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GLOSSARI
API: Application Programming Interface. Conjunt de funcions i procediments que ofereix un
programa per ser utilitzats per un altre programa i facilitar-ne la interacció.

APP: aplicació mòbil.

Catalonia SmartLab: iniciativa de la Generalitat de Catalunya dins l’estratègia SmartCAT
que impulsa la creació d'una xarxa de laboratoris urbans dedicats a provar i validar les
solucions intel·ligents (smart) en entorns reals.
City OS: capa dins l’arquitectura d’una plataforma de ciutat intel·ligent (smart city) on
s'emmagatzema i es processen les dades rebudes, i on hi ha la intel·ligència necessària per
automatitzar la gestió dels diferents serveis. Aquesta capa és l’encarregada de donar suport
al conjunt de les aplicacions.

Cloud: model o paradigma que es basa a oferir recursos i serveis de computació a través de
la xarxa, generalment Internet.

CPD: centre de processament de dades. Edifici o sala on es troben els recursos informàtics
necessaris per a l’emmagatzemament i processament de la informació d’una organització o
d’un conjunt d’organitzacions.

CPP: model de col·laboració publicoprivada. També public-private partnership (PPP).

EIF: European Interoperability Framework.

Fiware: plataforma impulsada per la Unió Europea per al desenvolupament i desplegament
global d’aplicacions relacionades amb la Internet del futur i la Internet de les coses (Internet
of Things o IoT). L’estàndard proveeix d’una arquitectura oberta i pública, i d’un conjunt
d’especificacions destinades als desenvolupadors i proveïdors de serveis relacionats amb la
IoT.

FO: fibra òptica.
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GIS: Geographic Information System o sistema d’informació geogràfica.

GPS: Global Positioning System. Estàndard actual de sistema de geoposicionament a través
de satèl·lit.

KPI: Key Perfomance Indicator o indicadors clau de rendiment associats a un procés o
activitat.

Legacy: fa referència al conjunt de sistemes i dispositius (sensors) tecnològics ja instal·lats i
que compten en molts casos amb tecnologia propietària (no estàndard).

Open Source: codi obert.
PAM: pla d’actuació municipal.

PaaS: Platform as a Service. Tipus de servei al núvol (cloud) que consisteix a oferir una
plataforma tecnològica per al desenvolupament, l’execució i la gestió d’aplicacions web a
través de la xarxa.

PCP: Pre-Commercial Procurement o compra pública precomercial. Contractació de serveis
d’R+D en els quals el comprador públic comparteix amb les empreses els riscos i beneficis
de l’R+D per al desenvolupament de solucions innovadores.

PPI: Public Procurement of Innovative solutions o compra pública innovadora. Compra
pública d’un bé o servei que no existeix en el mercat en el moment de la compra. El
comprador públic actua com a client de llançament o primer adoptant de la solució per
fomentar la consolidació de noves solucions innovadores.

PPP: Public Private Partnership. També col·laboració publicoprivada (CPP).

QR: Element per emmagatzemar informació mitjançant un codi de barres bidimensional.

ROI: Return On Investment o retorn de la inversió.
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SaaS: Software as a Service. Tipus de servei al núvol (cloud) que consisteix a oferir una les
funcionalitats d’una aplicació a través de la xarxa.
Sentilo: solució de programari lliure per a l’adquisició de dades producte de la iniciativa de
l’Ajuntament de Barcelona.
SLA: Service Level Agreement. Acord que fixa les condicions del nivell de qualitat d’un
servei proporcionat per un proveïdor a un client. Entre altres factors i paràmetres, fixa la
disponibilitat mínima del servei i les penalitzacions en cas d’incompliment.

SmartCAT: estratègia de la Generalitat de Catalunya que persegueix convertir Catalunya en
un país intel·ligent (smart) o smart region.

Tag: element o dispositiu per etiquetar electrònicament.

TI: tecnologies de la informació.

TIC: tecnologies de la informació i comunicació.
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1. RESUM EXECUTIU
L’estratègia SmartCAT, impulsada per la Generalitat de Catalunya, preveu desplegar
projectes en col·laboració amb les iniciatives locals i supralocals per impulsar el
desplegament de projectes de ciutats intel·ligents a Catalunya. En aquest sentit, per tal
d’orientar i donar suport a les administracions locals que vulguin sumar-se al desplegament
de tecnologies intel·ligents, s’ha elaborat el Full de ruta per esdevenir una Smart City, una
guia que proporciona el full de ruta que cal seguir per implementar l’estratègia de ciutat
intel·ligent (smart city) en un municipi segons un model de maduresa que permet a cada
ciutat orientar les accions que ha de desenvolupar segons el moment en què es troba en el
camí cap a l’adopció de la ciutat intel·ligent.

En la introducció del document es fa una breu descripció de què s'entén per ciutat intel·ligent
i dels beneficis que pot aportar, i com aquesta estratègia pot ser un instrument molt útil per
fer front als reptes més comuns que han d'afrontar actualment tots els municipis.

Tot seguit, en l’informe s'analitza la situació actual del desplegament de la ciutat intel·ligent a
Catalunya, on, tret de molt comptades ocasions, els municipis no compten amb un estratègia
definida al respecte, i on, en general, la majoria d’actuacions dutes a terme giren a l’entorn
de la realització de pilots puntuals, però sense anar més enllà.

La situació actual es completa amb la identificació de les principals barreres que tenen els
municipis i que dificulten l’adopció de la ciutat intel·ligent, com és el cas de la mancança de
lideratge polític, els canvis de legislatura, la manca de formació, el poc intercanvi de
coneixement entre administracions o les traves legals i jurídiques, entre d’altres.

En el capítol 4, l'informe elabora i presenta un model de maduresa que ha de permetre a
qualsevol administració local poder avaluar en quin punt es troba el seu municipi dins el
procés d'adopció de la ciutat intel·ligent, i d’aquesta manera poder identificar què li manca
per fer o aplicar. El model de maduresa que es presenta preveu, d’una banda, cinc nivells
d'intensitat en l'adopció de la ciutat intel·ligent: (1) puntual, (2) col·laboració, (3) estratègia,
(4) gestionat i (5) optimitzat, i, de l'altra, sis dimensions o eixos de treball: (1) estratègia, (2)
organització, governança i relació amb tercers, (3) processos i lliurament de serveis, (4)
tecnologia, (5) dades, i (6) participació ciutadana i empresarial, els quals, en conjunt,
permeten recollir i ordenar les diferents fites que cal aconseguir d'una manera gradual i amb
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una perspectiva tan transversal i àmplia com sigui possible per assegurar l'èxit de l’adopció
d’aquest model.

Posteriorment, i d'acord amb el model de maduresa presentat, l'informe planteja una
proposta de pla d'accions per adoptar gradualment la ciutat intel·ligent al municipi,
identificant les principals actuacions que s'han de tenir en compte en tot moment i per
als diferents aspectes i àmbits de treball implicats. Per facilitar-ne la comprensió, totes
les actuacions van acompanyades d’una descripció i dels beneficis que poden aportar a
l'Administració local i al municipi.

D'aquesta manera, aquest document s'ha de veure com una eina mitjançant la qual tota
administració local, una vegada hagi dut a terme una autodiagnosi de la situació actual del
municipi gràcies al model de maduresa, pot identificar quines són les actuacions més
interessants que ha d'iniciar de forma prioritària a curt i mitjà termini per seguir avançant en
l'adopció de la ciutat intel·ligent.

Per acabar, s’inclou un apartat amb un recull dels principals exemples de projectes o
iniciatives intel·ligents que pot abordar un municipi en les seves diverses àrees de gestió,
així com els mecanismes de finançament que tenen els ajuntaments per abordar-los.
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2. INTRODUCCIÓ
El 28 d’octubre de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Estratègia
SmartCAT, amb la qual s’estén el concepte de ciutat intel·ligent a escala de país corresponent al que la Comissió Europea anomena smart region-, per desplegar un
programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses
i desplegui iniciatives smart en clau de país.

Alineada amb l’estratègia de la Comissió Europea “Europa 2020”, SmartCAT es planteja
com a objectiu convertir Catalunya en una regió intel·ligent de referència internacional que
aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar
el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora,
amb la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació com a l’organisme
del Govern encarregat de liderar el desplegament d’aquesta estratègia.

L’SmartCAT preveu desplegar projectes en col·laboració amb les iniciatives locals i
supralocals per impulsar el desplegament de projectes de ciutats intel·ligents a Catalunya.
En aquest sentit, per tal d’orientar i donar suport a les administracions locals que vulguin
sumar-se al desplegament de tecnologies intel·ligents, s’ha elaborat el Full de ruta per
esdevenir una Smart City, una guia que proporciona el full de ruta que cal seguir per
implementar l’estratègia de ciutat intel·ligent en un municipi segons un model de maduresa
que permet a cada ciutat orientar les accions que ha de desenvolupar segons el moment en
què es troba en el seu camí cap a l’adopció de la ciutat intel·ligent.

2.1. A qui va adreçat el document
Aquest document s’adreça principalment a l’alcaldia i a les regidories, i, d’una manera
àmplia, a totes les persones amb responsabilitat dins l’Administració local que participen en
la definició tant de l’estratègia del municipi com dels corresponents plans d’actuació que
s’elaboren en la legislatura.
Tot i que el document s’enfoca principalment als municipis, també s’adreça a les
administracions supramunicipals, com ara els consells comarcals i les diputacions, les quals
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juguen un paper clau a l’hora de facilitar el desplegament de la ciutat intel·ligent en els
ajuntaments de menys dimensions i amb menys recursos, a causa del seu rol de proveïdor
de serveis mancomunats.

2.2. Objectiu del document
El document té per objectiu facilitar la presa de decisions als responsables municipals
respecte de les accions que cal emprendre per implementar una estratègia de ciutat
intel·ligent al seu municipi.

Per fer-ho, s’ha definit un model de maduresa de ciutat intel·ligent per municipis com a eina
per facilitar que tot municipi pugui identificar en quin punt es troba dins aquest procés
d’adopció de la ciutat intel·ligent. I per a cada fase del model es descriuen les principals
actuacions que l’Administració local ha de tenir en compte per fer un desplegament gradual
de la ciutat intel·ligent al seu territori.

2.3. Introducció a la ciutat intel·ligent

2.3.1. Què s’entén per ciutat intel·ligent
“Una ciutat pot definir-se intel·ligent quan busca fer front als assumptes públics a través de
solucions basades en les TIC creant col·laboracions de caire municipal amb múltiples agents
interessats. Aquestes solucions es desenvolupen com a projectes puntuals o com un conjunt
d’iniciatives interconnectades i han d’incloure, com a mínim, una de les característiques
següents (objectius o modes d’operació): governança intel·ligent (smart governance), vida
intel·ligent (smart living), mobilitat intel·ligent (smart mobility), economia intel·ligent (smart
economy) i entorn intel·ligent (smart environment)” (Font: EU Parliament - Mapping Smart
Cities in the EU, 2014)

Per la seva banda Gartner defineix com a ciutat intel·ligent: “Una ciutat intel·ligent és una
zona urbanitzada, on diversos sectors públics i privats cooperen per aconseguir resultats
sostenibles mitjançant l’anàlisi de la informació contextual en temps real compartida entre
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els sistemes d’informació i operació dels diferents sectors” (Font: Gartner - Smart Cities
definition, 2015).

