
Per a veure l’impacte econòmic s’ha simulat la tarifa que té contractada actualment aquest
usuari que és de 4,4 kW de potència i sense discriminació horària vers la seva òptima que
seria tenint 3,8 kW i amb discriminació horària. Els resultats de la seva despesa són de
553,2 €/any i amb el canvi de tarifa serien de 489,5 €/any de manera que tindria un estalvi de
63,70 €/any. Amb aquest resultat però, no es pot observar quin estalvi prové de la rebaixa de
potència i quin del canvi a discriminació horària. Si s’agafa el preu de 52,34 €/kW·any es
calcula que l’estalvi en termes de potència és de 31,40 €/any i, per tant, l’estalvi dels
32,30 €/any restants pertanyen al canvi a discriminació horària. A la Figura 36, es poden veure
aquests valors il·lustrats.
560

540

€/any

520
500
480
460
440
Tarifa actual
Preu final

Tarifa òptima
Estalvi potència

Estalvi DH

Figura 36: Estalvi econòmic resultant del canvi de tarifa d'un usuari

Un cop avaluat l’impacte econòmic de la rebaixa de potència i el canvi a discriminació horària
d’aquest usuari, es vol analitzar l’impacte que ha tingut la COVID-19 en el preu de l’energia.
A l’apartat 4.3, s’ha explicat que els usuaris que estan al mercat regulat van veure com
l’augment de consum a causa del confinament no es va veure reflectit a la factura perquè va
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quedar compensat amb la caiguda de preus com a conseqüència de la disminució de la
demanda energètica provocada per l’aturada d’empreses.
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Per a analitzar exclusivament el preu de l’energia, s’han agafat els preus simulats per la CNMC
i se’ls ha restat els termes de potència i de lloguer d’equips de mesura i control. La Figura 37
mostra l’evolució del preu de l’energia segons la tarifa actual que té l’usuari i la òptima que és
amb discriminació horària i el compara amb el consum a cada període. Es pot veure que tot i
el gran augment en el consum a partir del confinament, efectivament aquest es veu compensat
per la caiguda de preus del mercat ja que aquest usuari seguia pagant el mateix. En el retorn
a la nova normalitat, el consum d’aquest usuari disminueix respecte els dos períodes anteriors,
no obstant això, el preu de la seva factura puja. Si es comparen la tarifa actual amb la òptima
es pot veure que de mitjana aquest usuari rebaixaria quasi bé 3 €/mes si agafés la tarifa amb
discriminació horària. Es pot veure que la diferència entre les dues tarifes és més estreta a la
nova normalitat ja que és en aquest període quan va concentrar més part del seu consum en
horari punta.
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Figura 37: Comparativa de l'evolució del preu de l'energia vers el consum
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7. Impacte ambiental
Els gasos d’efecte hivernacle estan formats pel CO2, CH4, N2O i compostos derivats del fluor.
Les emissions causades per la generació elèctrica estan formades majoritàriament pels gasos
formats a la combustió, a tal efecte es tenen en compte les de CO2 i les de N2O. Per tal de
tenir en compte les emissions de tots els gasos d’efecte hivernacle els valors es refereixen a
CO2 equivalents, i d’aquesta manera s’inclouen totes.
A l’Acord de París firmat al desembre de l’any 2015, la Unió Europea es va marcar com a
objectius reduir un 40 % les emissions al 2030 i arribar al 2050 a un sistema pràcticament
descarbonitzat [24]. En el cas d’Espanya, els objectius pel 2030 passen per assolir un 42 %
d’energia procedent de renovables i aconseguir una reducció d’emissions del 20 % respecte
el 1990. A l’apartat 3, s’ha esmentat que les energies renovables van cobrir el 37,6 % de la
demanda a tot l’estat l’any 2019. L’estudi de l’OS [14], assenyala que les emissions a Espanya
durant l’any 2019 van descendre un 5,9 % respecte el 2018, però encara estaven un 8,8 %
per sobre de les de l’any 1990.
A l’apartat 4.1, s’ha mostrat l’evolució que hi va haver des de l’any 1990 fins a la crisi
econòmica de la demanda elèctrica a Espanya i la relació que hi havia entre aquesta i el PIB.
De la mateixa manera que la demanda també van augmentar les emissions de CO2 assolint
el màxim històric l’any 2007. A partir d’aquí aquestes van anar disminuint, i tot i la recuperació
econòmica de l’any 2015, els valors de les emissions no només no van arribar als que hi havia
abans, sinó que han anat disminuint. L’OS també diu que a Espanya, al voltant del 18 % de
les emissions s’imputen a la generació elèctrica. Per veure l’efecte que té aquesta, a la Figura
38, es pot veure amb dades de la REE l’evolució anual de les emissions associades a la
generació elèctrica del sistema espanyol des de que es van prendre registres a partir de l’any
2007. L’any 2019 va haver-hi un descens del 23 % respecte el 2018 i d’un 55 % per sota de
les emissions del 2007 assolint d’aquesta manera el mínim. [25]
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Figura 38: Evolució anual de les emissions de CO2 associades a la generació elèctrica. [25]
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El factor d’emissió definit com el quocient entre les emissions equivalents de diòxid de carboni
i la demanda elèctrica anual s’ha reduït en un 34 % des de l’any 2015 al 2019 passant de
0,29 tCO2/MWh a 0,19 tCO2/MWh. Aquest considerable descens des del compromís de París
és conseqüència de l’augment de la participació de les energies renovables i la reducció de
la producció de carbó. Aquest últim fet es pot veure il·lustrat a la Figura 39 on queda palès el
procés de descarbonització dut a terme els últims cinc anys amb una reducció de les seves
emissions fins a una quarta part. Tot i això, s’han vist augmentades en un 76 % les emissions
de cicle combinat a causa de la major contribució del gas natural en detriment del carbó. [24]
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Figura 39: Emissions de les diferents fonts i factor d'emissió anual de CO2. [24]

