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Resum
La Covid-19 també coneguda com a coronavirus, és una malaltia causada pel virus SARSCoV-2. Aquest virus ha provocat grans canvis en la manera de viure de la societat, ja sigui la
utilització de mascaretes, la desinfecció constant dels entorns i l’intent de reduir possibles
aglomeracions de persones, entre moltes altres coses.
En aquest treball s’ha realitzat l’estudi del consum elèctric mensual agregat a Catalunya,
sigui de caràcter residencial o industrial, durant els anys previs a la pandèmia i durant el
transcurs d’aquesta amb l’objectiu d’esbrinar si aquest virus també ha produït un canvi en
aquest consum.
L’estudi s’ha dut a terme mitjançant dades proporcionades per la plataforma web DATADIS,
un portal on es poden trobar informes mensuals de fins fa dos anys amb dades del consum
d’energia elèctrica i dades sobre el nombre de contractes utilitzats per fer l’informe. Aquesta
plataforma permetrà elaborar una anàlisi exhaustiva dels afectes que ha tingut el virus i els
mesos de confinament viscuts, comparant les dades obtingudes dels anys previs, les dades
obtingudes durant el confinament, i la resta de mesos de post confinament viscut fins avui
dia.
Com es podrà comprovar en el següent treball, la Covid-19 sí que ha tingut impacte sobre el
consum d’energia elèctrica a Catalunya. L’impacte és més pronunciat en els petits i mitjans
negocis amb una caiguda del consum d’entre 30-40% respecte de l’any 2019 sobretot en els
mesos de confinament, març i abril.
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1. Introducció
L’electricitat és un bé preuat que ha permès una gran evolució de l’estil de vida de tota
l’espècie humana. Des de Benjamin Franklin, desenvolupant la teoria que l’electricitat és un
fluid únic i que passa d’un cos a un altre durant la descàrrega, la qual cosa va provocar
l’anunci del Principi de la conservació de l’electricitat, fins a Thomas Edison l’any 1879 on va
provar per primera vegada la làmpada elèctrica. Tots aquests descobriments i evolucions
han provocat que l’electricitat es converteixi en indispensable al llarg de les nostres vides.
Sempre és complicat escollir un tema per aprofundir i fer un treball de fi de grau, ja que hi ha
d’haver una dedicació important i si no s’escull un tema que sedueixi, es pot convertir en una
àrdua tasca desenvolupar-lo. Es volia dur a terme un projecte que estigués involucrat amb
l’actualitat, un projecte que no s’hagués desenvolupat amb anterioritat i diferent.
Després de cercar sobre diferents temàtiques i possibles treballs, es va presentar l’opció de
desenvolupar l’afectació de la Covid-19 al consum elèctric, un tema que involucrava
l’esdeveniment més transcendental que hi ha en l’actualitat i possiblement el més important
de les últimes dècades.
La Covid-19 és un problema mundial i que afecta a tota la població, la principal intenció era
veure i poder demostrar com aquest virus pot causar altres efectes sobre la societat a part
de la mateixa malaltia, ja que la major part de la població està informada sobre els
problemes sanitaris que està causant la pandèmia. En canvi un aspecte com el consum
d’energia elèctrica, només una petita part de la població és conscient dels possibles efectes
de la pandèmia sobre aquest, tenint en compte que l’electricitat té un gran impacte sobre
l’activitat econòmica d’un país. Així doncs un altre motiu per desenvolupar aquest projecte
ha estat intentar conscienciar, a un mateix inclòs, de les grans repercussions que pot tenir
un esdeveniment d’aquestes dimensions.
A l’estat Espanyol, segons dades de l’empresa Red Elèctrica de España (REE), la demanda
nacional d’energia elèctrica l’any 2019 va ser de 264.550 GWh, disminuint un 1,6%
respecte de l’any 2018. Cal comentar també que respecte a anys anteriors hi ha un
creixement del 13,4% de potència d’origen renovable que ja representa el 50% de la
capacitat de generació instal·lada a l’estat espanyol. Seguidament, es comentarà les
diferents tecnologies de generació que s’utilitzen avui en dia.
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Existeixen diferents mètodes de generació per tal de satisfer la demanda d’energia elèctrica,
la millor manera de representar aquestes tecnologies és mitjançant un gràfic on es poden
visualitzar tots els sistemes per obtenir energia elèctrica que s’utilitzen actualment a
Espanya i els seus percentatges de la cobertura de demanda elèctrica.

Figura 1 Cobertura de la demanda, 2019 [1]

Com es pot observar en la Figura 1 [1] les centrals nuclears arriben a generar el 22% de
l’energia total que es consumeix a l’estat espanyol, seguit de la generació a través dels
parcs eòlics i la generació per cicle combinat.
A continuació s’explicarà breument alguns dels sistemes que apareixen en el gràfic, i que
probablement no són tan coneguts per a la població, però que representen un percentatge
elevat en la cobertura de la demanda d’energia elèctrica a Espanya.
-

Generació per cicle combinat: Procediment pel qual s’utilitza energia tèrmica del
combustible per ser transformada en electricitat mitjançant dos cicles termodinàmics,
el cicle de Brayton i el cicle de Rankine.

-

Cogeneració: Procediment mitjançant el qual s’obté simultàniament energia elèctrica
i tèrmica útil a través de la generació d’electricitat mitjançant una dinamo o
alternador.
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Aquesta energia generada, es transporta des dels diferents sistemes de generació als punts
de distribució als consumidors mitjançant la xarxa elèctrica d’alta tensió. L’entitat Red
Elèctrica de España és, a través de la Llei del 26 de desembre 24/2013 [2], l’únic i exclusiu
gestor d’aquesta xarxa de transport, la qual està composta per 44.000 km de línies d’alta
tensió i 92.000 MVA de capacitat de transformació per tal d’intentar garantir una xarxa fiable
i segura arreu del país segons l’informe del sistema elèctric espanyol de Red Eléctrica de
España l’any 2018 [3].
Segons el mateix informe esmentat anteriorment, el 45% de l’energia elèctrica que s’arriba a
consumir a l’estat espanyol pertany al sector industrial, un 30% és consumit pel sector
serveis i el 25% restant pertany al consum elèctric residencial.

1.1. Objectius del projecte
Primer de tot cal destacar que l’objectiu principal i més important del projecte és demostrar si
existeix alguna afectació de la Covid-19 sobre el consum elèctric aquí a Catalunya, ja sigui a
les residències de la població, al sector industrial o serveis. Per tal de veure quin impacte ha
produït a la societat no només en l’àmbit de la salut, sinó a altres aspectes com aquest cas
del consum elèctric.
S’ha realitzat un seguit d’hipòtesis del que es creu que ha succeït amb el consum d’energia
elèctrica a Catalunya. La primera hipòtesi és que el consum elèctric de les llars a Catalunya
hauria augmentat considerablement respecte anys anteriors a causa del confinament
domiciliari que es va viure durant els mesos de març, abril i part de maig de l’any 2020, ja
que la població passava moltes més hores al seu domicili. Per contra el consum d’energia
elèctrica en el sector industrial i comerç hauria disminuït per culpa del tancament obligatori
durant certs períodes de temps d’alguns locals comercials i serveis de Catalunya. Així doncs
corroborar i demostrar aquestes hipòtesis seria l’objectiu principal d’aquest treball.
Un altre dels objectius és, si més no, utilitzar aquest estudi com a trampolí per a nous
estudis un cop s’hagi acabat aquesta època de pandèmia global i s’entri a una normalitat
prolongada que permeti un estudi profund de totes les etapes de restriccions i confinaments
que estan succeint.
També es té com a objectiu informar a la població del consum elèctric que hi ha actualment
al territori i la variació que pateix al llarg del temps així com els seus condicionants.
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1.2. Abast del projecte
Es pot considerar aquest projecte com un projecte social-tècnic-econòmic, ja que l’estudi
engloba aquests aspectes i a més a més són desenvolupats al llarg del treball.
L’abast del projecte és l’estudi del consum elèctric a dos anys vista de la pandèmia per
veure com evolucionava aquest consum i comparar-lo amb els mesos de 2020 viscuts per
tal d’observar com variava en vers a les mesures de confinament que presentava el govern.
Cal esmentar que l’estudi podria arribar a ser molt més profitós un cop es generessin els
informes de consum i generació d’energia elèctrica de tot l’any 2020. Malauradament la
majoria d’aquests informes es publicaran durant l’any 2021.
A banda de l’estudi del consum elèctric, també es volia estudiar l’impacte que ha tingut el
virus sobre la fluctuació dels contractes a conseqüència de tancament de negocis o locals
durant aquesta etapa i l’obertura de nous negocis. Aquest estudi, però, ha resultat molt
complicat a causa que algunes de les dades proporcionades apareixen restringides o no
representen el mateix volum de contractes estudiats d’un mes a l’altre.
A més a més cal esmentar que les raons del perquè de les fluctuacions, no estan dins
l’abast del projecte, és a dir, només es realitzarà un estudi de l’evolució de les dades
proporcionades per la plataforma pública DATADIS referents al consum elèctric i s’avaluarà
els canvis que es produeixin durant les etapes de la pandèmia. Un cop analitzades aquestes
dades s’haurien de complementar amb diversos estudis temporals que permetin un estudi
exhaustiu d’unes magnituds macroeconòmiques per veure les causes reals dels canvis
significatius que es produeixen al llarg dels mesos estudiats. L’estudi es basarà a comprovar
si els mesos més crítics de confinament que es van viure van provocar canvis severs en la
tendència del consum d’energia elèctrica que es tenia durant els anys previs. La variació de
l’estat econòmic i les factures de subministrament elèctric dels consumidors tampoc es
valoraran.
Cal remarcar també, que els informes proporcionats per la plataforma apareixen al cap de
tres mesos. Així doncs, no es podrà completar l’estudi de tots els mesos de l’any 2020, no
obstant sí dels mesos on l’impacte de la Covid-19 va ser més dura (març-abril-maig). Per
aquest motiu i tal com s’ha comentat a l’apartat d’objectius del projecte, seria de gran interès
una possible continuació d’aquest per veure clarament també l’etapa de recuperació i l’etapa
posterior a la pandèmia.
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Per últim informar que el tractament de dades realitzat compleix la normativa vigent i
aplicable, i en especial, la normativa de protecció de dades de caràcter personal, ja que, el
processament d’aquestes dades no permet la identificació de persones físiques a les quals
la informació podria referir-se. La plataforma DATADIS com el posterior tractament de dades
per realitzar l’estudi garanteix la privacitat de l’usuari.
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2. Estat de l’art
L’energia elèctrica produïda pels diferents sistemes de generació que hi ha al país i l’energia
elèctrica importada restant, es distribueixen arreu de l’estat Espanyol a través de la xarxa
elèctrica perquè pugui arribar a tots els usuaris. L’energia consumida es comptabilitza en els
anomenats col·loquialment comptadors elèctrics. Els comptadors elèctrics s’encarreguen de
mesurar l’energia elèctrica d’un circuit o un servei elèctric. Aquests aparells estan calibrats
en unitats de facturació, essent la més comuna el [kWh]. Aquests comptadors permeten a
les empreses distribuïdores conèixer el consum del client per tal de realitzar la factura
corresponent segons el tipus de contracte que s’hagi signat.
Seguidament s’explica com la plataforma presenta les dades obtingudes d’aquests
comptadors per la seva posterior anàlisi.
Les dades s’han obtingut a través de la plataforma https://datadis.es/home, en aquesta
plataforma les empreses distribuïdores d’electricitat faciliten l’accés a dades del consum
elèctric a més de poder filtrar-les per territori, data, horari, tipus de contracte que es té i el
tipus de punt de mesura, col·loquialment anomenat comptador elèctric.

