
La gestió i protecció de dades 
dels usuaris d’energia 
Dels Watts als Bits: la digitalització del sector 

Pep Salas, Ph.D.  Smartgrid.cat 
   @Pep_Salas 

@congresPE  |  #CCPE2018 



1. La digitalització del sector elèctric 
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2. La importància d’accedir a les dades 
del consum d’energia 



Qui pot treure profit de les dades? 
 

1. Pel Consumidor  
a. Política energètica UE posa al consumidor al centre 
b. Accés a millors ofertes i serveis, eficiència energètica i de preu 
c. Mitigació de la pobresa energètica i seguiment de les mesures adoptades 

 

2. Pel sector elèctric  
a. Millor operació - Flexibilitat 
b. Més competència en el segment retail i evolució model de negoci 

 

3. Per l’administració i el Govern 
a. Assolir objectius eficiència energètica 
b. Suport a polítiques socials, ambientals i econòmiques 
c. Adaptació a l’Energy Union (Winter Package. Ex. Agregadors) 

 

4. Per terceres parts del sector elèctric 
a. Nous models de negoci: agregador, autoconsum 
b. Emprenedoria i innovació 

 

5. Per terceres parts fora del sector elèctric 
a. Integració de serveis basats en anàlisi de dades 



3. Accessibilitat de les dades a l’Estat: 
dificultats pels ciutadans i terceres parts 





• 100% dels consumidors <15kW el 2018 (normativa 2007, europea 2009) 
• Duplicitat de protocols. Implicacions tècniques i econòmiques 
• Informació contradictòria al consumidor sobre el canvi i les opcions (compra/lloguer). Ex. Endesa té un protocol, 

però després a la pràctica no s’aplica 
• Consumidor assumeix tot el cost (part via factura, altres via retribució), que es dobla i s’acaba pagant l’equip 

múltiples vegades al llarg dels anys 
• No es pot decidir el moment del canvi  
• No existeix l’opció de l’Opt-out 
• M&M: No es pot triar l’equip i quedes lligat amb el proveïdor al llarg termini 
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4. Pèrdua d’oportunitats sense 
justificació tècnica ni econòmica 









5. Operador Neutre de Dades: una 
possibilitat (i necessitat) per la transició 
energètica i social 
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Objectiu: possibilitar tècnicament i legal l’accés a les dades del comptador residencial 
a terceres parts (ciutats, empreses, associacions…) amb el consentiment del ciutadà i 

de manera independent per desenvolupar noves propostes energètiques. 



6. Conclusions 



1. Dels Watts als Bits: la Digitalització és ja el present del sector elèctric. Cal que hi hagi la demanda per part d’empreses 
i de la societat i entendre que és un dret bàsic que hem d’exercir 

2. Per posar el consumidor al centre del sistema elèctric calen dades que siguin accessibles de manera neutre i sense 
discriminacions. Les dades són propietats dels “consumidors” 

3. La implementació d’SmartMeter a Europa segueix una lògica econòmica i s’ha fet de manera heterogènia 
4. L’Estat espanyol inicia prematurament el desplegament dels comptadors sense considerar-ne els beneficis 

(econòmics, ambientals, tecnològics, socials) per la manca d’una estratègia i l’anàlisi cost-benefici 
5. El consumidor paga tot el desplegament dels comptadors, però ni pot escollir, ni en rep els beneficis 
6. ENDESA imposa un sol tipus de comptadors: el seu. És un fre a la competència i manté al consumidor captiu 
7. Accés a dades per part del consumidor: depèn de l’operador, malgrat que són monopolis naturals 
8. Accés a dades a terceres parts: la dada segrestada  
9. Qualitat de les dades: poques i tard 
10. Manca de neutralitat en el model d’accés a dades  
11. Operador Neutre de Dades, el pas necessari per fer possible la transició energètica 
12. Les dades són un element clau per mitigar la pobresa energètica. Fem-ne ús! 
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