Una altra de les múltiples definicions existents és la que CTecno va publicar:
“Smart city és el terme que aglutina de forma integrada les iniciatives orientades a millorar la
qualitat de vida, la sostenibilitat i la gestió eficient dels serveis, innovant en materials,
recursos i models utilitzant la tecnologia de forma intensiva.” (Font: CTecno – Full de ruta
per a l’Smartcity, 2012)

Tenint en compte que l’objectiu d’aquest document és centrar-se en les actuacions que cal
prendre per avançar en el procés d’adopció de la ciutat intel·ligent, i que la literatura pel que
fa a la definició i descripció de la ciutat intel·ligent és àmplia i fàcilment consultable, s’exposa
únicament una breu descripció com a base de treball per a la resta del document.

A mode de resum, i des d’un punt de vista ampli, es pot dir que una ciutat intel·ligent és una
ciutat que utilitza les dades, la informació i les TIC estratègicament i operativament per:


Proporcionar al ciutadà uns serveis millors.



Oferir serveis de forma més eficient i de més qualitat.



Gestionar i optimitzar les infraestructures actuals, i planificar sota criteris d’eficiència i
sostenibilitat les de nou disseny.



Facilitar la presa de decisions mitjançant la monitorització, la mesura, l’automatització
i la interacció contínua.



Desenvolupar nous nivells de col·laboració intersectorial entre els diferents agents.



Implicar la ciutadania i la seva participació activa en el desenvolupament de la ciutat.

2.3.2. Principals reptes de les ciutats
Un municipi adopta una estratègia de ciutat intel·ligent com un instrument, basat en la
redefinició de processos i en l’ús de les TIC, per fer front als reptes i les barreres que ha de
superar per poder arribar al model i visió de ciutat que desitja. Els principals reptes comuns
que en general afronten els municipis són els següents:
Socioeconòmics:


Progressiu creixement de la població.
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Augment de l’esperança de vida i envelliment de la població.



Garantia de la prosperitat econòmica del territori.



Accés i cobertura dels serveis de salut.



Desigualtat i fractura social.



Creació de llocs de treball i retenció del talent.



Recursos limitats i sobreestrès de les infraestructures existents.

Polítics:


Pressupost públic limitat (especialment el capítol associat a inversions).



Canvis en les necessitats de la ciutadania i les empreses.

Mediambientals:


Canvi climàtic.



Limitació dels recursos naturals i energètics.

2.3.3. Beneficis d’implementar una ciutat intel·ligent
Els principals beneficis que pot aportar l’adopció d’una estratègia de ciutat intel·ligent per fer
front als reptes anteriors són els següents:

Fig. 1 Beneficis d’implementar una ciutat intel•ligent
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2.3.4. Adequació de les ciutats intel·ligents a les estratègies municipals
El desenvolupament d’una ciutat intel·ligent ha de respondre a un model de ciutat i a una
estratègia per assolir aquest model.
Cada vegada més, les ciutats han estat treballant en la definició d’aquesta visió de futur que
els permeti establir línies estratègiques, focalitzar els recursos i establir plans de projectes
coherents. Els treballs de definició estratègica s’han de desenvolupar a partir dels diferents
documents de caire estratègic que hagi desenvolupat cada municipi.

En molts casos però, ens trobem que:
•

Hi ha una manca de tradició i costum, especialment en els municipis petits, a
l’hora de realitzar processos estratègics.

•

Els plans estratègics es lliguen a cicles electorals. En molts casos el pla no ha
estat consensuat amb altres forces locals, i el fet de no tenir un ampli suport en
el consistori fa que la vigència de l’estratègia sigui la vigència de l’equip de
govern.

•

Hi ha manca d’implicació dels agents locals clau en el desenvolupament dels
plans i la falta de participació ciutadana efectiva.

•

La uniformització d’aquests plans es desenvolupen d’una manera genèrica,
sense tenir en compte les particularitats de cada ciutat.

Així doncs, el procés lògic fins a arribar a l’estratègia de ciutat intel·ligent hauria de ser:

Model de
ciutat

Estratègia
global

Estratègia de
ciutat
intel·ligent

Fig. 2: Procés lògic fins a arribar a l’estratègia de ciutat intel·ligent
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En el cas que no existeixi, de manera formal o informal, el model de ciutat, cal fer un treball
previ per tenir, almenys, les grans línies mestres i evitar que al final sigui la tecnologia i les
seves derivades les que acabin marcant el model de ciutat.
Com a consideracions generals sobre la planificació estratègica, podem dir que:
•

Planificar estratègicament és una manera de pensar i una voluntat de fer
participar i pensar a certes organitzacions que fins ara només s’havien
considerat eines sense intel·ligència ni capacitat de decidir.

•

La planificació estratègica consisteix a organitzar metòdicament un conjunt
d’actuacions, assignant-los prioritats i ordre temporal, i agrupant-les en una
direcció que permeti arribar a l’escenari futur desitjat. Cal, també, esdevenir
conscients de la necessitat que els diferents actors (institucionals o no) en formin
part, col·laborant i participant en la seva elaboració.

•

Per tal de poder abordar problemes en tota la seva complexitat, és necessari
comptar amb intel·ligència, i aquesta s’aconsegueix amb diferents punts de vista
que interactuen en una mateixa realitat per trobar-hi una solució conjunta.
Aquesta solució ha de comptar amb diferents perspectives i, per tant, ha de tenir
en compte molts més factors que no si es treballa individualment, i, buscant la
màxima eficiència, s’ha de segmentar el problema i encarar-lo amb
coneixements específics d’una única disciplina.

•

Planificar estratègicament pot esdevenir un bressol per a polítiques i decisions
intel·ligents. A causa de la necessitat de diàleg entre els diferents actors
involucrats en el futur d’una ciutat, a l’hora de la creació d’un pla estratègic,
poden sorgir noves iniciatives per promoure les polítiques intel·ligents.

•

Hi ha una inconnexió entre l’Administració, que pretén pensar estratègicament,
però que alhora no aconsegueix actuar d’aquesta manera ni dur-ho a la pràctica.
Perquè un pla estratègic sigui efectiu, és necessari comptar amb una
organització que sigui capaç de posar-lo en pràctica externament i internament.

•

Per ser capaços de pensar internament, s’han de gestionar certs aspectes
rellevants com ara, la formació dels que han d’intervenir en el procés de canvi,
els recursos i processos (tangibles), i les relacions, confiances i lideratges
(intangibles).
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•

Un pla estratègic ha de ser doblement transversal, d’una banda, per tal
d’homogeneïtzar els criteris d’actuació de l’Administració i, de l’altra, per alinear
tota l’organització per treballar conjuntament uns objectius comuns.

•

És important tenir en compte si l’organització responsable del pla estratègic està
capacitada i preparada per implementar-lo, ja que no s’assolirà l’eficàcia
únicament amb una qualitat de disseny si l’organització no compta amb els
recursos necessaris per executar-lo.

•

Per a la implementació efectiva del pla estratègic, és necessària una modificació
en la gestió de l’organització per aconseguir un model transversal i més
relacional de gestió.

Els diferents tipus de documents amb els quals ens podem trobar per definir el pla estratègic
de ciutat intel·ligent, són:
1.

Plans estratègics d’organismes supramunicipals: En aquest sentit les
diferents diputacions han donat suport a municipis per al desenvolupament de
plans estratègics sectorials (mobilitat, turisme, sostenibilitat...), però en molts
casos sense la visió de ciutat intel·ligent.

2.

Programa d’actuació municipal (PAM): Molts ajuntaments desenvolupen
aquests programes, que constitueixen el full de ruta de les accions i activitats
municipals, durant els 4 anys de mandat, i normalment recull també les
previsions financeres (no els pressupostos) per desenvolupar-les. D’aquesta
manera, es deriva el pla d’inversions municipals del mandat. Sol ser un
programa obert a revisions i modificacions.

En qualsevol cas, per garantir l’èxit de la planificació estratègica i també de la implementació
d’una ciutat, intel·ligent o no, cal:
•

Lideratge polític clar i efectiu.

•

La participació i implicació efectiva dels actors del municipi, especialment dels
ciutadans.

•

Comunicació de tot el procés estratègic i dels beneficis que se n’espera obtenir.

•

La cooperació amb altres administracions que tinguin competències concurrents
(en aplicació de la llei o no).
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•

Disponibilitat del pressupost adequat (tant pel que fa a inversions com a les
despeses recurrents)

•

Millora de la capacitat tècnica i de gestió dins de l’ajuntament, per poder
implementar i executar els projectes.

•

Establiment d’objectius i indicadors que permetin avaluar-la i fer un seguiment de
l’assoliment dels objectius.

En molts àmbits, l’anàlisi prèvia i les solucions que s’han d’adoptar sobrepassen l’àmbit
estricte del municipi, i cal buscar solucions de caire metropolità o comarcal (per exemple,
gestió de la mobilitat, polítiques econòmiques o mediambientals).

Cal veure també les economies d’escala que són necessàries, perquè moltes solucions
tinguin un retorn d’eficiència, i analitzar la possibilitat i conveniència de fer projectes i oferir
serveis mancomunats.
Des del punt de vista de la mateixa organització municipal, la realització d’un pla
estratègic, ha de ser:
•

Conegut i compartit per l’organització.

•

Una oportunitat perquè l’organització participi en la definició del mateix pla.

•

Una prioritat política clara, amb un lideratge clar.

•

Percebut com una eina que permetrà millorar els serveis que oferim i la mateixa
gestió.

•

Una oportunitat perquè l’organització treballi coordinadament.

No ha de ser:
•

Un document allunyat de la pràctica.

•

Percebut com una pèrdua de temps i diners que donarà més feina.

•

Un motiu de competència i confrontació entre les àrees.

Plans
estratègics
globals o
sectorials

Participació
ciutadana

Programa
d'actuació
municipal

Experts

Fig. 3: Elements per definir l’estratègia de ciutat intel·ligent
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3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
3.1. Situació de l’adopció intel·ligent (smart) en els municipis
Es presenta a continuació una anàlisi general de la situació actual de l’adopció de la ciutat
intel·ligent a Catalunya, fruit de la realització d’una sèrie d’entrevistes amb responsables TIC
de diferents consistoris representatius del territori.