A part de

proporcionar totes aquestes dades la plataforma també permet veure el nombre de
contractes que existeixen segons els paràmetres fixats.
Com s’ha esmentat anteriorment, un d’aquests paràmetres és la tarifa contractada, on es
pot seleccionar la general de baixa tensió, utilitzada per les residències, locals i petites
empreses, i la mitja/alta i alta tensió utilitzada bàsicament per les grans empreses, sigui
indústries o fàbriques. Es considera com a baixa tensió aquella instal·lació que no supera el
1 kV i mitja tensió aquella que se situa entre el 1 kV i els 36 kV. Aquesta última és
considerada com a alta tensió de categoria 3 que s’explicarà a continuació.
L’alta tensió a l’estat espanyol, sota el real decret 223/2008 [4] se separa en 4 categories:
1. La categoria especial és quan la tensió nominal és igual o superior a 220 kV.
Aquesta tensió és utilitzada per la xarxa de transport d’electricitat a altes distàncies.
2. La primera categoria és quan la tensió nominal és superior a 66 kV i inferior als 220
kV esmentats a l’anterior categoria. Aquesta tensió també és la utilitzada per la xarxa
de transport d’electricitat i el sistema de distribució d’energia elèctrica.
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3. La segona categoria és quan la tensió se situa entre els 30 kV i els 66 kV. I
generalment és utilitzada pel sistema de distribució d’energia elèctrica.
4. La tercera categoria o també denominada mitja tensió, és aquella tensió superior a
1 kV i inferior els 36 kV, utilitzada majoritàriament per a grans consumidors, ja sigui
la indústria, aeroports, hospitals...
Un cop explicats els diferents casos de tensions s’ha de fer èmfasi a com es mesurarà el
consum d’energia elèctrica per tal de realitzar l’estudi.
El consum d’energia elèctrica es comptabilitza habitualment en kWh o kWh/m2, aquesta
unitat de mesura ens indica la quantitat de Quilo-Watts que es consumeixen cada hora.
Segons dades de l’empresa Red Eléctrica de España el consum d’energia elèctrica mensual
en una llar a l’estat Espanyol se situa al voltant dels 270 kWh. En els següents apartats es
podrà observar com aquesta dada pot arribar a variar considerablement depenent del mes
en qüestió i de la zona on està situat l’habitatge.
Abans però, cal comentar quin sistema de mesura s’utilitza actualment a l’estat espanyol i
quina és la normativa que l’envolta. Aquest tipus d’informació es pot trobar en el butlletí
oficial de l’estat, concretament en el Real Decret 1110/2007 [5] del 24 d’agost on s’aprova el
reglament unificat dels punts de mesura del sistema elèctric. Així doncs, seguidament
s’exposa un breu resum dels punts essencials d’aquest reglament que tindran un efecte
important a l’hora de realitzar l’estudi.
Article 1 Objectiu:
Regulació de les condicions de funcionament del sistema de mesures del sistema elèctric
nacional, dels equips que l’integren i de les seves característiques, amb l’objectiu de garantir
la correcta gestió tècnica del sistema elèctric i l’obtenció de dades requerides per la
liquidació de l’energia i serveis associats, així com pel càlcul de la facturació de les tarifes
d’accés i subministrament.
Article 2 Àmbit d’aplicació:
El sistema de mesura del sistema elèctric nacional està compost per:
Els equips de mesura i els equips del sistema de comunicacions i pels sistemes informàtics
que permetin l’obtenció i tractament de la informació de mesures elèctriques.
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Article 3 Definicions:
Punt de connexió: lloc concret de la xarxa on s’enllacen les instal·lacions corresponents a
diverses activitats, zones de distribució o propietaris.
Punt frontera: Aquest punt marca el límit de la propietat i responsabilitat entre l’empresa
distribuïdora i el consumidor, n’hi ha de diferents tipus:
-

Punt de connexió d’un productor amb la xarxa de transport o distribució.

-

Punt de connexió d’un consumidor amb la xarxa de transport o distribució.

-

Punt de connexió de la xarxa de transport amb la de distribució.

-

Punt de connexió de les xarxes de transport de diferent titularitat.

-

Punt de connexió de les xarxes de distribució de diferent titularitat.

-

Interconnexions internacionals.

-

Punt de connexió de les xarxes del territori peninsular amb un territori no
peninsular.

Punt de mesura: lloc concret de la xarxa on es connecten els aparells de mesura, de forma
que l’energia registrada en aquests aparells correspon a la que circula en el punt donat.
Cada punt de mesura pot tenir associats 3 tipus de configuracions segons el present
reglament:
-

Configuració principal: Equip de mesura instal·lat en un punt de mesura que
s’utilitza com a mesura única a efectes del que disposta aquest reglament.

-

Configuració redundant: Equip de mesura instal·lat en el mateix punt que un
equip principal, les mesures de les quals han de ser pràcticament coincidents
amb les d’aquest.

-

Configuració comprovant: Equip o conjunt d’equips de mesura instal·lats en
l’altre extrem d’un sol element (ja sigui línia, transformador, etc.) respecte del
comptador principal. Les mesures dels equips comprovants poden comparar-se
amb les del principal mitjançant un càlcul senzill que elimini l’efecte de l’element
de xarxa que podria existir entre ells.

Responsable del punt de mesura: El titular del punt de mesura i les instal·lacions d’energia
elèctrica on s’ubica aquest punt de mesura. Aquesta persona té l’obligació de mantenir i
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conservar en perfectes condicions l’estat de funcionament dels equips i instal·lacions de
mesura d’acord amb l’actual reglament.
Encarregat de la lectura: És l’entitat responsable de realitzar la lectura, posar la informació a
disposició de l’operador del sistema i de la resta de participants en la mesura. Els
encarregats d’aquesta lectura per a tots els tipus de punt de mesura:
-

Punts frontera de clients: l’empresa distribuïdora.

-

Punts frontera de generació tipus 3, 4 i 5: l’empresa distribuïdora.

-

Altres punts frontera: l’operador del sistema.

Article 4 Responsable:
L’operador del sistema és el responsable del sistema de mesures del sistema elèctric
nacional
Article 6 Determinació dels punts de mesura:
Per a cada punt frontera d’una instal·lació, s’establirà un punt de mesura principal i, quan
sigui necessari, també s’ubicarà una configuració redundant o comprovant, explicada
anteriorment a l’article 3, d’acord amb els criteris i característiques que determinen les
instruccions tècniques complementaries.
En les instal·lacions de generació es podrà establir a més a més, un punt de mesura en
borns del grup per a la mesura de l’energia bruta generada que es podrà utilitzar com a
comprovant.
Article 7 Classificació dels punts de mesura i punts frontera:
Existeixen 5 tipus de punt de mesura i cada un d’ells té les seves pròpies característiques.
•

Punts de mesura tipus 1:
-

Són aquells punts situats en les fronteres de clients els quals la potència
contractada sigui igual o superior als 10 MW.

-

Punts situats en les fronteres de generació que la seva potència aparent
nominal sigui igual o superior a 12 MVA
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Punts de mesura tipus 2:
-

Són aquells punts situats en les fronteres de clients els quals la potència
contractada sigui superior a 450 kW.

