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29. CONSUM D’ELECTRICITAT 
 

Objectiu  
 
Obtenir el consum d’electricitat total, el consum mig per persona, així com el consum sectorial, el 
creixement anual i l’estacionalitat. 
 
Conceptes 
 
Consum: Nombre de kilowats/hora utilitzada perquè funcioni un aparell elèctric durant un temps. 
Depèn de la potència de l'aparell i del temps que estigui funcionant.  
Consums (estimació de): Càlcul realitzat en qualitat de l'històric de consum del mateix període de 
l'any anterior, si hi hagués, que s'atribueix a un subministrament, en un període de temps considerat, 
quan no es coneix el consum real per a la seva facturació.  
Facturació: Operacions a través de les que l'empresa elèctrica calcula i especifica les quantitats 
degudes pel client pels consums d'energia realitzada en un temps determinat, i per altres conceptes 
derivats de les característiques del seu subministrament.  
Facturació bàsica: És la suma dels termes de potència i energia.  
 
El Reial decret 1578 de 27 de setembre de 2008 del Ministeri d'Indústria, estableix l'obligatorietat 
per a totes les empreses distribuïdores d'electricitat de facturar amb periodicitat mensual a partir de 
l'1 de novembre de 2008. Aquesta llei és aplicable a tots els subministraments domèstics amb una 
potència contractada de fins a 10 kW. 
Aquesta novetat ha suposat importants canvis en la facturació. La llei té en compte que les lectures 
del comptador segueixin sent bimestrals (cada 2 mesos com sempre), per la qual cosa per realitzar 
una facturació mensual s'alternen mesos amb factura partint de consum real i mesos amb factura 
partint de consums estimats. 
[GESA] 
 
Tipus 
 

Indicador socioeconòmic 
 

Disponibilitat de dades 
Dades Font Període de 

referència Mesura  Act Op Nom Codi 
0.Subministra-
ment elèctric 

 
 

 
X 

 
Balanç energètic de 

les Illes Balears 

 
21 204 007 

Direcció general 
d’energia 

o 
IBESTAT*** 

 
1999-2008 

1.Consum 
d’electricitat 
total. 

  
X 

 
Energia elèctrica a les 

Illes Balears 

 
 

21 204 004 

Direcció general 
d’energia 

 

 
2000-2008 

2.Consum i 
subministra-
ment 
d’electricitat 
per resident. 

  
X 

 
Energia elèctrica a les 

Illes Balears 

 
 

21 204 004 

Direcció general 
d’energia 

 

 
2000-2008 

 
 

 
X 

 
Balanç energètic de 

les Illes Balears 

 
21 204 007 

Direcció general 
d’energia 

o 
IBESTAT*** 

 
2000-2008 
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 X Explotació del padró 
d’habitants 

 
77 102 001  

IBESTAT 
 

2000-2008 
3.Consum 
d’electricitat 
per població 
base. 

  
X 

 
Energia elèctrica a les 

Illes Balears 

 
 

21 204 004 

Direcció general 
d’energia 

 
2000-2008 

 
- 

 
- 

 
* 

 
- 

  

4.Consum 
sectorial 

  
X 

 
Energia elèctrica a les 

Illes Balears 

 
 

21 204 004 

Direcció general 
d’energia 

 
2000-2008 

5.Tasa de 
creixement 
anual en 
consum i 
subministra-
ment elèctric 

  
X 

 
Energia elèctrica a les 

Illes Balears 

 
 

21 204 004 

Direcció general 
d’energia 

 
2000-2008 

 
 

 
X 

 
Balanç energètic de 

les Illes Balears 

 
21 204 007 

Direcció general 
d’energia 

o 
IBESTAT*** 

 
2000-2008 

6.Estacionalitat  
- 

 
- 

 
** 

 
- 

  

Escala de dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible

 
0 

C.A. X Anual X  
MWh Illa X 

Municipi  Mensual X 
 
1 

C.A. X Anual X  
MWh Illa X 

Municipi X Mensual X 
 
2 

C.A. X Anual X  
MWh Illa X 

Municipi X Mensual  
 
3 

C.A.  Anual   
* Illa  

Municipi  Mensual  
 
4 

C.A. X Anual X  
MWh Illa X 

Municipi  Mensual  
 
5 

C.A. X Anual X  
MWh Illa X 

Municipi  Mensual  
 
6 

C.A.  Anual   
** Illa  

Municipi  Mensual  
Metodologia 
 
Mesura PASSOS RESULTATS 
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0 

 
A 

 
Recerca d’informació sobre el 
subministrament elèctric a les Illes 
Balear i a Menorca. 