La Figura 40 mostra els factors d’emissió de les tecnologies que més gasos emeten a
Espanya. Es pot veure com la contaminació del carbó és molt més elevada que la del cicle
combinat. Així doncs, es pot dir que a curt termini la substitució del carbó pel gas natural és
positiva ja que les dades així ho indiquen amb un descens considerable de les emissions. Tot
i això, segueix sent la tercera font que més contamina i de cara a l’objectiu del 2030 el paper
de les renovables ha de seguir augmentant.
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Figura 40: Factor d'emissió de CO2 de les fonts d'energia. [25]

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 4.2, l’efecte de l’aturada d’empreses a causa del
confinament per la pandèmia del coronavirus va comportar una disminució abrupta de la
demanda energètica. Aquesta baixa demanda juntament amb l’augment de les renovables
impulsades per l’eòlica, la hidràulica i la solar fotovoltaica van propiciar que tecnologies
contaminants com el carbó tinguessin una participació molt més petita dins del mix energètic.
L’estudi de l’OS [14] recull que al mes de març de 2020 es va produir el màxim històric
percentual de generació lliure de CO2 amb el 78,8 %, un 7,8 % més que al març de l’any
anterior. Durant el mes d’abril de 2020, la contribució de les energies renovables a la generació
elèctrica nacional va arribar fins al 51,4 %, un 13,8 % més que la mitjana anual del 2019. I va
ser en aquest mes d’abril quan es va emetre el mínim de emissions des de l’any 1990 amb
1,7 MtCO2, assolint d’aquesta manera el factor d’emissió mínim històric amb valor de
0,104 tCO2/MWh. Això va propiciar que les emissions contaminants disminuïssin en un 44,3 %
respecte abans del confinament.