-

Punts situats en les fronteres de generació que la seva potència aparent
nominal sigui igual o superior a 450 kVA.

Punts de mesura tipus 3:

Aquells punts que no es poden classificar en qualsevol altra categoria.
•

•

Punts de mesura tipus 4:
-

Són aquells punts situats en les fronteres de clients els quals la potència
contractada sigui igual o inferior a 50 kW i superior a 15 kW.

-

Punts situats en les fronteres de generació que la seva potència aparent
nominal sigui igual o inferior a 50 kVA i superior a 15 kVA.

Punts de mesura tipus 5:
-

Són aquells punts situats en les fronteres de clients els quals la potència
contractada sigui inferior a 15 kW.

-

Punts situats en les fronteres de generació que la seva potència aparent
nominal sigui inferior a 15 kVA.

Els punts de mesura seran determinants a l’hora d’elaborar l’anàlisi de dades, ja que
aquests ens proporcionaran informació sobre si les dades analitzades són de tipus
residencial o de caràcter industrial. Bàsicament com ja s’ha comentat anteriorment els punts
de mesura estan classificats segons la potència contractada que es té.
L’institut per a la diversificació i estalvi d’energia (IDAE) [6], presenta un informe amb els
diferents tipus de tarifes elèctriques que es poden contractar segons la potència que es vol
tenir a disposició, a continuació es farà un breu resum d’aquestes tarifes.
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En primer lloc s’exposen les tarifes per aquells locals o habitatges que utilitzin la baixa
tensió, és a dir menys d’1 kV.
-

Si la potència que es vol contractar és inferior o igual a 10 kW existeixen les tarifes
sense discriminació horària (Tarifa 2.0A) o aquelles que presenten discriminació
horària, és a dir, segons l’hora del dia el preu del consum pot variar (Tarifa 2.0DHA o
Tarifa 2.0DHS). Els comptadors elèctrics digitals són els que permeten realitzar un
seguiment del consum per franges horàries.

-

Si la potència contractada es troba entre els 10 kW i com a màxim 15 kW, les tarifes
disponibles són, sense discriminació (Tarifa 2.1A), amb discriminació horària (Tarifa
2.1DHA o Tarifa 2.1DHS).

-

Aquells locals que tinguin una potència contractada superior als 15 kW només poden
optar a la tarifa 3.0A que presenta discriminació horària.

Cal esmentar que les tarifes amb menys potència contractada són les que tenen un valor de
€/kWh menor i a mesura que s’augmenta la potència contractada el preu del kWh puja
considerablement.
Les tarifes d’accés que presenten aquells locals que utilitzen alta tensió, és a dir superior a
1 kV, són les següents:
Per aquells que tenen una potència contractada inferior a 450 kW l’única tarifa d’accés
disponible és la 3.1A, són els que utilitzen mitja tensió (>1 kV i <36 kV).
Aquells locals els quals la seva potència contractada sigui superior als 450 kW la tarifa està
diferenciada en 6 períodes horaris. Els punts de subministrament que poden utilitzar aquesta
tarifa són empreses, ja que aquestes són les úniques que tenen una potència contractada
superior als 450 kW.
-

Tarifa 6.1A està pensada per aquells locals amb una tensió superior a 1 kV i inferior
als 30 kV. Va dirigida a empreses amb una potència sense restriccions

-

Tarifa 6.2 la tensió dels locals amb aquesta tarifa se situa entre els 30 kV i els 72,5
kV. I va dirigida a empreses amb una potència sense restriccions.

-

Tarifa 6.3 la tensió se situa entre els 72,5 kV i els 145 kV. Està dirigida a empreses
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sense restriccions en la potència.
-

Tarifa 6.4 la tensió és igual o supera els 145 kV. L’utilitzen empreses que no tenen
restriccions en la potència consumida.

-

Tarifa 6.5 va destinada a connexions internacionals.

En un domicili estàndard la potència que es consumeix se situa normalment entre els 3,45
kW i els 5,75 kW de potència. En un habitatge més gran, la potència consumida pot arribar a
situar-se entre 6,9 kW i 9,2 kW. Aquests valors també depenen de si la instal·lació és
monofàsica o trifàsica.
Una instal·lació monofàsica és aquella que, tal com el seu nom indica, només utilitza una
única fase i un únic corrent altern. Les seves tensions normalitzades se situen entre 220 i
230 Volts, i les potències màximes que es poden arribar a contractar en aquests casos són,
13,86 kW en el cas de tenir una tensió de 220 V i 14,49 kW en el cas de tenir una tensió de
230 V.
Una instal·lació trifàsica és aquella que està formada per tres fases amb l’opció de neutre,
tres corrents alterns diferents que divideixen la potència de la instal·lació entre 3 amb una
tensió normalitzada entre els 380 i 400 Volts. Aquest tipus d’instal·lació se sol produir quan
la potència necessària és superior als 10 kV i s’utilitzen en comerços, naus industrials i
fàbriques on la potència requerida és superior al d’un habitatge.
Així doncs molt rarament en una casa particular se superaran aquests 15 kW de potència
que tenen de límit els punts de mesura tipus 5, a més a més, a partir d’aquest valor, com
s’ha vist amb anterioritat les tarifes passen a tenir un cost molt més elevat. Amb aquesta
informació i la classificació dels punts de mesura es pot arribar a la conclusió que
pràcticament totes les dades proporcionades pels punts de mesura de tipus 5 seran de
caràcter residencial i alguns comerços petits, i la resta de dades que ens proporcionen
formen part d’indústries o comerços amb una potència contractada superior a aquests
15 kW.
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3. Metodologia d’estudi i anàlisi de dades
En aquest apartat s’exposarà la metodologia emprada per elaborar aquest treball
desglossant tots els passos seguits per tal d’obtenir els resultats corresponents.
Com ja s’ha esmentat amb anterioritat les dades les ha proporcionat la plataforma
DATADIS. Aquesta pàgina és una plataforma pública de totes les empreses distribuïdores,
així doncs es considera com una font fiable d’informació tot i que presenta dades
esbiaixades.
En la següent figura es pot veure un exemple de les dades que es disposen.

Figura 2 Mostra de dades DATADIS

Com es pot observar en la Figura 2, se’ns proporciona informació del mes de novembre de
l’any 2019 classificades per comunitat autònoma i província. De cada província surten tants
valors com punts de mesura estudiats hi ha en aquell territori. Per exemple Barcelona, en
aquest mes de novembre, presenta informació dels punts 3,4 i 5, dels quals cada un d’ells
ens mostren una quantitat de contractes (sumaContratos) i la suma de l’energia que s’utilitza
en MWh (sumaEnergia_MWh).
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Per tal d’agilitzar el procés s’ha agrupat les dades de les diferents províncies, ja que la zona
d’estudi que es vol tractar és Catalunya. Cal fer èmfasi, com també es pot observar en
l’exemple anterior, que apareixen dades esbiaixades o directament apareix un asterisc si no
hi ha dades. Aquest problema és degut a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (L.O.P.D), així doncs s’ha intentat que aquests valors restringits tinguin el
mínim impacte possible sobre l’estudi realitzat.
Un cop obtinguts tots els informes necessaris s’ha elaborat un Excel global amb les dades
dels informes, agrupades per mes i per punt de mesura. A continuació es representa un
exemple d’aquestes dades parcialment tractades.

Figura 3 procesament de dades

La Figura 3 és un exemple de com s’ha agrupat els informes mensuals de tot un any en un
únic Excel. En aquest cas l’exemple és de dades de l’any 2019 a Catalunya, concretament
aquelles que presenten un punt de mesura de tipus 4. A la segona columna estan
representats els mesos de l’any per nombres, on el mes de gener està representat pel
número 1, el febrer el número 2 i així successivament.
Un cop obtingudes totes les dades agrupades segons l’any i punt de mesura, s’ha elaborat
unes taules on s’ha afegit una columna amb els valors dels kWh consumits per contracte i la
mitjana de l’any, com es pot observar en la Figura 4.
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Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana
2019

Punt de
mesura
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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kWh per
contracte
2546,071
2213,569
2265,978
2105,741
2193,564
2375,972
2884,331
2644,252
2407,229
2333,566
2301,078
2331,606

Suma de
contractes
126174
126437
126067
126989
127343
127653
128072
128456
128613
129102
126057
125414

Suma d'energia en
MWh
321248
279877
285665
267406
279335
303300
369402
339670
309601
301268
290067
292416

2383,580
Figura 4 exemple kWh per contracte

Per tal de trobar els valors de la columna kWh per contracte, s’ha agrupat tota l’energia
consumida en MWh de les diferents províncies en un mes i s’ha multiplicat el valor resultant
per mil per tal d’obtenir el valor amb les unitats corresponents en kWh. Seguidament s’ha
dividit el valor anterior pel total de contractes que s’ha analitzat a Catalunya del mes en
qüestió, per obtenir el valor mitjà de kWh que consumeix un sol contracte. La mitjana no és
res més que la suma de la columna esmentada dividida pel nombre total de mesos
estudiats, en aquest cas totes les dotze mensualitats. Finalment només falta representar
aquests valors en un gràfic per tal de poder expressar els resultats d’una manera més visual
i entenedora i poder realitzar una futura comparació amb altres resultats obtinguts.
S’ha repetit aquest procediment per a cada punt de mesura i any estudiat, per tal de
finalment realitzar un gràfic amb la comparativa dels anys estudiats i poder respondre les
hipòtesis formulades amb anterioritat.
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Primerament es començarà donant una ullada de com estava la situació del consum elèctric
a Catalunya, tant residencialment com industrialment, i així poder visualitzar si hi havia una
tendència a l’augment d’aquest consum, si es mantenia constant, o si es produïa una
davallada dins la comunitat autònoma.
Així doncs s’extrauran dades del consum elèctric mensual agregat al territori dels anys 2018
i 2019. A més a més es realitzaran una sèrie de comparacions de les dades obtingudes
d’ambdós anys per tal d’intentar resoldre totes les qüestions plantejades.

