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ANNEX I: INTERFÍCIE CARTO
Durant el projecte, s’ha fet referència a la plataforma digital CARTO que serveix per mostrar
informació geolocalitzada d’una forma clara, senzilla i disponible de forma gratuïta per a
persones o institucions interessades. La interfície generada mitjançant aquesta plataforma
que mostra els resultats obtinguts durant l’anàlisi es pot consultar en el següent enllaç:
https://jordilluisoliva.carto.com/builder/b565f73a-0579-11e7-819a-0e05a8b3e3d7/embed
En aquest annex es pretén donar una guia a l’usuari del funcionament de la interfície i de les
dades que s’hi presenten. La figura 1 mostra quin és l’aspecte general que l’usuari final
trobarà. Aquesta interfície consta de dos elements: la informació referent als elements del
mapa mostrats i el mapa.
Figura 1: Interfície CARTO

Per començar, s’ha d’entendre que CARTO és una plataforma web que gestiona dades
geolocalitzades, és a dir, informació de variables de diversos punts del territori. CARTO
permet situar aquesta informació geogràficament sobre mapes i interaccionar amb les
variables. Un altre aspecte característic de CARTO és que pot mostrar informació
determinada de la zona que s’està mostrant, actualitzant-se a l’instant si és canvia la
localització mostrada. Per entendre més bé aquest concepte cal observar la figura anterior.
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La informació que apareix a la part dreta de la figura fa referència als polígons que
s’observen en aquell precís moment en el mapa, per exemple el nombre de cobertes igual a
667. Si es desplacés aquest mapa lleugerament en qualsevol direcció aquesta informació
s’actualitzaria per mostrar el nombre de cobertes presents en aquesta nova ubicació.
La informació mostrada a la dreta de la figura indica el nombre de cobertes, el potencial de
generació elèctrica total, un rang de valoració del potencial fotovoltaic, la generació
equivalent al consum i l’estalvi d’emissions. Totes aquestes dades indiquen en cada moment
el total de la zona mostrada en el mapa.
Al mapa i podem trobar geolocalitzades les dades de cada coberta de la parròquia de Sant
Julià de Lòria. Aquestes cobertes presenten un color determinat en funció del rang de
valoració del potencial fotovoltaic abans esmentat. La llegenda del mapa, situada a la part
superior esquerra, indica la forma d’interpretar aquest rang de valoració.
El mapa presenta dos elements interactius. Un apareix quan es situa el cursor de l’ordinador
sobre qualsevol de les cobertes, tal com s’observa en la següent figura.
Figura 2: Primer element interactiu del mapa

Aquesta acció del cursor fa que aparegui un requadre mostrant 5 característiques principals de la
suposada instal·lació fotovoltaica que es podria instal·lar en la coberta en qüestió. Aquestes
característiques són: el potencial solar, la potència instal·lable, la inversió estimada, el retorn de la
inversió i l’estalvi d’emissions.
El següent element interactiu del mapa dóna lloc quan es clica amb el cursor sobre qualsevol de les
cobertes mostrant informació més detallada de les característiques de la teulada. La següent figura
mostra l’aspecte que presentaria la interfície quan es clica sobre una coberta. Aquesta acció del
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cursor fa que aparegui un requadre mostrant 14 característiques de la teulada i de la suposada
instal·lació fotovoltaica. Aquestes característiques són: superfície de la coberta, superfície útil,
irradiació a la coberta, irradiació útil, potència instal·lable, nombre de mòduls, electricitat generada,
equivalència al consum, inversió estimada, cost de manteniment, ingressos anuals retorn de la
inversió, benefici acumulat i estalvi d’emissions.
Figura 3: Segon element interactiu del mapa
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