7.1. Emissions associades al consum dels habitatges
Els consumidors poden consultar a les seves factures, o a través de la CNMC, l’origen de
l’electricitat que tenen contractada i quin és el seu impacte mediambiental. A la secció on es
mostra l’origen, s’exposa el percentatge de participació de cada font d’energia al mix
energètic. Primerament es mostra la contribució al mix de l’estat i a continuació, al de la
comercialitzadora contractada. D’aquesta manera es pot comparar ràpidament si l’energia
que tens contractada és més o menys contaminant respecte la mitjana de l’estat. A
continuació, es mostra l’impacte mediambiental amb una escala alfabètica de la A fins la G,
on la primera indica el mínim impacte i la segona el màxim. Amb aquesta escala s’avaluen les
emissions de diòxid de carboni i els residus radioactius d’alta activitat. La nota mitjana nacional
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d’impacte mediambiental és una D. Tot i això, a les respostes de l’enquesta s’ha obtingut que
el 74 % dels usuaris que han participat en aquest projecte estarien disposats a encarir les
seves factures per tal de tenir una energia més neta.
A continuació, es donen dades de la qualificació de les principals comercialitzadores que s’han
mostrat a la Taula 2 d’aquest document. Entre les cinc grans empreses nacionals
encarregades de la distribució i comercialització d’energia, es troba que Endesa i Naturgy
tenen una qualificació de F, Iberdrola una D i per últim, EDP i Viesgo tenen una C. Entre les
empreses més petites, Audax té una E, VM una B i Fenie i Som Energia tenen una A [26]. Tal
i com es mostrava a la Taula 2, ha estat en aquests últims anys quan les empreses que
aposten per una energia verda han anat guanyant protagonisme.
S’ha comentat l’efecte del confinament a la baixada de la demanda elèctrica que ha repercutit
en una disminució de les emissions de CO2. Tot i la davallada general de la demanda, aquest
estudi mostra que durant el confinament el consum energètic a les llars ha augmentat en un
16,1 % de mitjana. Així doncs, es vol estudiar l’efecte de l’augment del consum dels habitatges
a les emissions de diòxid de carboni. Per a fer-ho s’han obtingut els factors d’emissió de CO2
mensuals publicats per la REE des de l’octubre del 2019 fins al setembre del 2020. A partir
d’aquí s’ha ponderat el factor d’emissió resultant dels períodes de normalitat, confinament,
desescalada i nova normalitat amb els que s’ha treballat en aquest projecte. La Figura 41
mostra el consum diari mitjà dels habitatges a cada període i les pertinents emissions de CO2.
Com s’ha comentat abans, cada usuari contribueix al impacte mediambiental en funció de
quina comercialitzadora tingui contractada, i això no queda reflectit en aquest càlcul fet amb
les mitjanes de la REE.
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Es pot veure que el màxim de contaminació s’obté durant la normalitat tot i no ser el període
amb més consum, i això és conseqüència de ser el període amb un factor d’emissió més
elevat. Durant el confinament va reduir-se considerablement la contaminació tot i el major
consum a causa de ser el període amb el factor d’emissió més baix. Durant la desescalada i
la nova normalitat el factor d’emissió torna a pujar tot i que no recupera el valor de la normalitat
prèvia a la pandèmia. El mínim d’emissions es produeix en el període de desescalada a causa
de la gran diferència en el consum respecte el confinament.
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8. Pressupost
Per a fer el pressupost d’aquest projecte s’han tingut en compte els costos humans, de
programari i d’infraestructura. Per als costos humans s’ha estimat que un estudiant recent
graduat cobra 10 €/h i el tutor del projecte 20 €/h. El Treball de Fi de Grau del Grau en
Enginyeria en Tecnologies Industrials consta de 12 crèdits, el que suposa una inversió de
300 hores de treball per part de l’estudiant i 60 hores per part del tutor. Pel que fa al programari
s’ha utilitzat el paquet Microsoft 365 Personal que té un cost de 69 €/any i donat que el projecte
ha durat cinc mesos s’ha prorratejat el cost. Per a treballar s’ha utilitzat un ordinador portàtil
del qual s’ha associat l’amortització del 10 % del cost total.
Per últim, es fa una aproximació del cost de l’electricitat. L’equipament elèctric de l’espai de
treball consta d’un ordinador portàtil i d’il·luminació amb tres bombetes LED. A l’apartat 5.3,
s’ha comentat l’interval de potència que consumeixen els ordinadors, i al tractar-se d’un portàtil
s’agafa de referència la més petita, és a dir, 200 W. Pel que fa al consum de les bombetes
LED, el fabricant indica que són de 50 W. Així doncs, el consum s’ha multiplicat per les 300
hores de treball i després s’han calculat els costos agafant de referència el preu del mercat
PVPC al mes de novembre. Aquests són de 0,1074 €/ kWh, al qual s’afegeixen el 5,11 % de
l’impost d’electricitat i el 21 % d’IVA.
A la Taula 10 es mostra el desglossament dels diferents costos que s’han esmentat i el seu
cost juntament amb el cost total del projecte que és de 4288,29 €.
Taula 10: Costos del projecte desglossats en els diferents conceptes