Deixant de banda la ciutat de Barcelona, a hores d’ara, el desplegament de la ciutat
intel·ligent queda concentrat principalment als ajuntaments de municipis mitjans i grans, i es
caracteritza en general, i tret de comptats consistoris que poden anar més avançats, per un
conjunt d’actuacions puntuals en forma de pilots que tenen poca relació entre si.

En tractar-se d’actuacions puntuals, en molts casos els pilots es caracteritzen perquè no
tenen continuïtat en el temps. Aspectes com ara un mal dimensionament o una mala anàlisi
de la viabilitat tecnicoeconòmica fa que els pilots deixin de ser operables més endavant.
D’altra banda, el desconeixement de les necessitats que es volen satisfer provoca també
que els pilots, i les solucions tecnològiques associades, no satisfacin les necessitats reals i,
per tant, que el valor real percebut pels usuaris sigui petit.

En aquest sentit, en general es pot dir que els municipis no compten amb una estratègia de
ciutat intel·ligent elaborada. Les actuacions es caracteritzen per ser iniciatives aïllades per
les diverses àrees i departaments municipals, i el valor aportat per aquestes actuacions és
limitat i sense possibilitat d’evolucionar en complexitat i en valor.

En la majoria de casos, el procés per desplegar una actuació intel·ligent parteix del fet que
una àrea o departament identifica una possible oportunitat d’aplicar tecnologia per a una
casuística concreta o un cas d’ús, i decideix portar-la a terme o no segons el seu criteri i
coneixement, sense coordinació amb la resta del consistori.

La no-coordinació entre àrees provoca, entre d’altres, el desenvolupament de solucions i
sistemes redundants dins del consistori que poden estar fent més o menys el mateix;
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provoca mancances d’interoperabilitat entre sistemes, de manera que no es poden
comunicar entre si i, per tant, l’existència de dades queda tancada dins una solució
específica, generalment d’un proveïdor, sense la possibilitat de fer-la servir en altres
sistemes i per a altres objectius. La casuística que les dades hi són però només les té el
proveïdor és un escenari força habitual que limita el control de la qualitat del servei ofert i la
capacitat per tenir un coneixement més elevat del municipi per part del consistori.

A més a més, la falta de coordinació també provoca que no es comparteixi el coneixement,
que es repeteixin els mateixos errors d’experiències anteriors i que no sigui possible aplicar
criteris d’economia d’escala ni hi hagi la possibilitat d’identificar noves oportunitats de millora
que representin més valor per als usuaris finals. Totes aquestes conseqüències apareixen
amb més o menys mesura en el conjunt dels ajuntaments.

D’altra banda, la selecció de quins pilots o actuacions intel·ligents són els que es realitzen
finalment obeeix generalment a una visió interna des del departament o de l’àrea de servei
en qüestió, i no es sol tenir en compte ni s’analitzen les prioritats i necessitats reals de la
ciutadania. La no-participació directa de la ciutadania també es dóna en l’avaluació dels
resultats de l’actuació o del pilot realitzat. Molt poques vegades es pregunta a la ciutadania
si el servei o la millora proporcionada satisfà les seves necessitats.

A banda de la manca de la definició de l’estratègia de ciutat intel·ligent, els ajuntaments
tampoc no n’han definit l’organització interna ni els processos per com portar-ne a terme el
desplegament.

En general, i amb un rol de calaix de sastre, sol ser el departament de tecnologies de la
informació i sistemes qui agafa el lideratge per al desplegament ordenat de les actuacions
intel·ligents. En els consistoris més avançats, entre les primeres tasques que es porten a
terme, hi ha la realització de l’inventari de les iniciatives desplegades i en funcionament, i tot
seguit la planificació d’un nou conjunt d’actuacions prioritàries per a la legislatura en curs.

Només en ajuntaments molt concrets s’han definit certes estructures organitzatives
específiques per facilitar, normalitzar i liderar el desplegament de la ciutat intel·ligent dins el
municipi amb la tasca inicial d’elaborar o actualitzar l’estratègia de ciutat intel·ligent del
municipi.

- 19 -

Full de ruta per esdevenir una Smart City

3.2. Les principals barreres
De les entrevistes realitzades es detecten també un conjunt de barreres comunes i
compartides per la majoria dels ajuntaments, que dificulten el desplegament de la ciutat
intel·ligent al municipi i que es llisten a continuació:


La mancança d’un lideratge polític i organitzatiu clar procedent des de l’alcaldia o
gerència és una de les barreres més importants a l’hora de garantir el suport a les
actuacions i assegurar l’alineació de tots els departaments de l’ajuntament.



Els canvis de legislatura provoquen en molts casos la no-continuïtat de projectes
engegats, ja que les prioritats es veuen modificades i, per tant, dificulten l’existència
d’estratègies de llarga durada com és el cas de la ciutat intel·ligent.



La no-existència d’una estructura que permeti la implicació, l’alineament i la
coordinació dels tècnics municipals i dels caps de servei en el procés de
desplegament de l’estratègia de la ciutat intel·ligent i en la seva operativa diària.
Aquest fet condueix a una resistència al canvi per part dels tècnics municipals de les
diferents àrees, i, a la vegada, es perd el coneixement expert que han acumulat.



Les administracions no comparteixen entre si informació de les experiències i
iniciatives dutes a terme, ni dels recursos d’informació que puguin ser d’utilitat per al
conjunt (p. ex., plecs tècnics i clausulats).



Poca formació, informació i conscienciació dins els consistoris de què és, què suposa
per a l’ajuntament i com s’hauria de portar a terme el desplegament d’una ciutat
intel·ligent.



La dificultat per aconseguir la participació ciutadana, tant en l’elaboració de
l’estratègia de ciutat intel·ligent com en l’avaluació posterior dels resultats i de la
qualitat del servei proporcionat.



Les concessions de serveis municipals a proveïdors, i més exactament les durades
d’aquestes concessions, imposen un calendari que limita la velocitat a la qual es pot
realitzar la transformació intel·ligent de molts dels serveis que es presten als
ciutadans.



Les barreres legals i jurídiques associades a l’adopció de la ciutat intel·ligent,
especialment en els processos d’elaboració dels nous plecs i de la implantació de
nous models innovadors d’explotació de serveis relacionats amb la ciutat intel·ligent.
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3.3. Estratègies en el marc europeu, espanyol i català
3.3.1. Unió Europea
Europa 2020 és l’estratègia de creixement definida per a aquesta dècada. Es defineixen 3
línies estratègiques i 7 iniciatives emblemàtiques, i dins de cadascuna, tant l'Administració
europea com les estatals han de coordinar els seus esforços per ajudar-se mútuament.
Aquestes línies estratègiques i iniciatives emblemàtiques són:
•

Creixement intel·ligent: desenvolupament d’una economia basada en el coneixement
i la innovació.

•

o

Una agenda digital per a Europa

o

La Unió Europea per a la innovació

o

Joventut en moviment

Creixement sostenible: promoció d’una economia que faci un ús més eficaç dels
recursos, que sigui més verda i competitiva.

•

o

Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos

o

Una política industrial per a l’era de la mundialització

Creixement integrador: foment d’una economia amb alt nivell d’ocupació amb
cohesió social i territorial.
o

Una agenda de noves qualificacions i llocs de treball

o

La plataforma europea contra la pobresa

L’Agenda Digital per a Europa (DAE) és un dels pilars de l’estratègia Europa 2020 i fixa
objectius per al creixement de la Unió Europea d’aquí al 2020. Té com a objectiu ajudar els
ciutadans i les empreses d'Europa a treure el màxim profit de les tecnologies digitals.
Llançada al maig del 2010, la DAE conté 101 accions, agrupades al voltant de set àrees
prioritàries:
1. Creació d’un nou marc regulador estable de banda ampla.
2. Creació de noves infraestructures de serveis digitals públics a través de préstecs
cedits pel Connecting Europe Facility.
3. Llançament de la Grand Coalition on Digital Skills and Jobs.
4. Proposta de l'estratègia de ciberseguretat de la UE i d’una directiva.
5. Actualització del framework de drets d'autor de la UE.
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6. Acceleració de la informàtica en núvol (cloud computing) a través del poder de
compra del sector públic.
7. Llançament d’una nova estratègia industrial de l'electrònica -un "airbus de xips".
En aquest context, l’impuls de les ciutats intel·ligents per part de la Comissió Europea s’ha
centrat en la posada en marxa de l’European Innovation Partnership (EIP), on hi ha la Smart
Cities and Communities, una de les cinc associacions europees per a la innovació existents.

L’objectiu principal dels EIP és afrontar grans reptes socials i fer-ho mitjançant la millora de
la competitivitat europea en l'actual context de globalització i restriccions pressupostàries. A
la pràctica, pretenen que els resultats de la investigació es tradueixin en innovacions que
arribin al mercat a través de:


La definició d'una visió comuna i la mobilització dels recursos necessaris per a la
consecució d'innovacions que suposin un avanç.



La reducció notable del cicle d'innovació fins a l'arribada al mercat dels resultats
d'investigació, creant noves oportunitats de negoci.



La superació de la fragmentació d'esforços i la reducció de la complexitat de l'entorn
innovador.

Els EIP aspiren a ser iniciatives eficients, que simplifiquin i coordinin iniciatives, instruments i
programes existents i aspectes normatius de regulació i estandardització, integrant-ho tot en
un marc únic i coherent que doni lloc a polítiques adequades i a la seva execució.

L’European Innovation Partnership de Smart Cities and Communities reuneix les ciutats, la
indústria i els representants de la societat civil per millorar la vida urbana a través de
solucions integrades més sostenibles. Això inclou la innovació aplicada, una planificació
millor, un enfocament més participatiu, més eficiència energètica, millors solucions de
transport i l'ús intel·ligent de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

L'associació té com a objectiu superar els colls d'ampolla que impedeixen el pas a les ciutats
intel·ligents, per cofinançar projectes de demostració i per ajudar a coordinar les iniciatives i
els projectes de la ciutat existent, posant en comú els seus recursos. Al final, busca establir
aliances estratègiques entre la indústria i les ciutats europees per desenvolupar els sistemes
urbans i les infraestructures de futur.
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3.3.2. Estat espanyol
Espanya proposa deu línies d’actuació i 97 mesures, entre d’altres la representada per
l'Agenda Digital per a Espanya (ADpE), que promou l'increment de la productivitat de les
empreses industrials incorporant les TIC al procés productiu i la millora de la disponibilitat de
les infraestructures d’alta velocitat.
Entre aquestes línies d’actuació per executar durant el bienni 2015-2016, es troben: el Pla
de ciutats intel·ligents i el Pla d'edificis sostenibles i llars digitals.