4.1. Anàlisi del consum elèctric residencial
Primer de tot es comentaran les dades obtingudes del consum elèctric residencial a
Catalunya. Com s’ha esmentat anteriorment, per tal de fer la distinció de dades residencials i
dades de la indústria o comerç s’ha realitzat a través de conèixer el punt de mesura de cada
dada. Les dades que es consideraran com a residencials són aquelles amb un punt de
mesura tipus 5, és a dir, tots aquells habitatges i locals que utilitzin baixa tensió i la seva
potència contractada no superi els 15 kW. Encara que aquestes dades puguin incloure
informació de petits locals que també utilitzin aquest punt de mesura es consideraran aptes,
ja que no es creu que afecti prou en el resultat obtingut. A més a més, aquest fet resulta
inevitable perquè no es pot saber d’on provenen els valors estudiats a causa de la llei de
protecció de dades.
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Anàlisi del consum elèctric residencial a Catalunya 2018

Es començarà tal com s’ha explicat a la Figura 2 Mostra de dades DATADIS, prenent els valors
agregats mensuals que ens mostra l’any 2018 i adaptar-los per poder realitzar l’estudi
correctament.
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana
2018

Punt de
mesura
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

kWh per
contracte
312,747
290,463
271,778
221,871
197,350
200,801
248,372
253,136
206,442
203,591
233,168
268,732

Suma contractes
23163
103329
103308
111388
4262003
4281100
4306738
4312542
906125
4343474
4302937
12183138

Suma d’energia en
MWh
7409
32290
30760
27068
862499
877485
1076590
1056186
906125
901704
1019181
3278320

242,371
Figura 5 Dades mensuals residencials, 2018

En la Figura 5 es poden distingir els diferents mesos de l’any i ressaltat amb color blau
apareixen els kWh consumits per contracte de cada mes. Aquest valor ens dóna una
referència del consum agregat mensual que es produïa en una llar a Catalunya l’any 2018.
També es pot observar la mitjana de tots els mesos que en aquest cas equival a
242,371 kWh. Per tal d’observar millor aquests valors obtinguts s’ha realitzat un gràfic de
barres representat a continuació.
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Figura 6 Consum elèctric mensual residencial, 2018

Com s’havia esmentat anteriorment, un informe de Red Eléctrica de España situava en
270 kWh la mitjana de kWh consumits en una llar a l’Estat Espanyol. Com es pot veure en la
Figura 6, i com s’ha comentat anteriorment la mitjana a Catalunya se situa en els
242,37 kWh. Aquest valor s’aproxima considerablement a l’estudi esmentat confirmant així
el correcte tractament i extracció de les dades. També es pot observar com tant els mesos
d’hivern com els d’estiu el consum augmenta respecta la resta de mesos de l’any. Aquest
efecte, que com es podrà comprovar en les següents anàlisis, succeeix any darrere any, ja
que en aquests mesos s’utilitza la calefacció o l’aire condicionat que consumeixen grans
quantitats d’energia elèctrica. No obstant aquest factor no influeix a l’estudi, ja que es
procedirà a fer una comparació mes a mes eliminant així possibles efectes que podrien
produir aquests canvis estacionals.
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Anàlisi del consum elèctric residencial a Catalunya 2019

Seguidament s’exposen les dades del consum elèctric residencial a Catalunya l’any 2019
seguint el mateix procediment aplicat l’any 2018 realitzant una taula que representi per
mesos, els kWh per contracte consumits, la suma de contractes estudiats i la suma
d’energia consumida.
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana
2019

Punt de mesura
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

kWh per
contracte
291,152
234,788
225,482
209,790
194,923
200,179
252,967
244,570
197,190
200,658
267,754
260,393

Suma de
contractes
8410980
4296144
4302975
4335732
4324683
4275517
4274701
4295797
4341587
4261905
23555
4163488

Suma d’energia en
MWh
2493898
1023681
984276
984276
863947
863613
1090493
1006651
875232
877522
6707
1086804

231,654
Figura 7 Dades mensuals residencials, 2019

Analitzant la Figura 7 es pot observar que la mitjana de kWh per contracte se situa en els
231,654 kWh, lleugerament per sota la mitjana que teníem l’any 2018. Aquest fet però va
amb consonància amb la baixada de demanda estatal d’energia elèctrica esmentada a la
introducció de l’estudi. Per acabar de visualitzar correctament les dades s’ha realitzat el
mateix gràfic de barres de l’apartat 3.1.1 però aquest cop amb dades obtingudes de l’any
2019.
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Figura 8 Consum elèctric mensual residencial, 2019

4.1.3.

Comparativa del consum elèctric residencial dels anys 2018 i 2019

Per poder observar amb més precisió quins canvis s’havien produït d’un any respecte al
següent s’ha realitzat un gràfic lineal comparatiu exposat a continuació.

Figura 9 Comparativa consum elèctric residencial, 2018-2019
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La Figura 9 ens mostra l’evolució mes a mes del consum elèctric mensual agregat de les
llars a Catalunya els anys 2018 i 2019. Com es pot observar, ambdues línies segueixen una
tendència molt semblant al llarg dels mesos amb una tendència a la baixa del consum
durant els mesos de febrer, març, abril i maig, i un lleuger repunt durant els mesos d’estiu,
juny juliol i agost. Una altra davallada durant el període de tardor i per últim un augment un
cop comença l’hivern.
També es pot observar com els valors de l’any 2019 estan lleugerament per sota de l’any
anterior tal com s’havia comentat un cop comparades les mitjanes de les taules 1 i 2.
Un cop feta la comparativa dels anys anteriors a la pandèmia podem concloure que hi havia
una tendència lleugerament a la baixa, però que seguia una estructura molt semblant.
Aquest fet és probablement a causa de la variació de la temperatura, ja que segons diversos
estudis realitzats, com l’estudi modelización del efecto de la temperatura en el consumo de
electricidad i anàlisis de la influencia de la temperatura en la demanda residencial de energia
eléctrica en Andalucía [7] i [8], afirmen i demostren com la variació del consum elèctric
residencial i la variació de la temperatura tenen una estreta relació. Així doncs caldrà
observar les dades d’aquest 2020 per veure si realment s’ha vist afectat aquest sector per
culpa del virus o és a causa d’altres factors.
Per tal de comprovar si en aquests anys la variació de la temperatura podia afectar sobre el
consum d’energia elèctrica s’ha recopilat dades de l’Institut d’estadística de Catalunya sobre
la temperatura mitjana del barcelonès, comarca amb l’índex de població més elevat de
Catalunya, els anys 2018 i 2019. El resultat es veu reflectit en el següent gràfic.

Figura 10 Comparativa de les temperatures, 2018-2019
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La temperatura varia mínimament al llarg dels mesos. Tot i això, acaba tenint la mateixa
mitjana els dos anys estudiats. L’únic valor que varia més respecta la resta és el mes de
febrer, on la temperatura mitjana el 2018 va ser de 12,3 ºC mentre que l’any 2019 es va
situar entorn dels 16,7 ºC. Fet que veiem representat en la comparativa del consum elèctric
on el febrer del 2018 es va consumir, segons les dades analitzades, uns 65 kWh més que
l’any 2019.
Així doncs, es considera la temperatura com un factor a tenir present a l’hora d’observar
variacions en el consum d’energia elèctrica. Malgrat això, ambdós anys segueixen una
mateixa tendència i la variació no és excessivament gran.

4.2. Anàlisi del consum elèctric de la indústria i serveis
Un cop fet l’estudi residencial dels anys anteriors al brot de coronavirus falta veure en quina
situació es trobava el consum d’energia elèctrica pel que fa al sector de la indústria, comerç i
serveis, sectors que, necessiten ser subministrats amb una quantitat superior de potència
respecte a les llars.
Com ja s’ha explicat amb anterioritat, la distinció es realitza a través del punt de mesura de
cada indret. En el cas de les residències, era senzill realitzar aquesta distinció, ja que molt
rarament un habitatge presenta un punt de mesura diferent de 5. El cas que es tractarà a
continuació la distinció és lleugerament més complexa, ja que segons la potència
contractada de cada empresa o servei, el punt de mesura que controla el consum serà
diferent i la quantitat de kWh que consumeixen varia substancialment. Així doncs
s’analitzarà els valors obtinguts per separat de cada punt de mesura, encara que tots es
trobin dins del mateix sector.
En aquest cas la temperatura no es tindrà en compte, ja que l’evolució d’aquesta no té una
influència prou significativa sobre el consum d’energia elèctrica dels sectors industrials i
serveis com té sobre el consum residencial.

4.2.1.
4.2.1.1.