Concepte

Cost (€)

Contracte de l’estudiant

3000

Contracte del tutor

1200

Programari Microsoft 365

28,75

Amortització de l’ordinador

45,20

Consum energètic

14,34

Total

4288,29
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Conclusions
Un dels objectius del projecte ha estat presentar el funcionament del sistema elèctric espanyol.
La distribució d’energia té una personalitat oligopolística, cinc empreses s’encarreguen de ferla a tot l’estat i cadascuna té un territori d’acció. En canvi, el mercat de la comercialització és
lliure i, per tant, hi ha moltes altres empreses que la poden portar a terme i els usuaris poden
escollir-la. No obstant això, la major part de la comercialització a Espanya la realitzen les
mateixes cinc empreses que s’encarreguen de la distribució i, precisament, ho fan en els
territoris on tenen concedida la distribució per part de l’estat. En els territoris objecte d’estudi
d’aquest treball, Catalunya i Illes Balears, on opera la mateixa distribuïdora, s’ha obtingut que
en el 78 % dels casos la comercialització de l’energia pertanyia a la mateixa empresa. A banda
d’això, en termes d’impacte mediambiental aquestes cinc empreses no tenen una aposta
decidida per l’energia verda, en tant que només dues tenen una qualificació per sobre de la
mitjana en aquest aspecte, i precisament, són les més petites de les cinc que s’han esmentat.
La xarxa elèctrica espanyola va veure com des de l’any 1990, la demanda va anar pujant
progressivament fins assolir el seu màxim històric l’any 2008. A partir d’aquí va caure a causa
de la crisis i amb la recuperació econòmica va tornar a augmentar a partir del 2015, però
sense arribar a valors tant elevats com anteriorment a causa de les millores en eficiència
energètica, l’autoconsum i l’increment de l’aportació al PIB de sectors on el consum és menor
que en altres àmbits. En termes d’emissions de diòxid de carboni, es va assolir el màxim l’any
2007, i a partir d’aleshores van anar-se reduint. Amb el tractat europeu signat el 2015,
l’aportació del carbó al mix energètic de l’estat s’ha reduït considerablement baixant d’aquesta
manera el nombre d’emissions. S’ha compensat la descarbonització amb l’ús de gas natural
que és una tecnologia menys contaminant, tot i així, s’ha de fer una aposta més decidida per
les energies renovables. L’any 2019 un 37,6 % de la generació d’energia provenia de les fonts
renovables i l’objectiu de cara al 2030 és que augmenti fins al 42 %.
El confinament de la població a causa de la COVID-19 va provocar que la demanda energètica
caigués bruscament al conjunt de l’estat ja que l’activitat empresarial va aturar-se de cop. Així
doncs, aquest efecte va ser més evident en els dies laborables que en els festius. Aquest fet
va provocar també que s’assolissin els mínims d’emissions de CO2. Tot i la davallada general,
el consum elèctric als habitatges va augmentar a causa del confinament, i ho va fer
precisament en els dies laborables. S’ha provat que en els dies laborables abans de la
pandèmia a les llars amb persones empleades hi havia un pic de consum a primera hora del
matí i després no pujava fins al vespre. A partir del confinament el consum va augmentar a
les franges del matí i la tarda i aquest augment va ser més evident en el cas de les llars on hi
havia gent teletreballant. També s’ha observat un retard en el consum matinal ja que al no
haver d’acudir al lloc habitual de treball la gent podia llevar-se més tard. Amb la desescalada
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de les mesures, s’ha observat que durant el matí a les llars on es teletreballava el consum era
idèntic al del confinament. En canvi durant les hores de la tarda es nota un fort descens ja que
era quan estava permès sortir de casa i ha quedat provat que la gent ho va aprofitar.