Segons un informe de la Direcció General per a Polítiques Internes del Parlament Europeu,
de gener del 2014 (Mapping Smart Cities in the EU), es considera que una ciutat és
intel·ligent si té almenys una iniciativa que abordi una o més de les característiques
següents: economia intel·ligent (smart economy), persones intel·ligents (smart people),
mobilitat intel·ligent (smart mobility), medi ambient intel·ligent (smart environment),
governança intel·ligent (smart governance) i estil de vida intel·ligent (smart living). Espanya
es troba entre els països amb més projectes de governança intel·ligent (smart governance),
juntament amb França, Alemanya, Suècia i el Regne Unit, i d'iniciatives en mobilitat
intel·ligent (smart mobility), juntament amb Hongria, Romania i Itàlia.
Amb l’objectiu de millorar el rànquing d’Espanya a nivell europeu i de potenciar les línies
d’actuació del Pla de ciutats intel·ligents (2015–2016), l’Estat espanyol ha proposat un
conjunt de noves mesures que suposaran la mobilització d'un volum de recursos proper als
190 milions d'euros. El nou Pla reforça la vocació industrial d'aquestes polítiques i
persegueix augmentar l'aportació del sector industrial involucrat en aquests projectes al PIB,
potenciant el creixement d'aquest subsector industrial, la mida de les seves empreses i la
seva capacitat d'exportació. Per a això, promourà implantacions en àrees noves que formen
part del nucli de necessitats estables que les entitats locals han de satisfer de forma
sostenible.

Els principals objectius a assolir amb el Pla esmentat són:


Augment de l'aportació de les TIC al PIB del sector industrial. Es fa necessari
conèixer la situació del sector TIC implicat en el desenvolupament de les ciutats per
afavorir-ne el creixement. La millora de la productivitat i, per tant, de la competitivitat
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del sector industrial depèn, en part, de les millores en la productivitat i la
competitivitat del sector TIC. La inversió en R+D+I, en necessària coordinació amb
les estratègies d'especialització intel·ligent RIS3 de les regions en què es localitzen,
és un element central en el desenvolupament de les ciutats i destinacions turístiques
intel·ligents.


Millora de l'eficàcia i eficiència de les entitats locals en la prestació dels serveis
públics a través de l'ús de les TIC:
o

Suport a les entitats locals en el procés de transformació cap a ciutats i
destinacions turístiques intel·ligents, impulsant una implementació òptima
dels recursos TIC en la provisió i redefinició dels serveis públics.

o

Seguiment i promoció d'activitats d'estandardització i normalització de les
tecnologies, mètriques i serveis necessaris per configurar una ciutat
intel·ligent, de manera que es fomenti la interoperabilitat, creant economies
d'escala i més eficiència en la inversió dels recursos. Concentrar
fonamentalment aquestes mètriques en el mesurament de la satisfacció
ciutadana i la dels seus visitants, en els estalvis de temps, la reducció de
costos i la disminució de càrregues administratives. El reforç de les normes i
la interoperabilitat són objectius de l'Agenda Digital Europea, la promoció ha
de ser la part central del Pla.



Governança del sistema de ciutats intel·ligents. La finalitat última del Pla és
desenvolupar la indústria tecnològica necessària per evolucionar en el concepte de
les ciutats i destinacions turístiques intel·ligents. Per això, es considera necessari
incentivar la participació conjunta d'empreses, experts, associacions sectorials,
proveïdors i entitats locals, en la recerca i el desenvolupament de solucions que
permetin uns serveis públics més eficaços i eficients. És objecte d'aquest Pla
fomentar l'intercanvi d'informació i experiències acumulades, difondre solucions
reeixides, buscar el compromís de les parts i crear regles de decisió que permetin un
avanç adequat cap als objectius proposats.



Estandardització, regulació i normativa. Són les mesures encaminades a impulsar o
facilitar la implantació d'infraestructures tecnològiques que permetin comportaments
més sostenibles a les ciutats i al seu entorn. El principal objectiu és la incorporació a
gran escala de solucions -principalment amb cert grau de maduresa-, que millorin
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l'eficiència i la sostenibilitat de la ciutat. En aquesta línia, és de vital importància crear
una xarxa de comunicació compatible entre les diferents activitats i que permeti
potenciar el desenvolupament interior de les ciutats intel·ligents.
Per assolir els objectius plantejats, el Pla nacional de les ciutats intel·ligents proposa unes
actuacions estructurades segons els eixos següents:


Eix I: Facilitats per a les ciutats en el procés de transformació cap a una ciutat
intel·ligent:



o

Realització del llibre blanc en matèria de ciutats intel·ligents.

o

Promoció de la cooperació entre municipis.

o

Estandardització i seguiment d’iniciatives de ciutats intel·ligents.

Eix II: Projectes demostradors de l'eficiència de les TIC en la reducció de costos,
millores en la satisfacció ciutadana i creació de nous models de negoci:



o

Préstecs en condicions avantatjoses.

o

Impuls a la cooperació publicoprivada.

o

Compra pública innovadora.

Eix III: Desenvolupament i creixement de la indústria TIC:
o

Elaboració d'estudis per al coneixement de la situació de les empreses del
sector de les TIC.

o

Convocatòries d'ajuts públics a empreses per afavorir desenvolupaments de
TIC innovadors.

o




Desenvolupament de mesures per a la internacionalització d'empreses.

Eix IV: Comunicació i difusió del Pla nacional de ciutats intel·ligents:
o

Difusió d’experiències.

o

Difusió del Pla.

o

Establiment de la política de comunicació.

Eix V. Seguiment del Pla:
o

En aquest eix s'inclou una única mesura, que consisteix en l'establiment d'una
oficina tècnica de seguiment i avaluació de les actuacions realitzades.
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3.3.3. Catalunya
L’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) és l’acord estratègic per a la competitivitat de
l'economia catalana i la millora de l'ocupació. S’articula en vuit eixos estratègics que
inclouen objectius operatius i actuacions que tenen una incidència directa en ocupació i
formació,

cohesió

social,

innovació

i

coneixement,

dinamisme

empresarial,

internacionalització i economia verda.
Els vuit eixos són:
1. Millora de l’ocupabilitat.
2. Millora del funcionament del mercat laboral.
3. Facilitats per a l’accés de les empreses al finançament.
4. Promoció de la reorientació estratègica de les empreses.
5. Promoció de l’emprenedoria.
6. Impulsa de la transició cap a una economia més eficient en l’ús dels recursos.
7. Impulsa de la modernització de l’Administració i la simplificació administrativa.
8. Impulsa de les infraestructures estratègiques.
idigital, l’Agenda Digital per a Catalunya 2020, és la concreció de les estratègies del
desenvolupament de les TIC a Catalunya amb la mirada cap al 2020, que neix plenament
alineada amb l’estratègia Europa 2020, la seva proposta de creixement intel·ligent,
integrador i sostenible, i amb els objectius de l’Agenda Digital per a Europa.

En aquest sentit, idigital defineix vuit eixos estratègics sobre els quals es construeix
l’estratègia digital de Catalunya:

Fig. 4. Eixos estratègics de idigital
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El Pla idigital és l'estratègia del Govern per crear a Catalunya un pol d'innovació de la
societat digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de
qualitat i transformador de l’Administració per aconseguir més benestar social i millor qualitat
de vida.
És un pla alineat amb l’Estratègia Europa 2020 i l’Agenda Digital per a Europa, que integra
les iniciatives i actuacions que permetin al Govern assolir els objectius tant de l’àmbit TIC
com de l’Estratègia Catalunya 2020.

Pel que fa al camp de les ciutats intel·ligents, cal destacar l’estratègia intel·ligent del Govern
català: la iniciativa SmartCAT. Catalunya s’està posicionant al capdavant de les regions
europees en polítiques intel·ligents; amb l’estratègia SmartCAT, aprovada per Acord de
Govern, l’octubre del 2014, es converteix en la primera regió europea amb una
estratègia de regió intel·ligent (smart region).

SmartCAT transcendeix les iniciatives puntuals al territori i estén el concepte de ciutat
intel·ligent al concepte de regió intel·ligent per desplegar un programa que integri i coordini
les iniciatives locals i supralocals, donant suport a les empreses, i que impulsi iniciatives
intel·ligents en clau de país. SmartCAT es planteja com a objectiu convertir Catalunya en
una regió intel·ligent de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la
informació digital per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i
promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.
Un dels eixos que integra la iniciativa SmartCAT és l’articulació de la Xarxa Catalana
d’Urban Labs (Catalonia SmartLab). Partint de l'experiència del Barcelona UrbanLab,
s’estén la iniciativa a tot el país creant una xarxa de municipis amb els seus propis urban
labs (laboratoris urbans), de manera que la varietat d’escenaris disponibles per a les
empreses es multiplica.

Catalonia SmartLab és una xarxa de laboratoris urbans dedicats a provar i validar solucions
intel·ligents en entorns reals. El seu objectiu és doble, impulsar el sector tecnològic oferint
accés a infraestructures i equipament, i, d’altra banda, potenciar la innovació oberta a les
ciutats gràcies a la participació en proves pilot.
El ajuntaments posen a disposició de les empreses interessades a testar els nous productes
tota la infraestructura municipal (via pública, equipaments, edificis municipals,...), susceptible
d’aportar valor als objectius de les proves pilot.
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Així doncs, Catalonia SmartLab és un espai de proves per a aquells productes que tinguin
una implicació directa en el funcionament de la ciutat o en els serveis que proporciona
l'ajuntament, alineats amb els objectius i les prioritats que aportin beneficis per als ciutadans
i que solucionin necessitats no resoltes. En aquest context, cal remarcar, doncs, que
Catalonia SmartLab no és un espai de proves de productes o serveis existents en el mercat
o que ja s'estiguin comercialitzant, ni de projectes que no tinguin benefici directe sobre la
gestió de l'ajuntament o sobre el ciutadà.
D’altra banda, dins el marc d’aquesta estratègia s’ha desenvolupat l’Observatori SmartCAT
per identificar i comunicar les diferents iniciatives de ciutat intel·ligent que s’estan duent a
terme als municipis catalans. L’objectiu és fomentar l'avanç de les ciutats intel·ligents,
promoure la cooperació entre administracions i atreure la inversió privada.
El resultat de la tasca de l’Observatori es presenta en un visualitzador web
(observatorismart.cat) que posa a disposició de la ciutadania i del sector privat informació
dels projectes intel·ligents i la situació actual dels municipis catalans pioners en aquest
àmbit.

D’aquesta manera, es potencia l’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències, així com la
creació de sinergies entre administracions, i també serveix per actuar com a finestra
d’entrada centralitzada on empreses i emprenedors puguin conèixer la situació actual de les
poblacions i les seves prioritats en l’àmbit intel·ligent.
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4.
MODEL DE MADURESA DE CIUTAT INTEL·LIGENT (SMART
CITY) DELS MUNICIPIS
El model de maduresa de la ciutat intel·ligent té per objectiu explicitar amb claredat el
moment en què es troba un municipi en el seu camí cap a l’adopció de la ciutat intel·ligent,
des d’una situació inicial sense pràcticament accions específiques realitzades, fins a la
posició ideal amb l’existència d’un sistema transversal i integral per a tota la ciutat i amb un
procés iniciat de millora contínua.

