
Barcelona i amb el suport de l’ Institut 
Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament. 
Es tracta, no obstant, d’un servei adreçat 
a la ciutadania i no només a les adminis-
tracions públiques, que són les que nor-
malment capitanegen totes les iniciatives 
energètiques i mediambientals d’aquest 
tipus.
“Tot i que el marc legal encara ha 
d’acabar de definir-se, durant els darrers 
20 mesos hem assistit a un increment de 
la demanda dels mòduls de captació so-
lar, els que es posen a les cobertes dels 
edificis, perquè estem transmetent al ciu-
tadà, amb dades, tot l’estalvi no només 
monetari, sinó també energètic, derivat 
de l’autoabastament”, afirma el director 
general d’Infraplan, Ricard Gonzalez.

Nou mercat per explorar

Tot i que el temps ha d’acabar de posi-
cionar aquest producte en el mercat, In-
fraplan el concep com un servei a l’abast 
dels municipis i, en conseqüència, de la 

els beneficis que se’n poden derivar de 
cara al ciutadà, al qual informem dels sis-
temes que pot instal·lar al terrat de casa 
seva, de quins instal·ladors estan més 
a prop seu, de quins retorns energètics 
podrà gaudir, etc.”, apunta Gonzalez.
La implantació d’aquests mòduls de cap-
tació solar es tradueix després en la ge-
neració de més d’un milió de megawatts 
i un estalvi de 500.000 tones de CO2 
anuals. Per analitzar els usos fotovoltaics 
i termosolars de les cobertes dels edificis, 
es divideixen per subparcel·les, així que 
s’obté una informació molt acurada i 
segmentada de cada indret. Alguns dels 
factors que s’analitzen per determinar 
la qualitat de les cobertes són la latitud, 
l’orientació, la inclinació de la teulada i la 
cobertura d’ombres.

El fet d’analitzar el potencial solar i, per 
tant, els usos fotovoltaics i termosolars 
de les cobertes dels edificis arrenca per 
a Infraplan fa cinc anys, quan va co-
mençar a desenvolupar l’aplicació Public 
Solar amb els seus socis alemanys. Ara 
Infraplan, una empresa especialitzada 
en geoinformació, ha iniciat la implemen-
tació d’aquesta eina a la ciutat comtal 
per encàrrec de l’Agència de l’Energia de 

ciutadania. Es tracta d’un producte rendi-
ble que permet que el veí cooperi en uns 
usos energètics més responsables, de 
manera que en el seu entorn es generen 
mercat i llocs de treball (instal·ladors), en 
total sintonia amb el concepte de Smart 
City, on tecnologia, ciutadania, visió políti-
ca i capacitat empresarial col·laboren per 
oferir solucions eficients i econòmicament 

favorables. “La base, que és una carto-
grafia de qualitat dels municipis catalans, 
ja la tenim gràcies a la tasca duta a terme 
per la Generalitat de Catalunya, l’ Institut 
Cartogràfic de Catalunya i els propis ajun-
taments, de manera que ara es tracta de 
mesurar aquests potencials energètics i 
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Anàlisi del potenciAl solAr 
de les cobertes dels edificis

Infraplan posa a l’abast 
d’administracions i ciu-
tadans una anàlisi veraç 
dels potencials solars de 
les superfícies, de ma-
nera que s’afavoreixen 
estalvis energètics molt 
interessants

Un producte a l’entorn del 
qual es generen llocs de treball 
i molt en sintonia amb les 
‘smart cities’ europees