Estudi del consum elèctric industrial i serveis de l’any 2018
Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 4

A continuació s’exposa la Figura 11 la qual representa els kWh consumits d’aquells locals o
edificis que tenen contractada una potència inferior als 50 kW de potència i superior als 15
kW.
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Figura 11 Consum elèctric punt de mesura 4, 2018

Es pot observar com els valors varien al llarg dels mesos oscil·lant entre els 2.100 kWh i els
2.800 kWh per contracte, no obstant això, el mes de maig el consum d’energia elèctrica puja
fins als 4.607 kWh.
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana
2018

Punt de
mesura
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

kWh per
contracte
2182,731
2464,717
2428,168
2109,375
4607,241
2464,977
2807,267
2666,675
2491,182
2328,490
2251,178
2272,371

Suma de
contractes
996
3557
3543
4032
122808
123133
123819
123570
124068
125465
125234
125696

Suma d’energia en
MWh
2174
8767
8603
8505
565806
303520
347593
329521
309076
292144
281924
285628

2589,531
Figura 12 Consum elèctric punt de mesura 4, 2018
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No s’ha trobat cap fet prou rellevant que justifiqués aquesta pujada, en aquest cas s’hauria
d’elaborar un estudi temporal exhaustiu per tal de poder observar quina és la causa real
d’aquesta pujada, fet que no entre dins l’abast del projecte. De totes maneres, una causa
probable que pot haver provocat aquest augment de consum podria ser l’augment de
contractes analitzats que es poden observar ressaltats de color groc a la Figura 12.
Aquest valor, però, es torna a estabilitzar al mes de juny recuperant valors similars a la
mitjana aritmètica mantenint el nombre de contractes elevats, per tant, es podria descartar
aquest fet com el causant de l’augment del consum elèctric al mes de maig.

4.2.1.2.

Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 3

Aquest tipus de punt de mesura fa referència a aquells que no s’han pogut classificar en cap
dels altres quatre tipus de punt de mesura restants. Solen ser aquells locals o edificacions
amb una potència contractada entre els 50 kW i els 450 kW.

Figura 13 Consum elèctric punt de mesura 3, 2018

En el gràfic anterior s’observa com els valors de cada mes se situen entorn dels 16.000 kWh
i 17.000 kWh consumits. Aquestes xifres ja són molt més elevades a les analitzades
anteriorment. Aquest fet és totalment comprensible, ja que com més consumeixen les
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empreses més alta serà la seva potència contractada. La mitjana mensual agregada de kWh
per contracte d’aquest tipus de consumidor se situa en els 16.549 kWh aquest any 2018.
4.2.1.3.

Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 2

Són aquells locals o edificis que tenen una potència contractada superior als 450 kW.
Aquests edificis ja solen ser grans indústries o empreses que tenen un consum de potència
molt elevat. Són locals que utilitzen l’alta tensió i tenen accés als tipus de tarifes com la 6.1A,
6.2, 6.3, 6.4 i 6.5 en cas de tractar-se de connexions internacionals.

Figura 14 Consum elèctric punt de mesura 2, 2018
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Mes

PuntDeMesura

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

2
2
2
2
2
2
2
2

kWh per
contracte
278291,129
264388,602
280807,504
272184,758
294598,512
303892,252
*
285735,324

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana
2018

2
2
2
2

295286,188
293742,289
321759,033
237164,751

sumaContractes sumaEnergia_MWh
3878
3878
3891
3897
3898
3898
*
3918

1079213
1025299
1092622
1060704
1148345
1184572
*
1119511

3924
3923
3930
3915

1158703
1152351
1264513
928500

284350,031
Figura 15 Consum elèctric punt de mesura 2, 2018

A la Figura 14 i a la Figura 15 es troben les dades pertinents d’aquelles infraestructures o
indústries amb la potència contractada esmentada. Es pot observar com el consum elèctric
de cada contracte oscil·la entre els 230.000 i els 330.000 kWh, obtenint una mitjana de l’any
d’uns 284.350 kWh. Cal comentar que en aquest apartat s’ha trobat l’impediment que el mes
de juliol no presenta cap dada per ser analitzada, malauradament es tenen aquestes
limitacions que provoquen que l’estudi no es pugui dur a terme al 100%. Tanmateix, es creu
que amb les dades de la resta de mesos de l’any és suficient per crear una bona estimació
del consum real que hi pot haver i una bona comparació amb la resta d’anys estudiats.

Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM
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Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 1

A continuació estan representats aquells contractes que tenen una potència contractada
igual o superior a 10 MW. Només les més grans infraestructures o indústries tenen
contractada aquesta potència. Així doncs, el nombre de contractes que s’ha analitzat
d’aquest tipus és molt inferior a la resta de casos i les dades estan molt limitades als valors
donats per aquestes entitats.

Figura 16 Consum elèctric punt de mesura 1, 2018

Com es pot observar en el gràfic anterior els valors de consum elèctric són molt més elevats
comparats amb la resta de valors que ens proporcionen els altres punts de mesura
estudiats, fins a arribar al punt que la potència consumida se situa al voltant dels 5.000.000
de kWh per contracte consumits. En aquest apartat succeeix el mateix problema que
l’apartat anterior, ja que no s’ha pogut trobar dades del mes de juliol de l’any 2018.
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Estudi del consum elèctric industrial i serveis de l’any 2019
Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 4

A continuació s’analitzarà cada tipus de tarifa per l’any 2019 i es repetirà el procés seguit per
fer l’estudi de l’any anterior. Primerament es començarà per aquells contractes que tenen
una potència contractada d’entre 15 i 50 kW contractats (punt de mesura tipus 4).

Figura 17 Consum elèctric punt de mesura 4, 2019

En la Figura 17 es pot observar el consum elèctric mensual agregat d’aquelles edificacions
que tenen la potència contractada anteriorment descrita. Es pot observar com es genera un
petit pic en els mesos d’estiu, aquest fet pot ser a causa del turisme que arriba a Catalunya
per aquestes dates que provoca un augment en el sector hoteler i el comerç, la majoria
d’aquests locals tenen una potència contractada superior als 15 kW que tenen els habitatges
però sense arribar a tenir una potència contractada superior als 450 kW. En resum, aquest
tipus de sector estaria situat dintre els consumidors amb un punt de mesura tipus 4 com
l’estudiat en aquest punt, o punt de mesura tipus 3.
Cal tornar a remarcar que s’hauria de realitzar un estudi molt ampli per trobar els veritables
motius d’aquestes variacions i poder fer una agrupació acurada de cada sector.

Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM
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Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 3

Figura 18 Consum elèctric punt de mesura 3, 2019

A l’estudi dels contractes amb punt de mesura tipus 3 de l’any 2019 els valors mensuals
agregats de consum elèctric varien entre els 14.000 kWh i els 21.000 kWh, amb un pic al
juliol de 20.931 kWh. També s’observa com la variació del consum mes a mes és molt
similar a l’estudiada a l’apartat anterior, aquest fet reafirmaria que l’any 2019 presenta un
augment del consum els mesos d’estiu probablement degut a un augment de l’activitat
econòmica i turisme esmentat anteriorment i que englobaria també els consumidors amb
una potència contractada inferior als 450 kW però superior als 50 kW de límit del punt de
mesura 4 estudiat prèviament.
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Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 1 i 2

Figura 19 Consum elèctric punt de mesura 2, 2019

Figura 20 Consum elèctric punt de mesura 1, 2019
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S’ha decidit realitzar l’estudi dels gràfics d’aquells contractes amb punt de mesura 1 i 2
conjuntament, ja que presenten una aparença quasi idèntica i representen al conjunt de
grans empreses, indústries i infraestructures de Catalunya, diferenciant, evidentment, els
dos gràfics pels valors del consum d’energia elèctrica.
Com es pot observar a ambdós gràfics el mes de novembre presenta uns valors molt més
elevats que la resta de mesos. Desafortunadament no apareixen informacions prou
rellevants en aquelles dates per saber el motiu exacte d’aquest increment sobtat en el
consum d’energia elèctrica. No obstant això, el fet de tractar-se dels abonats amb les tarifes
de potència contractada més elevades, el fet més probable és que sigui degut a un fort
increment de l’activitat industrial durant aquell període.

4.2.3. Comparativa del consum elèctric industrial i serveis dels anys 20182019
Un cop analitzat punt per punt els
diferents consums del sector industrial
dels anys 2018 i 2019, falta comparar
els dos anys per comprovar si s’ha
produït un canvi en el consum
d’energia elèctrica o es manté
constant. A primera vista sobresalten
els mesos de novembre de 2019 dels
punts de mesura 1 i 2, comentat a
l’apartat anterior, i el mes de maig de
l’any 2018 del gràfic amb punt de
mesura tipus 4. No obstant això,
sense tenir presents aquestes
variacions brusques es pot apreciar
com
el
consum
es
manté
pràcticament idèntic d’un any a l’altre i
només s’aprecien variacions mínimes
en el consum.
També es poden apreciar com els
canvis en la tendència entre els
diferents mesos és mínima. L’única
diferencia
considerable
en
la
tendència seguida del consum
d’energia elèctrica és en el mes de
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gener de la comparativa de punt de
mesura tipus 4, on en l’any 2018 dels
mesos de gener a febrer es va produir
un augment en el consum d’energia
elèctrica mentre que en l’any 2019
succeeix tot el contrari, el mes de
febrer el consum va disminuir respecte
al mes de gener, tot això obviant les
variacions
brusques
esmentades
anteriorment.
Figura 21 Comparació consum elèctric, 2018-2019

Per concloure, el consum elèctric industrial en els anys previs a la pandèmia es manté
constant amb petites variacions entre mesos i variacions mínimes respecte d’un any a l’altre.
Així doncs si durant l’any 2020 apareixen augments o disminucions prolongades del consum
elèctric, una molt més que probable causa seria l’aparició de la Covid-19 a territori Català i
les mesures preses per contrarestar-la.

Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM
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5. Anàlisi del consum elèctric a Catalunya durant
la pandèmia
En les següents pàgines es mostraran les anàlisis de les dades extretes de la plataforma
DATADIS de l’any 2020. No obstant això, en el moment en què es va realitzar l’estudi les
dades proporcionades de l’any 2020 eren des del mes de gener fins al mes d’agost. Tot i
això, aquesta etapa inclou el confinament estricte que va començar el dia 13 de març a les
00:00 hores amb l’estat d’alarma decretat per el govern d’España en el Real Decreto
463/2020 [9]. Aquest confinament incloïa el tancament d’establiments no essencials com
bars, restaurants, discoteques, cafeteries, cinemes, negocis comercials, instituts,
universitats, escoles, etc. També inclou l’etapa de recuperació i desconfinament començat
al 28 d’abril i que constava de quatre fases. L’última fase acabada al 21 de juny amb el final
de l’última pròrroga de l’estat d’alarma, és en aquest moment quan el país va entrar en una
nova etapa anomenada nova normalitat. En aquesta última etapa la majoria de negocis van
tornar a la seva activitat laboral, tot i que amb certes mesures preventives. Alguns
establiments com ara locals d’oci nocturn seguien tancats per intentar reduir els contagis.
Malauradament l’últim estat d’alarma decretat el 25 d’octubre amb noves mesures com ara
el toc de queda de 23:00 h a 6:00 h, no es veurà reflectit en aquest estudi. Tanmateix, es
creu que amb les etapes anomenades anteriorment amb els seus estudis i anàlisis
pertinents, es podrà demostrar o refusar les hipòtesis formulades.
Primerament es va realitzar la hipòtesi que el consum residencial augmentaria, a causa que
la majoria de la població es trobava confinada dins del seu domicili i conseqüentment
generava més consum elèctric que si es fes vida normal.
Una altra hipòtesi és que els gràfics que representin el consum elèctric industrial i serveis, és
a dir totes aquelles dades amb punt de mesura inferior a 5 baixaran considerablement degut
al tancament d’establiments i la baixada d’activitat laboral.
Abans de començar amb les diferents anàlisis es desglossarà les diferents etapes viscudes
aquest 2020 a Catalunya i les mesures que més es relacionin amb el consum elèctric per tal
d’intentar corroborar que els valors obtinguts, concorden amb les mesures preses per part
de la Generalitat o el Govern de l’Estat.
Mesures prèvies a l’estat d’alarma:
•

10 de març: Cancel·lació dels vols provinents d’Itàlia, focus principal a Europa de la
Covid-19, a tot l’estat espanyol.
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12 de març: El Govern català ordena el tancament de les escoles i universitats a
partir del 13 de març.

Quarantena nacional
•

13 de març: El President del Govern, Pedro Sánchez, decreta l’inici de l’estat
d’alarma a partir del 14 de març amb el real decret 463/2020 on es publica la
suspensió a l’obertura al públic de locals i establiments minoritaris, a excepció
d’establiments comercials minoritaris d’alimentació, begudes, productes i bens de
primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes
ortopèdics, productes higiènics, premsa, combustible per l’automoció, estancs,
aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o
correspondència, tintoreries i bugaderies.

•

28 de març: Enduriment de la quarantena obligant a tots els treballadors de serveis
no essencials a romandre als seus domicilis.

•

12 d’abril: El Govern Estatal amplia l’estat d’alarma fins al 25 d’abril, el confinament
passa a ser menys estricte, alguns treballadors no essencials ja es poden incorporar
a la seva vida laboral.

•

26 d’abril: Es torna a allargar l’estat d’alarma, els nens menors de tretze anys poden
sortir una hora al dia a passejar.

•

28 d’abril: El President del Govern anuncia el Pla de desconfinament d’Espanya, que
consta de 4 fases.

Fase 1 de la desescalada: A partir de l’11 de maig diferents parts de Catalunya passen a la
famosa fase 1, que permet l’obertura del petit comerç, botigues de menys de 400 metres
quadrats, i l’obertura de les terrasses amb un 50% de capacitat entre altres mesures.
Fase 2 de la desescalada: A partir del 25 de maig diverses parts de Catalunya entren a la
fase 2, que permet l’obertura del comerç amb un aforament limitat del 40% i l’obertura dels
espais interiors de la restauració amb una capacitat limitada al 50% entre altres mesures.
Fase 3 de la desescalada: A partir del 8 de juny les regions sanitàries de Catalunya que
estaven a la fase 2 passen a formar part de la fase 3, les zones més conflictives tardaran
uns dies més a passar de fase. Aquesta fase inclou les següents mesures, obertura del
comerç amb un aforament limitat al 50%, obertura de les zones comunes dels centres
comercials, bars i restaurants a un 50% d’aforament, obertura d’hotels, bars nocturns, cines i
teatres amb aforaments limitats.

Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM
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Fase 4 de la desescalada (nova normalitat): A partir del 21 de juny acaba l’estat d’alarma.
Tots els territoris passen a formar part d’aquesta nova normalitat decretada. Es dóna
absoluta mobilitat per canviar de zona.

5.1. Anàlisi del consum elèctric residencial mensual agregat
2020
Un cop explicades les diferents etapes viscudes aquesta primera part de l’any 2020 ja
només falta comprovar les diferents hipòtesis plantejades a l’inici del projecte i respondre
totes les preguntes a través de l’anàlisi de les dades extretes de la plataforma DATADIS.
Com s’ha fet en els anteriors anys 2018 i 2019, primerament es començarà fent un estudi
del consum elèctric residencial i els establiments més petits, les dades d’aquests
establiments i domicilis ens les proporcionen els punts de mesura tipus 5 al tractar-se
d’indrets on la potència contractada no supera els 15 kW.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana
2020

Punt de
mesura
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

kWh per
contracte
285,532
226,392
242,432
212,239
201,589
200,744
245,649
247,976
*
*
*
*

Suma de
contractes
4191876
4202031
4243016
4238514
4209047
4219363
4262396
4261483
*
*
*
*

232,819
Figura 22 Consum elèctric residencial, 2020

Suma d'energia en MWh
1196913
951307
1028644
899578
848499
847011
1047052
1056747
*
*
*
*
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Figura 23 Consum elèctric residencial, 2020

A la Figura 22 s’observa que el nombre de contractes estudiats aquest any 2020 ronda els
4,2 milions i es manté estable al llarg dels mesos estudiats, aquesta és una xifra molt similar
al nombre de contractes estudiats l’any 2019 per aquest tipus de punt de mesura. Com que
no hi ha una diferència abismal en aquest nombre de contractes no es considerarà el volum
de contractes estudiats com una possible causa si existís una variació en el consum
d’energia elèctrica.
Observant ara la Figura 23 es nota una davallada en el consum elèctric del mes de gener al
mes de febrer, tal com havia ocorregut en els anteriors anys. Durant els mesos de juliol i
agost el consum torna a augmentar, obtenint així una mitjana d’entre els vuit mesos de
232,82 kWh consumits per contracte.
Per comprovar les hipòtesis plantejades faltarà comparar aquests últims resultats obtinguts
amb els anteriors anys i veure si presenta diferències significatives.

Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM
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5.1.1. Comparativa del consum elèctric residencial dels anys 2018, 2019 i
2020

Figura 24 Comparativa del consum elèctric residencial

El gràfic anterior ens mostra els valors de kWh per contracte que es consumeixen
mensualment dels anys 2018, 2019 i 2020, tots tres anys sobreposats en un mateix gràfic
per facilitar la comparativa entre ells.
Com s’havia comentat amb anterioritat es venia d’un lleuger descens en el consum elèctric a
les llars de Catalunya situant-nos en una mitjana de 231,65 kWh l’any 2019.
Donant una primera ullada s’observa com la tendència dels anys 2018 i 2019 és una
davallada del consum durant els primers mesos de l’any des del mes de gener fins al mes
de juny, seguit per un petit repunt durant els mesos d’estiu.
L’any 2020 presenta una mateixa tendència els dos primers mesos, gener i febrer, amb uns
valors molt lleugerament per sota dels del 2019. Malgrat això, al mes de març de 2020 es
produeix un augment en el consum situant-se fins i tot per sobre del valor obtingut just un
any abans, el març de 2019.
La resta de mesos la tendència es manté relativament semblant a la dels anys anteriors,
obtenint una mitjana dels mesos estudiats del 2020 de 232,82 kWh.
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El consum elèctric a Catalunya de l’any 2020 segueix sent inferior al del 2018, i no es veu
cap augment considerable. Tot i això, es presenta aquest canvi de tendència produït al mes
de març que podria ser causa del primer confinament viscut iniciat al dia 13 d’aquest mes de
març. A partir d’aquest moment els valors obtinguts de consum d’energia elèctrica superen
lleugerament als obtinguts l’any 2019, quan les previsions realitzades per organismes com la
REE, preveien un lleuger descens en la demanda d’electricitat.