En aquest sentit, el model té com a utilitat, en un primer moment, el de permetre a
l’Administració local conèixer el punt en què es troba el municipi dins d’aquest procés, és a
dir, saber com n’està d’avançat. I en un segon lloc, què li falta fer, o sigui, poder identificar
les properes passes que ha de realitzar en forma d’actuacions que cal tenir en compte per
seguir avançant en el desplegament de la ciutat intel·ligent.

4.1. Descripció del model de maduresa de ciutat intel·ligent
Per a la definició del model de maduresa de ciutat intel·ligent i l’eina d’autodiagnosi per als
municipis s’han identificat 5 nivells, que van des de la realització d’actuacions puntuals
intel·ligents fins a una visió optimitzada de la ciutat intel·ligent que treballa amb una
estratègia a nivell de ciutat i que potencia la innovació oberta, la participació ciutadania i la
competitivitat empresarial en els diferents àmbits.

Nivells de maduresa de ciutat intel·ligent:
1) Puntual
2) Col·laboració
3) Estratègia
4) Gestionat
5) Optimitzat

A continuació es mostra una taula amb la descripció dels 5 nivells de maduresa segons el
model de gestió del municipi, l’estat de desenvolupament de la ciutat intel·ligent i els
resultats que s’obtenen gràcies a l’evolució dins del model.
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Nivell

Nom

Model de gestió del municipi

Estat de la ciutat intel·ligent

Resultats que s’obtenen

Nivell 1

Puntual

Les diferents àrees de serveis de
l’ajuntament actuen de manera
independent i aïllada. Estructura
organitzativa en compartiments que
no
permet
la
visió
entre
departaments.

Es realitzen pilots puntuals per provar
la utilitat de la tecnologia i recollir
dades que permetin una millora de la
gestió d'algun servei concret.

Des d'aquest nivell és possible identificar
els primers casos d'ús de valor on seria
útil aplicar les tecnologies intel·ligents.

Nivell 2

Col·laboració

Les diferents àrees i departaments de
l'ajuntament col·laboren entre si de
manera més o menys coordinada a
través d'una estructura específica i
amb l'establiment d'uns mandats
mínims de funcionament. Aspectes
que faciliten tant la coordinació com
un mínim alineament intern en tots
els aspectes que requereixen una
transversalitat del consistori, com ara
el cas de la ciutat intel·ligent, o la
transparència i les dades obertes.

La coordinació es du a terme de
forma periòdica i amb la involucració i
participació
dels
tècnics
de
l'organització amb l'objectiu, d’una
banda d'identificar nous casos d'ús
d'interès des d'una visió més holística
i, de l'altra, fer un seguiment tècnic
dels projectes engegats.

S'obtenen les primeres col·laboracions
entre àrees de servei i amb altres
administracions en algunes de les
solucions de la ciutat intel·ligent que
s'implementen.

Nivell 3

Estratègia

Les diverses àrees es coordinen
segons un conjunt de processos per
avaluar la viabilitat tecnicoeconòmica
de les diferents actuacions, facilitarne el desplegament i fer la gestió i el
manteniment posteriors. Inici de la
integració de serveis i dels sistemes
que els donen suport.

El consistori desplega l'estratègia de
ciutat intel·ligent del municipi, d'acord
amb la visió del municipi, i dels reptes
i les necessitats identificats, i amb la
participació de la ciutadania i dels
principals actors del territori.

Es despleguen iniciatives conjuntes, en
les quals participen diferents àrees de
servei
i
altres
organitzacions
i
administracions locals i supramunicipals
dins un marc de desenvolupament d'una
plataforma
tecnològica
de
ciutat
intel·ligent compartida que sigui sostenible
i escalable segons les necessitats del
municipi.
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Nivell

Nom

Model de gestió del municipi

Estat de la ciutat intel·ligent

Resultats que s’obtenen

Nivell 4

Gestionat

El consistori crea l'estructura interna
per a una gestió coordinada i
integrada dels serveis transversals,
amb un control de la qualitat
mitjançant l'establiment d'indicadors
(KPI) i d'acords de servei (SLA), tant
dels serveis contractats a proveïdors
en la modalitat de concessió, com
dels serveis oferts pel mateix
consistori.

El consistori desplega sistemes
integrats i transversals que permeten
una gestió dinàmica i en temps real
del territori i dels seus recursos.

És possible implementar casos d'ús
complexos que permetin una resposta
ràpida davant d’incidències, així com
aplicar analítiques de dades per disposar
de més coneixement del municipi i
detectar noves oportunitats de millora,
millorar la planificació estratègica, o bé
preveure i minimitzar contingències
futures.

Nivell 5

Optimitzat

Reenginyeria de l'organització del
consistori cap a un model orientat a la
gestió de la qualitat dels serveis i a la
millora contínua. Model de gestió
obert amb la implicació activa i
permanent
de
col·laboracions
externes.

Desplegament del sistema de ciutat
intel·ligent integral, obert i adaptatiu
del municipi que vagi incorporant
noves funcionalitats de manera
gradual i que abasti totes les funcions
i els serveis del consistori.

El sistema integral i obert permet el
foment d'una innovació oberta en el
territori i millorar la competitivitat de la
ciutat i del benestar dels seus ciutadans,
així com potenciar el seu teixit econòmic.

Fig. 5 Model de maduresa de ciutat intel·ligent.
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Addicionalment, i tenint en compte que un desplegament de la ciutat intel·ligent suposa
l’adopció de canvis a diferents nivells, i no només el tecnològic, es planteja un model que
s’estructuri en 6 dimensions o eixos, els quals permetran identificar i agrupar de manera
ordenada totes les actuacions requerides que ha d’adoptar una administració local al
respecte. Les dimensions plantejades en el model són les següents:


Estratègia
La necessitat de disposar d’una estratègia és clau per ordenar i prioritzar les
actuacions associades al desplegament de la ciutat intel·ligent, les quals hauran de
donar resposta a les necessitats que tingui el municipi, i al mateix temps han d’estar
alineades amb la visió i el model de ciutat que es desitja a mitjà i llarg termini.



Organització, governança i relació amb tercers
Per elaborar i desplegar correctament l’estratègia de ciutat intel·ligent es requereixen
nous elements organitzatius transversals que permetin una visió global i una actuació
coordinada entre àrees, evitant així seguir realitzant actuacions aïllades típiques de
les estructures basades en compartiments estancs. Això passa per redefinir les
relacions dins el consistori, amb els proveïdors i amb les altres administracions locals
i supramunicipals.



Processos i lliurament de serveis
Una organització de ciutat intel·ligent requereix nous processos, només així serà
possible una actuació coordinada tant internament dins el consistori, com amb als
proveïdors i les altres administracions, de tal manera que sigui possible passar d’un
model basat en la gestió de recursos a un model basat en la gestió de la qualitat del
servei.



Tecnologia
La tecnologia és l’element que fa possible el desplegament de la ciutat intel·ligent. És
l’element que permet capturar i gestionar volums de dades cada vegada més grans,
de forma àgil i automatitzada. A través d’una plataforma tecnològica de ciutat

intel·ligent, és possible tenir una gestió dinàmica de la ciutat i prendre decisions en
temps real, de forma integral i amb una visió transversal des de totes les àrees
municipals.
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Dades
Les dades formen l’actiu del municipi sobre el qual gira tota l’estratègia de la ciutat
intel·ligent. Les dades són la base a partir de la qual és possible obtenir informació i
generar un coneixement real de la ciutat, la qual cosa permet, al seu torn, una gestió
efectiva i eficient, i una bona presa de decisions de l’ajuntament.
D’altra banda, les dades, i més concretament l’obertura d’aquestes dades, també
esdevenen un element d’incentivació de la innovació i l’economia local que es
tradueix en l’aparició de serveis nous o millors, basats en la informació i el
coneixement del municipi.



Participació ciutadana i empresarial
Conèixer els interessos i les necessitats de la ciutadania és clau en la definició de
l’estratègia i el desplegament de la ciutat intel·ligent. Només així és possible definir i
prioritzar les diverses actuacions, avaluar la qualitat del servei rebut i aconseguir un
procés de millora contínua dels serveis.
Des d’una perspectiva més àmplia, la mateixa ciutat intel·ligent és l’instrument que ha
de permetre passar d’un model basat en la gestió de clients a un model basat en el
servei als ciutadans, considerant el ciutadà com un col·laborador més que participa
en la definició i millora dels serveis intel·ligents del municipi.

Un exemple del que pot significar la ciutat intel·ligent com a foment de la participació
és l’oportunitat que representa a l’hora de promocionar, involucrar i fer partícip
l’ecosistema empresarial del territori en els processos de transformació dels seus
serveis intel·ligents a través dels mecanismes de contractació pública i de concessió
de serveis existents.
Amb tot, l’èxit d’aquest canvi de model passa per la participació de la societat, és a
dir, aconseguir la seva implicació en aquest procés de transformació, i per fer-ho
possible l’Administració ha d’adoptar un model molt més proactiu, i és aquí on la
ciutat intel·ligent esdevé un instrument clau.

- 33 -

Full de ruta per esdevenir una Smart City

4.2. Autodiagnosi del nivell de maduresa
Una vegada especificat el model, per facilitar la ubicació dels municipis en aquest model es
presenta la taula d’autodiagnosi següent, en la qual s’identifiquen quines fites o actuacions
caldria que l’ajuntament hagués realitzat per a cada nivell i per a cada dimensió de treball.

A l’hora de realitzar l’autodiagnosi, cal tenir present que el municipi pot quedar posicionat en
un nivell diferent per a cada dimensió o, fins i tot, que pugui trobar-se entre dos nivells per a
una dimensió concreta, en funció de les actuacions realitzades. En tot cas, l’autodiagnosi
pretén ser només orientativa, però amb l’objectiu final de facilitar la identificació posterior de
quines mesures i actuacions caldria que el consistori realitzés de forma prioritària.
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Nivell

Estratègia



Nivell 1
Puntual

Nivell 2
Col·laboració

Nivell 3
Estratègia

Organització,
Processos i
governança i relació
lliurament de serveis
amb tercers

Tecnologia

Dades

Participació
ciutadana i
empresarial

L’ajuntament no
disposa d’estratègia
ni compta amb cap
pla d’actuacions per a
un desplegament
específic de la ciutat
intel·ligent al seu
municipi.
 Es realitzen projectes
aïllats i únicament per
a algunes àrees
municipals.