En aquest estudi s’ha determinat una gran diferència en l’afectació al consum a l’àrea
metropolitana de Barcelona i a fora. A la gran ciutat s’ha vist com l’augment de consum
respecte la normalitat prèvia a la pandèmia ha perdurat tot i la desescalada de les restriccions
del confinament. En canvi, fora de Barcelona el consum ha seguit una evolució similar a la
d’un any normal, veient-se només alterat durant les set setmanes de confinament sever.
També s’ha provat que el confort tèrmic a l’hivern és més bo a la gran ciutat. És per això que
durant l’hivern el consum a fora és considerablement més elevat. Així doncs, s’ha demostrat
l’afectació del tipus de calefacció ja que s’ha vist que els habitatges amb calefacció elèctrica
tenen una gran afectació durant l’hivern al consum de la llar. A més a més, s’ha observat que
la majoria dels usuaris que tenen aquest tipus de calefactors tenen els pics de potència durant
el període hivernal, per tant, el tipus de calefacció és determinant en aquest aspecte. En canvi,
l’afectació del confort a l’estiu té una major afectació a Barcelona. Tot i això, la repercussió en
el consum i la potència de l’aire condicionat és molt menor que en el cas de la calefacció. S’ha
determinat que les llars amb aquest dispositiu tenen un major consum durant les hores de
més calor a la tarda i el vespre. Pel que fa al tipus de cuina no s’ha pogut provar que les llars
amb cuines elèctriques consumeixin més que les que en tenen de gas, tot i això s’ha vist que
han tingut un major increment en el consum a causa de la COVID-19, que ha propiciat que es
facin més àpats a casa. L’últim apunt notable en termes d’equipament elèctric de la llar és la
determinació que el rentavaixelles i la secadora tenen una gran influència en el consum.
S’ha demostrat que el consum en l’horari punta de les franges de discriminació horària ha
augmentat durant el període de confinament. Tot i això, tots els usuaris que han participat en
aquest projecte es veurien beneficiats econòmicament si tinguessin la tarifa de discriminació
horària encara que la gran majoria no la tenen contractada. Per últim, s’ha observat que
només una quarta part dels voluntaris tenen una potència ajustada al seu consum i que en un
terç dels casos tenen un sobredimensionament evident que els provoca una despesa
econòmica totalment innecessària.
Per acabar, cal dir que aquest projecte ha començat el setembre de l’any 2020 i s’ha pogut
provar l’efecte del confinament respecte la normalitat prèvia a la malaltia i veure l’evolució de
les mesures de desescalada de les dures restriccions. De cara al futur queda pendent veure
l’evolució del curs 2020-2021 que de ben segur no ha estat un retorn a la normalitat prèvia i
observar com ha afectat això al consum energètic de les llars.
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Agraïments
En primer lloc, donar les gràcies a la participació desinteressada de desenes de voluntaris
que han dedicat el seu temps a aportar les dades del seu consum i a contestar l’enquesta
sobre el seu habitatge. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la seva contribució.
De la mateixa manera agrair a la Neus Bonet, que ha realitzat el seu projecte Estudi sobre les
possibilitats dels comptadors intel·ligents per lluitar contra la pobresa energètica, al mateix
temps que aquest. Gràcies al treball conjunt es va preparar l’enquesta i amb l’esforç de tots
dos s’ha arribat al màxim nombre de persones possible.
Per acabar, reconèixer l’esforç del tutor Lluc Canals durant tot el procés d’aquest projecte per
la seva dedicació, ajut i implicació en el projecte aportant les seves dades de consum i fentne distribució en el seu cercle.
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