
Generació distribuïda 
d'electricitat 
Autogeneració 



Que entenen per autogeneració? 

• Generació d'electricitat per a particulars, 
empreses  o comunitats per cobrir les seves 
necessitats 

• Generació propera al  punt de consum 
• Generació basada en energies netes 

 



Situació actual 
• Tècnicament factible 

– Energia fotovoltaica i eòlica 
– Tecnologia àmpliament provada 
– Diversitat de proveïdors 
– Facilitat d'instal·lació 

 
• Econòmicament competitiva 

– Important reducció de costos d'instal·lació els 
últims anys 

– Tarifes elèctriques amb increments importants de 
preus 

– La font d’energia es gratuïta 
– Acompanyat d’una legislació que ajudi 

 



Avantatges 
• Reducció d’ emissions de CO2 per KW/h d’energia 

consumida 
• Reducció de la dependència energètica de 

l’exterior 
• Font d’energia gratuïta 
• Font d’energia renovable 



Desavantatges 
• Disponibilitat 
• Inversió amortitzable a mitjà o llarg 

termini 
 
 



Fonts d’energia  
• Solar - fotovoltaica 
• Eòlica – Mini turbines 

 

 



Tipus de connexió a la xarxa 

• Aïllada 
• Connectada 
• Commutada 



Components del sistema 



Components del sistema 



Mapa de irradiació solar 



Mapa eòlic  



Generació municipal 

• Diverses fonts d’energia 
– Jardins solars 
– Jardins eòlics 
– Biomasa, Biogas, Geotermia 
– Emmagatzemant d’electricitat i 

emmagatzemant tèrmic 
– Micro xarxes 
– Sistemes energètics eficients 

 



Autogeneració a nivell de comunitat 



Xarxes intel·ligents 
• Necessitat d’un nou model de xarxa elèctrica 

 
– Increment molt significatiu dels punts de generació 
– Dificultat per preveure el comportament dels nous punts 

de generació. Generació intermitent 
– Punts reversibles generació – consum 
– Xarxa distribuïda 

 

 
 

 



Xarxes intel·ligents 

• Fa servir la tecnologia digital per monitoritzar i 
gestionar el transport de la electricitat entre 
els punts de generació i les demandes dels 
usuaris 
 
 



Xarxa intel·ligent 
• Millorar la fiabilitat, disponibilitat i qualitat de la 

xarxa elèctrica 
• Millorar la eficiència de la transmissió 
• Resposta ràpida davant els canvis de necessitats 
• Integració de totes les fonts de generació 

d’energia 
• Reducció dels pics de demanda 
• Millora de la seguretat 

 



Estructura xarxa elèctrica 



Model de xarxa amb punts 
d’autogeneració 



Legislació 
• Afecta bàsicament als punts de generació 

connectats 
• Preu de venda de l’energia produïda 

– Feed in tarif 
– Tarifa neta 
– Balanç net 

 



Autogeneració 
• Gràcies per la vostra atenció 
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