 Manca de coneixement
sobre la ciutat
intel·ligent, els beneficis
que pot aportar i com
portar-la a terme.
 Els diferents
departaments i àrees
municipals prenen les
decisions de forma
independent.
 Tradicional relació amb
els proveïdors.

 No hi ha processos
interns que vetllin
perquè les actuacions
de ciutat intel·ligent que
s’implantin siguin
interoperables i
transversals per a tot el
consistori.

 Desconeixement de la
cobertura real que
ofereixen les xarxes de
comunicacions de dades
presents al municipi.
 No es disposa d’un
inventari agregat dels
sistemes intel·ligents
que hi ha implantats al
municipi.

 Es recullen poques
 L’ajuntament no té cap
dades, i en molts
rol actiu que fomenti la
casos l’ajuntament no
participació ciutadana a
hi té accés o queden
excepció de serveis
ubicades en sistemes
particulars o iniciatives
aïllats.
puntuals.
 En general, es
desconeix quines
dades s’estan recollint
actualment a través
dels sensors instal·lats.

 S’han identificat les
actuacions
intel·ligents previstes
en els plans
d’actuació de les
diferents àrees
municipals.
 PAM amb directrius
especifiques
relacionades amb el
desplegament de la
ciutat intel·ligent.
 S’inicien projectes
compartits per
diferents àrees.

 Els diferents
departaments i àrees
del consistori són
conscients de la
necessitat d’anar
alineats amb la ciutat
intel·ligent.
 L’ajuntament compta
amb una estructura
interna que lidera i
coordina el
desplegament de la
ciutat intel·ligent dins el
consistori.

 Els nous plecs de
licitacions que
s’elaboren incorporen
clàusules per garantir
un desplegament
correcte de la ciutat
intel·ligent.

 Es coneix el mapa de
cobertura de les xarxes
de dades existents al
municipi.
 Es compta amb
l’inventari dels sistemes
intel·ligents implantats al
territori.
 Es coneixen les barreres
tecnològiques per
abordar projectes
transversals i s’inicien
les primeres proves en
aquest sentit.

 Es compta amb
l’inventari de totes les
dades que es recullen
dels sensors instal·lats
al territori.
 Primeres experiències
de compartir i analitzar
dades.
 Es comencen a obrir
conjunts de dades en
programes de dades
obertes.

 S’ha elaborat el pla
estratègic de la ciutat
intel·ligent del
municipi amb la
participació de les
diferents àrees del
consistori.

 L’oficina tècnica de
coordinació compta
amb una partida
pressupostària
assignada per a
projectes d’abast
transversal.

 Hi ha una coordinació i
un seguiment
transversal dels
projectes intel·ligents en
curs.

 L’ajuntament té en
marxa la versió mínima
de la plataforma
tecnològica de ciutat
intel·ligent.

 Dades dels sensors i
 S’han implementat els
dels nous sistemes
primers canals per
que s’implanten
facilitar la participació
connectats amb la
ciutadana de manera
plataforma tecnològica.
transversal.
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iniciatives i les
solucions que estan
portant a terme altres
administracions.
 S’inicien projectes en
alguns departaments,
especialment amb
col·lectius específics.
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Nivell

Nivell 4
Gestionat

Nivell 5
Optimitzat

Estratègia

Organització,
Processos i
governança i relació
lliurament de serveis
amb tercers

Tecnologia

Dades

Participació
ciutadana i
empresarial

 Desplegament inicial
de projectes
transversals.

 Noves relacions amb
proveïdors per donar
resposta a les
necessitats.

 S’ha elaborat i publicat
el calendari de treball
per a la renovació de
tots els serveis en
concessió.

 Primeres inversions i
desplegaments
d’arquitectures
tecnològiques amb
caràcter transversal

 Primers projectes
d’anàlisi i de dades
massives.
 Programes tranversals
de dades obertes en
implantació.

 Pla estratègic amb
una visió integral i
holística de tota la
ciutat, incorporant-hi
les iniciatives que
individualment no
eren sostenibles.
 Es preveu la gestió
integral de la ciutat
intel·ligent amb
serveis escalables.

 Models de governança
dels serveis amb
múltiples agents
involucrats.
 Es treballa de forma
coordinada amb altres
administracions per a la
gestió dels serveis
intel·ligents
mancomunats que per
si sols no són
sostenibles.

 S’ha establert un procés
per a la redefinició i
transformació de tots els
serveis, de manera que
hi hagi un alineament
entre la tecnologia i el
negoci per garantir una
qualitat de servei final.

 Plataforma de ciutat
intel·ligent amb
funcionalitats bàsiques.
 Arquitectures
transversals operatives
amb models escalables.
 Desplegament de
serveis gestionats a
nivell de ciutat.

 Les dades de la
 Els ciutadans i les
plataforma tecnològica
empreses coneixen les
són disponibles
actuacions de ciutat
internament en la
intel·ligent que es
modalitat de temps
despleguen i participen
real.
en la l’avaluació i la
millora conseqüent.
 Serveis de dades per a
la presa de decisions.  L’ajuntament comunica
els avantatges i els
 Creació d’una
beneficis aconseguits
comunitat al programa
gràcies a les
de dades obertes per a
actuacions de ciutats
la reutilització de les
intel·ligent implantades.
dades.

 Pla estratègic
optimitzat, orientat a la
millora continua de
l’impacte de la ciutat
intel·ligent.
 Els projectes i les
inversions intel·ligents
tenen un clar impacte
en les prioritats
estratègiques de la
ciutat.
 Elaborat el pla per a la
interoperabilitat amb
altres ciutats, regions,
etc.

 L’ajuntament ha adoptat  Existència de processos
un model que afavoreix la
per a la identificació de
innovació oberta i la
noves oportunitats de
millora contínua.
millora mitjançant
actuacions intel·ligents.
 Participació d’agents
externs en el disseny i la  S’han establert els
millora contínua dels
processos per fomentar
serveis.
la innovació oberta i la
millora contínua entre el
consistori, la ciutadania,
les empreses i les altres
administracions.

 Plataforma de ciutat
 Implantació de models  Els canals de participació
intel·ligent amb
predictius i prescriptius
són integrats.
funcionalitats avançades.
d’anàlisis de dades
 Es fomenta la participació
disponibles en temps
 Plataforma de ciutat
de forma personalitzada,
real.
intel·ligent integrada amb
tant a nivell individual
la resta de sistemes de
 Comunitat de dades
com a nivell de segment
l’ajuntament i amb altres
obertes activa amb la
de població o sector
sistemes de ciutat.
generació de noves
empresarial.
oportunitats i serveis.
 Programes d’innovació i
 S’han establert
tecnològica contínua
estratègies per a la
operatius.
col·laboració
publicoprivada.

Fig. 6 Detall del model de maduresa de ciutat intel·ligent.
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la ciutadania del
concepte de ciutat
intel·ligent i els
beneficis que aporta.
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5.
PLA D’ACCIONS PER A UNA ADOPCIÓ GRADUAL DE LA
CIUTAT INTEL·LIGENT (SMART CITY)
5.1. Pla d’actuacions
D’acord amb el model de maduresa, es presenta a continuació la proposta d’actuacions per
a cadascuna de les dimensions i per als diferents nivells de maduresa establerts. És a dir, es
presenten aquelles actuacions la realització de les quals permetrà que el municipi avanci en
el procés d’adopció de la ciutat intel·ligent.

És important recordar, en aquest punt, que cada municipi té la seva idiosincràsia amb les
seves necessitats i especificitats. Des d’aquesta òptica, es remarca que totes les actuacions
que es presenten tot seguit pretenen ser principalment una guia orientativa sobre les
qüestions més importants que cal resoldre en cada nivell de maduresa, però perquè siguin
realment vàlides i efectives és necessari que l’Administració local se les faci seves,
introduint-hi els matisos i les especificitats que facin falta segons la seva realitat i condicions
particulars.

Les actuacions aquí recollides es consideren un conjunt representatiu de les més importants
que cal tenir en compte dins el procés d’adopció de la ciutat intel·ligent, però no
necessàriament són les úniques que una administració ha d’afrontar en un procés com
aquest.

Cal recordar que el procés cap a la ciutat intel·ligent és un procés continu i que cal tenir en
compte que l’entorn i les condicions són canviants (amb noves necessitats i noves
tecnologies), de tal manera que les actuacions concretes podrien variar i també en podrien
aparèixer de noves, i que per tant l’Administració s’hi ha d’adaptar contínuament.
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5.2. Llista resum d’actuacions
En aquest capítol presentem el llistat resum de la proposta d’actuacions plantejades per a
cada nivell de maduresa i dimensió o eixos d’actuació. En el capítol següent es presentarà
una descripció més detallada i els beneficis associats a cada actuació.

5.2.1. Estratègia
Actuacions relacionades amb l’estratègia

Nivell
Nivell 1: Puntual

1. Incorporació de directrius de ciutat intel·ligent en el PAM de la
legislatura.
2. Identificació de les actuacions de ciutat intel·ligent previstes i recollides
en els plans d’actuació de les diferents àrees i departaments
municipals.

Nivell 2: Col·laboració

3. Elaboració del pla estratègic per a la ciutat intel·ligent del municipi amb
les iniciatives prioritàries.

Nivell 3: Estratègia

4. Actualització del pla estratègic amb visió integral i holística incorporanthi les iniciatives que individualment no són sostenibles.
5. Actualització del pla estratègic amb la incorporació de la participació
ciutadana en el desplegament i la millora de la gestió de la ciutat
intel·ligent.

Nivell 4: Gestionat

6. Actualització del pla estratègic amb la redefinició del model organitzatiu
del consistori per a una alineació màxima amb la ciutat intel·ligent.

Nivell 5: Optimitzat

7. Actualització del pla estratègic per assegurar la interoperabilitat plena
amb altres sistemes de ciutats.
Fig. 7 Llista d'actuacions en la dimensió de l'estratègia.

5.2.2. Organització, governança i relacions amb tercers

Nivell
Nivell 1: Puntual

Actuacions relacionades amb l’organització, la governança i la relació
amb tercers
1. Creació de l’estructura interna i transversal responsable del lideratge i
la coordinació del desplegament de la ciutat intel·ligent.
2. Foment del coneixement intern de què és la ciutat intel·ligent i
l’alineació interna entre els diversos actors.
3. Foment de l’intercanvi d’experiències i participació en les iniciatives de
Catalonia SmartLab i Observatori SmartCat amb els repositoris de
bones practiques i casos d’èxit existents.
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Nivell

Actuacions relacionades amb l’organització, la governança i la relació
amb tercers

Nivell 2: Col·laboració

4. Inclusió en l’estructura de coordinació i lideratge dels tècnics municipals
de les diferents àrees de servei del consistori.
5. Assignació de partida pressupostària a la nova estructura que coordina
i lidera el desplegament de la ciutat intel·ligent dins el consistori.

