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MiniEòlica
Energia 
Eòlica

Minieòlica

<100 kW (típic 25 kW)
Baix suport Admón
cost alt kW
Previsible 
desenvolupament

INNOVACIÓ
• convertidors de potència y control.
• sistema de emmagatxematge
• sistemes de condicionament de potència 
• sistema de regulació y control.
• dimensionamiento e instalación





MiniEòlica Propietats 
Tècniques





MiniEòlica –Costos-

Costos Inversió
• 5 kW 21.000 € Pay-Back: 3,4 anys
• 10 kW 44.000 € Pay-Back: 3,6 anys



MicroGeneració Marc 
GeneralExisten países que ya muestran buenos resultados en la 

penetración de la minieólica en el sistema energético. Los países 
que nos rodean (Portugal, Italia y Francia) ya cuentan con 
regulaciones específicas para energía minieólica. Otros, como 
Gran Bretaña, se han marcado como objetivo generar entre el 30 
y el 40% de la energía eléctrica del país en 2050 mediante 
instalaciones de microgeneración distribuida donde se incuye la 
minieólica , teniendo en 2009 ya instalados 14.255 
miniaerogeneradores. Canadá por otro lado, tiene cerca de 4MW 
instalados (2.500 aerogeneradores) que proporcionan 7,5 GWh 
anuales.



Generació Distribuïda –
Evolucions de Futur-

• Tendència Mundial

• Consolidada a nivell Europeu: Portugal, Dinamarca, 
España, Holanda i Alemanya

• Necessitat de Control en la Generació



Generació Distribuïda

En un futur proper, 
BAU (Business As 
Usual), es preveu 
que la Generació 
Distribuïda arribi a 
desplaçar la 
Generació 
Convencional tal 
com la coneixem.



Combinació 
d’Infraestructures 

Energètiques
La necessitat energètica no es 

limita a un únic tipus 
d’energia. 

Els diferents usuaris 
d’energia, industries, 
serveis i consumidors 
requiereixen de Electricitat, 
gas, aigua calenta, fret, 
calor…

L’us de l’energia i la seva 
distribució s’ha de veure 
des d’una perspectiva 
global



Energy Hub



Smart Grid –Xarxes 
Intel·ligents-El concepte de xarxa o xarxes intel·ligents (smart 

grids) va ser introduït fa més d’una dècada.

Una xarxa intel·ligent hauria de ser capaç de:
• Reduïr les carregues no esencials
• Optimitzar la generació en base a la demanda
• Controlar l’emmagatzematge d’energia
• Reduïr la congestió en la transmissió



El Concepte MicroXarxa
A partir de les idees comentades

Eficiència
Generació Distribuïda
Aprofitament dels recursos
Gestió energètica global

Implementació d’una xarxa que controli el consum, la 
generació i l’emmagatzematge d’energia a nivel global, 
en un àrea petita.

La µxarxa treballa conectada amb la xarxa principal i té la 
capacitat d’estar conectada o aillada.



Concepte MicroXarxa







MicroGeneració –
Conclusions-• La MicroGeneració pot resultar actualment economicament 

poc rendible degut a la desaparició de les primes.

• La MicroGeneració és encanvi una tendència de futur

• Estratègia Global de Xarxa, la MicroGeneració és una opció 
òptima.

• La MicroGeneració pot ser molt rendible hibridada.

• La MicroGeneració, la Hibridació, només és possible amb un 
bon control especialment d’estabilitat.

• La MicroGeneració i la Hibridació es indicada tan per a 
petites comunitats com per a instal·lacions domèstiques.