 
Subministrament de xarxa elèctrica per illes 
(1999-2008) 
(Finestra ‘0.a’ de l’arxiu ’29.consum_elèctric.xls’) 

 
1 

 
A 
 

 
Recerca d’informació sobre el consum 
elèctric a les Illes Balear i a Menorca. 

 
Consum elèctric per illes i municipis de 
Menorca. 2000-2008 
(Finestra ‘1.a’ de l’arxiu ’29.consum_elèctric.xls’) 
 

 
2 

 
A 
 

Càlcul del consum d’electricitat per 
resident. 

Consum d’electricitat/ 
població resident 

Consum elèctric facturat per municipi i per 
habitant (MWh) 2000-2008 
(Finestra ‘2.a’ de l’arxiu  ’29.consum_elèctric.xls’) 
 

B Càlcul del suministrament 
d’electricitat per resident. 

Suministrament d’electricitat/ 
població resident 

Subministrament elèctric per illes i per habitant 
(MWh) 2000-2008 
(Finestra ‘2.b’ de l’arxiu  ’29.consum_elèctric.xls’) 
 

3 A 
 

Recerca de dades sobre el consum 
d’electricitat 

 

B Càlcul a partir del IPHD * 

 
4 

 
A 
 

Recerca d’informació sobre el consum 
elèctric per sectors 
 

Consum elèctric facturat per sector d'activitat 
per illes (MWh) 2000-2008 
(Finestra ‘4.a’ de l’arxiu ’29.consum_elèctric.xls’) 
 

 
5 

 
A 
 

Càlcul de la taxa de creixement anual 
en consum elèctric 
((Ct – Ct-1) / Ct-1)*100 

Ràtio de creixement del consum elèctric per 
Illes Balears i Menorca. 2000-2008 
(Finestra ‘5.a’ de l’arxiu ’29.consum_elèctric.xls’) 
 

B 
 

Càlcul de la taxa de creixement anual 
en suministrament elèctric 
((St – St-1) / St-1)*100 

Ràtio de creixement del subministrament 
elèctric per Illes balears i Menorca. 2000-2008 
(Finestra ‘5.b’ de l’arxiu ’29.consum_elèctric.xls’) 
 

 
6* 

 
A 

 
Desestacionalització de les dades  

 

 
** 

B Càlcul de l’estacionalitat: 
 

 
** 

Comentaris 
 
* El càlcul del consum per població base queda pendent fins que s’obtinguin dades oficials sobre la 
població base. IBESTAT està actualment treballant amb l’Índex de Pressió Humana Diària, a partir 
del qual es podrà realitzar aquesta mesura. 
 
**  El càlcul de l’estacionalitat queda pendent de realitzar en un futur pròxim quan es generin dades 
desestacionalitzades. Aquest procés està emmarcat dins de l’àmbit de treball del IBESTAT pels 
pròxims mesos. 
 
***Està pendent de qui serà competència exposar les dades. 
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GESA envia directament les dades dels consums elèctric facturat, però el consum total facturat 
canvia segons si les dades estan desagregades per sectors o per tipus de tensió (alta, baixa), per tant, 
existeix un error que no s’ha pogut identificar la causa. S’han tractar les dades desagregades per 
sectors per la mesura 4 però les dades per tipus de tensió per les altres mesures. A més a més, 
GESA genera consums estimats a partir de les lectures de comptadors cada dos mesos, per tant, 
mensualment les dades no són del tot reals. Degut això últim, també s’ha mesurat l’indicador a 
partir de les dades de subministrament elèctric de Red Elèctrica 
 
Canvis del Dictamen: 

- Anàlisis d’idoneïtat: Després d’haver tractat les dades, es pot considerar que l’anàlisi 
d’idoneïtat no és del tot correcte, ja que la “complexitat de gestió de l’indicador” no tindria 
el valor 3 sinó 1, degut al càlcul de ‘l’estacionalitat’ i ‘població base’.  
 
-Noves mesures: Al aprofundir en l’indicador s’ha cregut convenient incloure dades sobre el 
subministrament elèctric, tant el nombre total com per les mesures dos i cinc.  
 
-Font: S’ha augmentat el número de fonts ja que al incloure el subministrament elèctric, s’ha 
inclòs la font de Red Elèctrica. 

 
 
Referències 
 
www.endesaonline.com 

 
  