Nivell 3: Estratègia

6. Avaluació de la col·laboració i federació amb administracions
supramunicipals per a la integració amb el seus serveis intel·ligents
mancomunats.

Nivell 4: Gestionat

7. Identificació de mancances de competències dins l’organització i
incorporació de noves experteses intel·ligents.

Nivell 5: Optimitzat

8. Adopció d’un model organitzatiu que afavoreixi la innovació oberta i la
millora contínua.

Fig. 8 Llista d'actuacions en la dimensió de l'organització, governança i relacions amb tercers

5.2.3. Processos i lliurament de serveis
Nivell

Actuacions relacionades amb els processos i l’entrega de serveis

Nivell 1: Puntual

1. Inclusió de clàusules de ciutat intel·ligent en tots els plecs de nova
licitació.

Nivell 2: Col·laboració

2. Suport tècnic i seguiment dels nous projectes relacionats amb
actuacions intel·ligents que es porten a terme al municipi.
3. Elaboració i publicació del calendari de renovació de tots els serveis en
règim de concessió del consistori.

Nivell 3: Estratègia

4. Prospecció de casos d’èxit en el control de qualitat dels serveis en
règim de concessió.
5. Definició dels processos per a la transformació de cada servei
mitjançant l’ús de les tecnologies intel·ligents.

Nivell 4: Gestionat

6. Definició dels processos per a la identificació de noves oportunitats de
millora mitjançant actuacions intel·ligents.

Nivell 5: Optimitzat

7. Definició dels processos que sustentin un model d’innovació oberta i
millora contínua.

Fig. 9 Llista d'actuacions en la dimensió dels processos i lliurament de serveis.
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5.2.4. Tecnologia
Nivell

Actuacions relacionades amb la plataforma tecnològica

Nivell 1: Puntual

1. Mapa de cobertura de les xarxes de comunicacions de dades pròpies i
de tercers disponibles al territori.
2. Inventari dels sistemes i les solucions de ciutat intel·ligent implantats
pels diferents departaments del consistori.
3. Planificació de les necessitats TIC que cal desplegar en el municipi.

Nivell 2: Col·laboració

4. Avaluació i selecció del model de plataforma tecnològica i de proveïdor.
5. Posada en marxa de la versió mínima de la plataforma tecnològica.
6. Comunicació i publicació dels estàndards d’interoperabilitat i de la
política d’interacció amb la plataforma tecnològica.

Nivell 3: Estratègia

7. Posada en marxa de la versió bàsica de la plataforma tecnològica i
definició del model tecnològic de ciutat intel·ligent.

Nivell 4: Gestionat

8. Posada en marxa de la versió avançada de la plataforma tecnològica.
9. Integració progressiva de la plataforma amb altres sistemes corporatius
(interns i externs).

Nivell 5: Optimitzat

10. Millora contínua de la plataforma.
Fig. 10 Llista d'actuacions en la dimensió de tecnologia.

5.2.5. Dades
Nivell

Actuacions relacionades amb la captació i tractament de dades

Nivell 1: Puntual

1. Inventari de les dades procedents dels sensors instal·lats (legacy) al
municipi.

Nivell 2: Col·laboració

2. Integració de les dades de sensors legacy a la plataforma.
3. Garantia del lliurament de dades (i el format) a la plataforma
tecnològica de qualsevol actuació de ciutat intel·ligent o de qualsevol
servei en concessió.
4. Creació de l’inventari de les dades disponibles en la plataforma
tecnològica.

Nivell 3: Estratègia

5. Garantia de la disponibilitat interna de dades en temps real.

Nivell 4: Gestionat

6. Garantir la disponibilitat bàsica de dades obertes relacionades amb la
ciutat intel·ligent.

Nivell 5: Optimitzat

7. Automatització de la publicació de dades de ciutat intel·ligent per
habilitar serveis que les puguin explotar de forma contínua.
Fig. 11 Llista d'actuacions en la dimensió de dades.
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5.2.6. Participació ciutadana i empresarial
Nivell

Actuacions relacionades amb la participació ciutadana i empresarial

Nivell 1: Puntual

1. Prospecció de les iniciatives, les solucions i els casos d'èxit de
participació ciutadana portades a terme per altres administracions.

Nivell 2: Col·laboració

2. Implementació de canals de participació per a la ciutadania.
3. Comunicació de què és la ciutat intel·ligent i de quins són els seus
beneficis.

Nivell 3: Estratègia

4. Avaluació de la conveniència d’encetar un procés de participació
ciutadana per a l’elaboració del pla estratègic de ciutat intel·ligent del
municipi.
5. Comunicació de les noves actuacions de ciutat intel·ligent previstes i
dels avantatges i beneficis aconseguits mitjançant les actuacions de
ciutat intel·ligent ja implantades.
6. Incorporació de la visió de la ciutadania i l’empresa en la millora dels
serveis intel·ligents.
7. Foment de la participació de les pimes del territori en els processos de
renovació dels serveis intel·ligents en règim de concessió.

Nivell 4: Gestionat

8. Integració de la solució de participació ciutadana en la plataforma
tecnològica de ciutat intel·ligent.

Nivell 5: Optimitzat

9. Evolució cap a un model basat en la personalització, tant per al ciutadà
o l’empresa individual, com per a un segment de població o sector
empresarial concret.

Fig. 12 Llista d'actuacions en la dimensió de la participació ciutadana i empresarial.

5.3. Detall de les actuacions
En aquest capítol es descriuen les diferents actuacions plantejades per a cada dimensió,
indicant-ne els beneficis que comporta.

5.3.1. Estratègia
Actuacions referents a l’elaboració i definició de l’estratègia de ciutat intel·ligent del municipi i
com facilitar-ne el desplegament.

Nivell
Nivell 1: Puntual

Actuacions relacionades amb l’estratègia
1. Incorporació de directrius de ciutat intel·ligent en el PAM de la
legislatura.
2. Identificació de les actuacions de ciutat intel·ligent previstes i recollides
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en els plans d’actuació de les diferents àrees i departaments
municipals.
Nivell 2: Col·laboració

3. Elaboració del pla estratègic de la ciutat intel·ligent del municipi amb les
iniciatives més prioritàries.

Nivell 3: Estratègia

4. Actualització del pla estratègic amb visió integral i holística incorporanthi les iniciatives que individualment no eren sostenibles.

Nivell 4: Gestionat

5. Actualització del pla estratègic amb la redefinició del model organitzatiu
del consistori per a una alineació màxima amb la ciutat intel·ligent.

Nivell 5: Optimitzat

6. Actualització del pla estratègic per assegurar la interoperabilitat plena
amb altres sistemes de ciutats.

1. Incorporació del desplegament de ciutat intel·ligent en el PAM de la legislatura
Descripció
En un escenari de constitució del nou consistori és important que l’estratègia de ciutat intel·ligent es
vegi reflectida explícitament en el PAM de la legislatura o, en cas que no hi hagi pla estratègic, que
s’incorporin totes les actuacions requerides per elaborar-lo.

Beneficis
Concretar les mesures de ciutat intel·ligent en el PAM permetrà planificar temporalment el
desplegament de l’estratègia de ciutat intel·ligent i garantir-ne l’execució durant la legislatura.

2. Identificació de les actuacions de ciutat intel·ligent previstes i recollides en els plans
d’actuació de les diferents àrees i departaments municipals
Descripció
Revisió dels plans d’actuació dels diferents departaments i àrees municipals per identificar les
actuacions que puguin tenir un component intel·ligent.
Beneficis
Tenir clar quines actuacions intel·ligents hi ha previstes en aquell moment en el consistori en permet
una primera coordinació i planificació abans no s’elabori el pla estratègic de la ciutat intel·ligent del
municipi, i a la vegada garanteix que la solució TIC que es preveu implantar compleix amb els
requeriments mínims d’interoperabilitat i se’n preveu la integració futura amb la plataforma tecnològica
de la ciutat intel·ligent del municipi.

3. Elaboració del pla estratègic de la ciutat intel·ligent del municipi amb les iniciatives més
prioritàries
Descripció
Elaborar el pla estratègic de la ciutat intel·ligent del municipi amb les iniciatives més prioritàries i que
tinguin una viabilitat econòmica clara.
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3. Elaboració del pla estratègic de la ciutat intel·ligent del municipi amb les iniciatives més
prioritàries

Es recomana que l’elaboració de l’estratègia la dugui a terme el comitè o l’oficina tècnica que liderarà
el desplegament de la ciutat intel·ligent en el municipi.
Per a l’elaboració és important que hi hagi una participació de les diverses àrees municipals i que es
tingui en compte l’opinió de la ciutadania.
Entre les principals tasques per realitzar hi ha:
 Identificar els principals reptes del municipi a curt i mitjà termini.
 Analitzar en quins àmbits hi ha les principals necessitats, incidències i queixes de la
ciutadania. En aquest punt, cal avaluar la conveniència de realitzar un procés participatiu.
 Tenir el mapa de les principals actuacions i projectes relacionats amb la ciutat intel·ligent que
es volen realitzar a curt termini des de les diferents àrees municipals.
 Tenir el calendari de renovació dels serveis en règim de concessió.
Per prioritzar les iniciatives i actuacions de més interès es planteja analitzar els projectes en funció de
tres criteris:
 El grau d’impacte directe del resultat de l’actuació sobre la ciutadania i l’empresa.
 La inversió requerida i la viabilitat econòmica de l’actuació una vegada en funcionament.
 El termini d’execució.

Beneficis
La identificació i la planificació de forma coordinada de les actuacions i serveis de la ciutat intel·ligent.

4. Actualització del pla estratègic amb visió integral i holística incorporant-hi les iniciatives que
individualment no eren sostenibles
Descripció
Ampliar el pla estratègic per incloure-hi totes les actuacions que permetin portar a terme els serveis
intel·ligents que individualment no són sostenibles, però que sí que ho són amb una visió integral i
holística dels projectes intel·ligents de la ciutat.
Cal tenir en compte que, per a municipis de petites dimensions i amb poca demanda potencial
associada, determinats serveis no són viables de portar a terme de forma individual per un sol
ajuntament. En aquests casos, l’ajuntament ha d’avaluar altres alternatives que facin viable oferir
aquest servei al territori. Alternatives que generalment passen per aplicar una estratègia d’economia
d’escala, com, per exemple, integrar-se amb els serveis intel·ligents mancomunats proporcionats per
les administracions supramunicipals, o bé per optar per licitacions agrupades d’ajuntaments, de tal
manera que el volum global de la demanda en garanteixi la viabilitat econòmica.