5.2. Anàlisi del consum elèctric de la indústria i serveis de
l’any 2020
Un cop fet l’estudi del consum elèctric residencial a Catalunya l’any 2020, falta comprovar
quin ha estat el consum elèctric referent a la indústria, comerç i serveis a Catalunya aquest
any de pandèmia.
Aquest any 2020 molts negocis s’han vist afectats per la Covid-19, segons una enquesta
realitzada per Barcelona Comerç i publicada al diari El Periódico el 5,5% dels comerços de
Barcelona i proximitats han hagut de tancar per culpa de les restriccions imposades per
intentar controlar la pandèmia.
Així doncs realitzant aquest estudi es pretén comprovar si aquests tancaments definitius dels
locals i els tancaments provisionals a causa de les restriccions provoquen una variació en el
consum, ja que com s’ha vist en l’estudi agregat mensual dels anys 2018 i 2019 el consum
elèctric tenia una tendència molt similar al llarg de l’any.
Com ja s’ha fet en els anys previs es començarà fent l’estudi d’aquells establiments que
presenten un contracte on la potència sigui igual o inferior a 50 kW i superior a 15 kW, és a
dir s’utilitza punts de mesura tipus 4 per mesurar el seu consum d’energia elèctrica.
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Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 4

Observant la Figura 25 es veu com la suma de contractes estudiats a cada mes es manté
molt estable i no pateix cap variació important com havia succeït en els anys previs, sobretot
l’any 2018 amb un canvi especialment brusc en la quantitat de contractes analitzats. La
mitjana de l’any 2020 que apareix ressaltada al final de la taula es calcula només
considerant els mesos de gener fins a agost, ja que desafortunadament de la resta de
mesos de l’any no s’ha publicat dades per poder realitzar l’estudi.

MES

PuntDeMesura

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana
2020

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

kWh per
contracte
2492,766
2176,362
1595,652
1294,480
1591,517
2264,572
2780,007
2588,864

sumaContractes sumaEnergia_MWh
126549
126405
128597
127163
127359
127606
128368
129074
*
*
*
*

315457
275103
205196
164610
202694
288973
356864
334155
*
*
*
*

2098,027
Figura 25 Consum elèctric punt de mesura 4, 2020

La Figura 26 mostra el consum mensual agregat en kWh per contracte d’aquest període
d’any 2020 de les quals es tenen dades. Aquestes dades fan referència als valors obtinguts i
exposats a la taula anterior, calculades a partir dels valors obtinguts de la plataforma seguint
el mètode explicat al punt 3 Metodologia d’estudi i anàlisi de dades.
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Figura 26 Consum elèctric punt de mesura 4, 2020

A simple vista s’observa una davallada important els mesos de març, abril i maig, obtenint
un mínim de potència consumida de 1.294 kWh per contracte durant el mes d’abril.
Seguidament apareix una forta recuperació durant els mesos d’estiu juny, juliol i agost on
fins i tot se superen els valors de principi d’any obtenint un pic de consum de potència de
2.780 kWh per contracte al mes de juliol. No obstant això, la mitjana obtinguda d’aquests
primers vuit mesos de 2020 se situa als 2.098 kWh per contracte, tot i que aquest valor no
es considerarà del tot rellevant a l’haver-hi una gran diferència de consum d’energia elèctrica
entre els diferents mesos de l’any. Al final d’aquest apartat es compararà els resultats
obtinguts amb els dels altres anys per tal de veure si aquesta davallada soferta dels mesos
esmentats és prou considerable per poder afirmar els afectes de la Covid-19 sobre aquest
tipus d’establiments.
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Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 3

Figura 27 Consum elèctric punt de mesura 3, 2020

La Figura 27 presenta una similitud considerable respecte la Figura 26 on el mes d’abril
representa el mínim de la gràfica, amb un valor de 9.406 kWh per contracte. El màxim
apareix al mes de juliol amb un valor de 17.564 kWh per contracte. La diferència entre
aquests mesos és de 8.158 kWh, és a dir que el valor obtingut al mes de juliol se situa molt
a prop de duplicar el consum generat el mes d’abril. Com ja s’ha esmentat en l’anterior
apartat la mitjana en aquest cas no tindrà una gran repercussió a l’hora de realitzar l’estudi,
ja que els valors de consum d’energia elèctrica dels diferents mesos de l’any difereixen
considerablement.
Un cop realitzada la comparació es podrà visualitzar si els valors tan dispersos obtinguts
aquest any 2020 a Catalunya s’assimilen als obtinguts anteriorment en els anys 2018 i 2019.
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Estudi de contractes amb punt de mesura tipus 1 i 2

Figura 28 Consum elèctric punt de mesura 2, 2020

Figura 29 Consum elèctric punt de mesura 1, 2020
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Al tenir un comportament molt similar i representar el conjunt de indústries i infraestructures
més grans del territori, s’ha considerat agrupar els gràfics que representen les dades dels
punts de mesura 1 i 2 en un mateix apartat. Els valors obtinguts al mes de gener són molt
superiors a la resta de l’any, inclús arriben a duplicar els valors d’alguns dels mesos
posteriors. Cal tenir present, com es pot veure l’exemple de la taula inferior Figura 30 la
quantitat de contractes d’aquest tipus, concretament representa els contractes on es mesura
el seu consum amb punts de mesura tipus 1, és ínfim comparat amb la resta de punts de
mesura, ja que aquests només representen a les indústries i infraestructures més grans de
tot el país on la potència contractada supera els 10 MW. Amb un simple augment en el
consum a causa de l’activitat industrial d’una empresa pot representar un canvi important en
la gràfica, ja que la demanda d’aquestes empreses és molt elevada.
No obstant això, no s’ha trobat cap fet rellevant que es pugui considerar com el veritable
motiu d’aquest increment tan pronunciat d’aquest tipus d’indústries o infraestructures al mes
de gener i la seva posterior caiguda al mes de febrer.

MES

PuntDeMesura

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana
2020

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kWh per
sumaContractes sumaEnergia_MWh
contracte
8876000,000
116
1029616
3966336,283
113
448196
4400805,310
113
497291
6071542,373
118
716442
4879801,802
111
541658
4450972,973
111
494058
5424423,423
111
602111
4548596,491
114
518540
*
*
*
*
*
*
*
*
5327309,832

Figura 30 Consum elèctric punt de mesura 1, 2020
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5.2.4. Comparativa del consum elèctric industrial i serveis dels anys 2018,
2019 i 2020

Un cop realitzat l’estudi punt per punt
dels diferents tipus de contractes que
tenim al territori de l’any 2020, falta
comparar amb els anys anteriors per
veure si realment la irrupció de la
Covid-19 ha afectat el consum elèctric
al nostre país.
Com s’ha esmentat anteriorment les
gràfiques analitzades d’aquest 2020,
presentaven valors molt més dispars
que la resta d’anys. Veient la Figura 31
es pot comprovar com durant l’any
2020 en cap dels quatre punts de
mesura representats se segueix la
tendència mensual dels anteriors anys.
Fet que demostra que l’any 2020 ha
sigut diferent de la resta.
Els contractes que s’analitzen amb
punt de mesura tipus 1 la tendència
regular que seguia durant els primers
mesos de l’any durant el 2018 i 2019
s’ha vist substituïda per un seguit
d’increments i reduccions
consum d’energia elèctrica.

en

el

Cal esmentar que el punt de mesura
tipus 1 representa a les indústries més
grans del territori, i que la majoria
d’aquestes grans indústries no es van
veure afectades pel tancament del
comerç i els diferents locals.
Figura 31 Comparativa consum elèctric industrial, 2018-2020
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És a dir, les mesures aplicades per aturar els contagis no van tenir un gran impacte sobre
aquest sector i ho veiem reflectit en un consum més irregular que anys anteriors, però que
no presenta una disminució considerable com els altres casos.
Molt diferent és el cas dels altres tres tipus de contractes, on la potència contractada és
inferior. El consum en aquests casos s’ha vist reduït considerablement respecte als anys
anteriors amb un notori descens als mesos de març, abril i maig dels punts de mesura tipus
3 i 4.
Cal recordar que aquests punts de mesura, estan relacionats més amb les petites i mitjanes
empreses, és a dir, tot aquell local que té contractada una potència superior als 15 kW i
inferior als 450 kW. Pe tant aquestes gràfiques dels punts de mesura 3 i 4 no representa a la
gran indústria i infraestructures de Catalunya. Alguns exemples d’aquests tipus locals serien
botigues, comerços, bars, restaurants, magatzems, hotels, etc...
Aquests tipus d’establiments són els que s’han vist més afectats per l’estat d’alarma. Molts
dels locals s’han vist obligats a romandre tancats durant el confinament, i alguns d’aquests
establiments ja no han pogut tornar a obrir. Per tal de veure l’impacte que ha generat la
pandèmia en aquests establiments s’ha decidit elaborar un gràfic mostrant el % de variació
respecte a l’any 2019 dels contractes amb un consum mesurat per punts de mesura tipus 3 i
4.

Figura 32 Comparació punt de mesura 3, 2018-2020
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Figura 33 Comparació punt de mesura 4, 2018-2020

En les dues figures es pot observar com als mesos de gener i febrer, quan la pandèmia no
havia arribat encara al país, el percentatge de variació respecte d’un any a l’altre era mínim,
fins al punt de no superar al 5%. No obstant això, un cop decretat l’estat d’alarma i el
posterior confinament, el consum d’energia elèctrica es va reduir considerablement fins a
arribar a tenir un descens d’entre el 35% i 39%.
Els valors obtinguts en aquesta anàlisi provenen d’una plataforma que s’ha considerat fiable
al ser de caràcter públic i vinculada a les empreses i companyies elèctriques de l’estat entre
altres motius. A més a més, l’estudi realitzat concorda amb el descens de fins a un 18% de
la demanda nacional d’electricitat durant els mesos de confinament i amb una progressiva
recuperació en els mesos de la desescalada, publicada per l’entitat Red de Eléctrica de
España [10].

Figura 34 Demanda nacional electricitat REE
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En l’anterior gràfic es pot apreciar com la demanada varia com a màxim un 4% d’un mes
respecte al següent, no obstant això, de febrer a març de 2020 trobem una diferència d’un
6% en la demanda i del març a l’abril la demanda cau un 12%.
Si es busquen dades sobre Catalunya aquest últim any, apareix la demanda del territori que
ha tingut des del mes de gener fins al mes de juliol. Com es pot apreciar en la Figura 35 la
tendència és molt similar a la demanda estatal, i si es compara amb les dades de consum
analitzades es pot observar com les gràfiques coincideixen en gran part, on el gener ha sigut
el mes amb més demanda i l’abril el mes on la demanda s’ha vist més afectada.

Figura 35 Demanda elèctrica a Catalunya, 2020
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6. Conclusions
2020 ha sigut un gran repte per a tota la societat, un any marcat tristament per una malaltia
sorgida a Wuhan i que s’ha estès arreu del món causant la pandèmia de la Covid-19. Aquest
fet ha provocat grans canvis en la manera de viure de les persones i aquest fet es veu
reflectit en molts aspectes de la vida quotidiana, un dels quals és el pròpiament estudiat en
aquesta memòria, el consum elèctric.
L’objectiu principal del treball era l’afirmació de l’afectació de la Covid-19 sobre el consum
elèctric a Catalunya, que, com s’ha detallat anteriorment les evidències són clares. Les
dades obtingudes l’any 2020 difereixen molt respecte a les dades obtingudes dels anys
anteriors, i el canvi més significatiu observat aquests anys és l’aparició del virus. No obstant,
s’ha intentat aprofundir en aquest aspecte intentant desglossar el consum d’energia elèctrica
en diferents sectors clarament diferenciats i comprovar si succeïa el mateix per a tots els
casos, és a dir si existia una correlació o cada cas era diferent.
El primer cas estudiat són tots aquells locals i edificacions de Catalunya que tenen una
potència contractada inferior a 15 kW, la major part d’aquest grup la formen els domicilis
dels ciutadans de Catalunya, per aquest motiu s’ha generalitzat els contractes on la potència
consumida era mesurada amb el punt de mesura tipus 5.
La hipòtesi que es va formular en aquest cas era que el consum d’energia elèctrica a les
llars catalanes hauria augmentat considerablement respecte als anys anteriors. La causa
principal d’aquest fet serien les restriccions i el confinament per tal de controlar la pandèmia,
fet que hauria obligat la població a romandre tancada al seu domicili durant llargs períodes
de temps.
Després de realitzar els diferents estudis sobre el consum d’energia elèctrica dels anteriors
anys i comprovar possibles causes de la variació en el consum com ara la temperatura, s’ha
demostrat que la pandèmia ha causat una variació en la tendència del consum durant l’any
2020. Com s’ha vist en la Figura 24, la tendència dels anys anteriors 2018 i 2019 era una
disminució del consum al mes de març respecte al mes de febrer i així successivament fins
a arribar als mesos d’estiu on el consum augmentava lleugerament. No obstant això, aquest
any 2020 s’ha vist un increment a tenir present del consum al mes de març. Tot i que
aquesta variació ha resultat menor del qual s’havia plantejat en un principi, per veure el % de
variació s’ha decidit realitzar una última gràfica d’aquest consum residencial expressant
aquest percentatge.
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Figura 36 %Variació del consum elèctric residencial, 2019-2020

En el gràfic podem observar com a principis d’aquest any 2020 el consum se situava just per
sota del 2019. No obstant això, al mes de març es produeix un augment en el consum fins i
tot sobrepassant el consum de l’any 2019 en un 8%. Tot i que no es pot assegurar al 100%,
ja que s’hauria de realitzar un estudi de grans dimensions per trobar totes les causes de la
variació en el consum elèctric, el motiu principal de l’increment es creu que seria l’inici de
l’estat d’alarma i el confinament imposat el dia 13 de març de l’any 2020.
El consum elèctric segueix per sobre durant els mesos d’abril i maig on encara es mantenien
la majoria de les restriccions imposades. Durant els mesos de juny, juliol i agost, on es va
passar a l’etapa de nova normalitat, torna a augmentar, però en aquest cas s’iguala amb el
consum elèctric de l’any 2019, és a dir, torna a seguir la tendència dels últims anys.
Tot i que els resultats no són els esperats, on s’esperava un gran augment del consum
elèctric a les llars catalanes, les evidències de canvis en el consum d’energia elèctrica
aquest any 2020 són clares, és a dir es pot afirmar que la Covid-19 i les mesures preses pel
Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya han tingut impacte sobre el consum elèctric
dels domicilis de Catalunya.
La segona hipòtesi era que el consum d’energia elèctrica hauria disminuït respecte als anys
anteriors en el sector industrial per culpa del tancament dels diferents locals durant les
restriccions i conseqüentment el tancament definitiu de diversos negocis que no han pogut
suportar les mesures establertes.
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Com s’ha esmentat anteriorment i com es pot comprovar en la Figura 31, durant el 2020 el
consum elèctric ha patit unes variacions considerables en referència als anys anteriors, a
simple vista es pot afirmar que la hipòtesi plantejada és vàlida, ja que el consum l’any 2020
no segueix la tendència dels anys anteriors i és molt inferior en la majoria de casos.
En les Figura 32 i Figura 33, s’observa un descens de fins a un 39% en el consum d’energia
elèctrica al mes d’abril, un mes marcat per una llarga etapa de confinament que va obligar a
tancar molts negocis. Es confirma així doncs el gran impacte que ha tingut la pandèmia en
aquest sector i que ha afectat sobretot a aquests petits i mitjans negocis del nostre territori.
En canvi, s’ha pogut comprovar com a les més grans indústries i infraestructures del país les
restriccions implementades pel Govern han rebut un molt menor impacte sobre el seu
consum d’energia elèctrica. L’estabilitat que seguia en anys anteriors s’ha vist afectada i
representada per aquest consum elèctric irregular dins d’uns marges raonables.
Tots aquests resultats concorden amb estudis realitzats i els gràfics de demanda exposats al
final de l’apartat Comparativa del consum elèctric industrial i serveis dels anys 2018, 2019 i
2020. Aquests informes han estat elaborats per l’entitat Red Eléctrica de España, on
s’anuncia una caiguda del 5,6% en el consum elèctric a España aquest 2020 i on la
demanda se situaria al voltant dels 249.716 GWh.
Es pot concloure doncs, que l’estudi realitzat és fiable i els valors obtinguts són estimadors
de la realitat viscuda aquest any especial per a tothom.
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7. Pressupost
Al ser un treball teòric i utilitzar dades públiques i gratuïtes per a tothom l’únic cost són les
hores dedicades per el realitzador del propi estudi. No s’ha comptabilitzat ni el material
utilitzat, com un ordinador portàtil, ni el software, com Excel i Word. El preu de les hores
dedicades s’ha considerat com les d’un enginyer llicenciat.
S’ha comptabilitzat la dedicació d’unes 300 hores per a realitzar l’estudi i la memòria.
D’aquesta manera el cost final del projecte s’eleva a 6.000 € tal i com es pot observar a la
Figura 37.

Fase

Hores (h)

Preu (€/h)

Cost (€)

Autoaprenentatge i cerca d’informació

35

20

700

Anàlisi de dades

110

20

2.200

Obtenció de resultats

80

20

1.600

Redacció

60

20

1.200

Comprovacions

15

20

300

TOTAL

6.000
Figura 37 Costos del treball
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8. Impacte ambiental
En aquest treball l’impacte ambiental té poca rellevància ja que és bàsicament un estudi
d’anàlisi i tractament de dades. De totes maneres el consum d’energia elèctrica manté una
relació estreta amb el medi ambient, ja que l’obtenció d’aquesta energia a vegades pot ser
perjudicial pel planeta.
Tal i com ja s’havia comentat a la introducció hi va haver un creixement del 13,4 % de
generació d’energia elèctrica d’origen renovable i que ja representava el 36,8% de la total
produïda a l’estat espanyol l’any 2019.
Aquest any 2020 segons dades de REE, les renovables han generat el 43,6% del total
d’energia elèctrica, la major quota des de que es duen a terme aquests registres,
augmentant així pràcticament un 7% respecte l’any 2019. Per altra banda, el carbó ha reduït
en un 60% la seva producció respecte el 2019 fins arribar als 5.064 GWh generats aquest
2020, marcant així el seu mínim històric anual de producció.
No obstant això, la demanda d’energia aquest any 2020 com ja s’ha explicat ha sigut menor
que l’any anterior situant-se en els 249.716 GWh.
Aquest increment de la producció renovable ha facilitat també a ser el 2020 l’any amb una
major producció lliure d’emissions de CO2 des de que es prenen registres. Segons l’informe
esmentat de REE el 66,9% de tots els GWh generats provenen de tecnologies que no
emeten gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.
Finalment comentar que l’eòlica ha estat el sistema de generació renovable que ha produït
més electricitat, seguit de la hidràulica.
Així doncs, tot i que queda un llarg recorregut per acabar de reduir l’ús de materials fòssils a
l’hora de generar energia elèctrica i així poder reduir la contaminació, es va per bon camí.
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