Beneficis
La identificació i la planificació de forma coordinada de les actuacions i serveis de la ciutat intel·ligent
inicialment no viables econòmicament.
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5. Actualització del pla estratègic amb la redefinició del model organitzatiu del consistori per a
una alineació màxima amb la ciutat intel·ligent
Descripció
Actualitzar el pla estratègic per incorporar-hi la redefinició del model organitzatiu del consistori d’acord
amb les necessitats i els reptes que planteja la ciutat intel·ligent.
És important en aquesta fase de desenvolupament de la ciutat intel·ligent disposar d’una organització
totalment orientada a la millora continua dels serveis gestionats amb una perspectiva transversal.
També és necessari incorporar la participació de la ciutadania en l’avaluació i millora dels serveis.
Beneficis
Alinear i adaptar el model organitzatiu del consistori a la nova realitat que planteja la ciutat intel·ligent.

6. Actualització del pla estratègic per assegurar la interoperabilitat plena amb altres sistemes
de ciutats
Descripció
Actualitzar el pla estratègic per assegurar la interoperabilitat plena amb altres municipis, dins el marc
de l’European Interoperability Framework que està treballant la Comissió Europea.
La Comissió Europea, amb l’objectiu d’aconseguir una interoperabilitat plena entre sistemes de
ciutats, està elaborant l’European Interoperability Framework (EIF), on s’identifiquen els 5 dominis en
què tot municipi ha de treballar per permetre la interoperabilitat plena: tècnic, semàntic,
organitzacional, legal i de política d’interoperabilitat.

Beneficis
Aconseguir la interoperabilitat plena del municipi amb altres sistemes de ciutats.

5.3.2. Organització, governança i relacions amb tercers
Actuacions relacionades amb l’estructura organitzativa i el model de governança intern i
extern que ha de facilitar el desplegament de l’estratègia de ciutat intel·ligent al municipi.

Nivell

Actuacions relacionades amb l’organització, la governança i la relació
amb tercers

Nivell 1: Puntual

1. Creació de l’estructura interna i transversal responsable del lideratge i
la coordinació del desplegament de la ciutat intel·ligent.
2. Foment del coneixement intern sobre què és la ciutat intel·ligent i
l’alineació interna entre els diversos actors.
3. Foment de l’intercanvi d’experiències i participació en les iniciatives de
Catalonia SmartLab i Observatori SmartCAT amb els repositoris de
bones pràctiques i casos d’èxit existents.

Nivell 2: Col·laboració

4. Inclusió en l’estructura de coordinació i lideratge dels tècnics municipals
de les diferents àrees de servei del consistori.
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5. Assignació de partida pressupostària a la nova estructura que coordina
i lidera el desplegament de la ciutat intel·ligent dins el consistori.
Nivell 3: Estratègia

6. Avaluació de la col·laboració i federació amb administracions
supramunicipals per a la integració amb el seus serveis intel·ligents
mancomunats.

Nivell 4: Gestionat

7. Identificació de mancances de competències dins l’organització i
incorporació de noves experteses intel·ligents.

Nivell 5: Optimitzat

8. Adopció d’un model organitzatiu que afavoreixi la innovació oberta i la
millora contínua.

1. Creació de l’estructura interna i transversal responsable del lideratge i la coordinació del
desplegament de la ciutat intel·ligent
Descripció
Definició d’una estructura organitzativa amb l’objectiu d’impulsar el desplegament de la ciutat
intel·ligent al municipi.
Sigui en la forma d’un comitè o d’una oficina tècnica, entre les seves funcions hi ha d’haver:
 Elaborar l’estratègia de ciutat intel·ligent del municipi.
 Identificar i contribuir activament en la millora dels processos i projectes de ciutat intel·ligent
iniciats.
 Participar activament identificant i assessorant els projectes futurs susceptibles de processos
que incorporen gestió intel·ligent i actuacions intel·ligents al municipi.
 Coordinar els diferents àmbits de responsabilitat en projectes o processos multidisciplinaris o
competencialment transversals on hi ha previst incorporar-hi la gestió intel·ligent.
 Liderar, planificar i gestionar projectes estratègics en col·laboració amb la resta d’àmbits
implicats.
Beneficis
Aconseguir un desplegament de la ciutat intel·ligent ordenat.
Centralitzar tota la informació associada a la ciutat intel·ligent del municipi.
Aconseguir una participació coordinada de totes les àrees municipals.

2. Foment del coneixement intern sobre què és la ciutat intel•ligent i l’alineació interna entre els
diversos actors
Descripció
Promoure totes les actuacions perquè els responsables i tècnics municipals tinguin accés a informació
sobre la ciutat intel·ligent: què és, per a què serveix i com portar-la terme.
Promoure accions de formació dins del consistori per estendre el coneixement de la ciutat intel·ligent
segons els diferents perfils i àmbits de responsabilitat.
Beneficis
Alineació dels responsables i tècnics municipals dotant-los del coneixement necessari per aconseguir
un desplegament correcte de la ciutat intel·ligent al municipi.
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3. Foment de l’intercanvi d’experiències i participació en les iniciatives de Catalonia SmartLab i
Observatori SmartCAT amb repositoris de bones pràctiques i casos d’èxit existents
Descripció
D’una banda, avaluar la creació d'un laboratori urbà al municipi integrat dins la Catalonia SmartLab
dedicat a provar i validar solucions intel·ligents. Això permetrà l’intercanvi d’experiències i
coneixements amb els municipis més propers a través de trobades periòdiques amb l’objectiu
d’establir estratègies de col·laboració entre municipis. Entre les mesures d’exemple, hi hauria
l’intercanvi d’apps o compartir la gestió d’un servei per oferir als ciutadans un sol servei integrat amb
una cobertura territorial més gran.
D'altra banda, participar activament en l’intercanvi de coneixement a través de les iniciatives de
repositoris de casos d’èxit i de bones pràctiques associades a la ciutat intel·ligent existents, com, per
exemple, dins de l’Observatori SmartCAT.
Beneficis
Fàcil accés al coneixement, identificant les bones pràctiques de les administracions que poden ser
d’aplicació per al municipi propi.
Reducció del risc de provar noves solucions, minimitzar el cost econòmic del desplegament mitjançat
una gestió compartida i oferir un valor més elevat als ciutadans a través de serveis que integren el
territori.

4. Inclusió en l’estructura de coordinació i lideratge dels tècnics municipals de les diverses
àrees de servei del consistori
Descripció
Assegurar la participació dels tècnics de les diverses àrees municipals en l’estructura de coordinació i
seguiment de les actuacions de ciutat intel·ligent.
La constitució d’una comissió transversal amb els responsables de les diferents àrees permet més
implicació d’aquestes en els projectes intel·ligents del municipi. A més, és necessària la participació
activa dels tècnics de cada àrea segons els projectes o les iniciatives.
Beneficis
Només si hi ha implicats els tècnics municipals, que són els que tenen el coneixement real dels
serveis, serà possible la transformació mitjançant la tecnologia.

5. Assignació de partida pressupostària a la nova estructura que coordina i lidera el
desplegament de la ciutat intel·ligent
Descripció
Assignar una partida pressupostària al comitè o oficina tècnica encarregada de liderar i coordinar el
desplegament de la ciutat intel·ligent.
La partida econòmica hauria de permetre realitzar un acompanyament amb un suport tècnic i de
seguiment de projectes, i, d’altra banda, facilitar la integració dels nous sistemes que s’implementin
amb la plataforma tecnològica de ciutat intel·ligent municipal.
Beneficis
Alineació dels nous projectes amb l’estratègia de ciutat intel·ligent del municipi i garantia que tots els
nous sistemes que s’implementin estiguin integrats amb la plataforma tecnològica de la ciutat
intel·ligent.
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6. Avaluació de la col·laboració i federació amb les administracions supramunicipals per a la
integració amb els serveis intel·ligents mancomunats
Descripció
Estudiar la idoneïtat de la integració amb els serveis intel·ligents mancomunats que puguin
proporcionar les entitats supramunicipals. Especialment per a tots els serveis intel·ligents que
econòmicament no són sostenibles per l’ajuntament.
Qualsevol col·laboració i integració amb un servei intel·ligent mancomunat hauria d’anar acompanyat
d’un model de governança que reguli la cogestió de la qualitat dels serveis entre les administracions
des d’un punt de vista de responsabilitats, processos i TIC. La integració tecnològica s’ha de realitzar
a través dels models de federació basats en les iniciatives europees d'estandardització i que regulen
l'intercanvi de dades entre les administracions.
Beneficis
Posada en marxa dels serveis de ciutat intel·ligent no viables econòmicament per l’ajuntament.

7. Identificació de mancances de competències en l’àmbit de la ciutat intel•ligent dins
l’organització i incorporació de noves experteses intel·ligents
Descripció
Realització del mapa de competències de l’ajuntament i identificació de les mancances existents en
l’àmbit de la ciutat intel·ligent per incorporar en l’organització les experteses necessàries.
Exemples en aquest camp poden ser les experteses relacionades amb la gestió de serveis integrats i
transversals que permeten la captació i el tractament de dades en temps real, tant per prendre
decisions com per establir models predictius per a la millora dels serveis.

Beneficis
La incorporació de talent a l’organització fa possible millorar el rendiment de les funcionalitats que pot
oferir la plataforma tecnològica de ciutat intel·ligent del municipi, la qual cosa es traduirà en més
qualitat de servei a la ciutadania.

8. Adopció d’un model organitzatiu que afavoreixi la innovació oberta i la millora contínua
Descripció
Alineat amb l’estratègia de ciutat intel·ligent, optar per aquelles accions que condueixin a una
organització horitzontal que fomenti la col·laboració i la innovació oberta entre el mateix consistori, la
ciutadania, les empreses i les altres administracions.
També és necessari, en aquest cas, establir nous models de relació amb proveïdors o agents externs
per tal que puguin participar en els processos d’innovació i millora contínua de la ciutat intel·ligent.
Beneficis
Garantir una millora contínua perdurable en el temps que es tradueixi en més qualitat de vida per als
ciutadans i seguir avançant en el model de ciutat desitjat.
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5.3.3. Processos i lliurament de serveis
Actuacions relacionades amb els processos que cal tenir en compte i com utilitzar
l’instrument de la compra i la renovació periòdica de les concessions de serveis públics per
permetre un desplegament gradual de la ciutat intel·ligent al municipi, i tot d’acord amb
l’estratègia definida i amb el nivell de qualitat desitjat.

Nivell

Actuacions relacionades amb els processos i el lliurament de serveis

Nivell 1: Puntual

1. Inclusió de clàusules de ciutat intel·ligent en tots els plecs de nova
licitació.

Nivell 2: Col·laboració

2. Suport tècnic i seguiment dels nous projectes relacionats amb
actuacions intel·ligents que es porten a terme al municipi.
3. Elaboració i publicació del calendari de renovació de tots els serveis en
règim de concessió del consistori.

Nivell 3: Estratègia

4. Prospecció de casos d’èxit en el control de qualitat dels serveis en
règim de concessió.
5. Definició dels processos per a la transformació de cada servei
mitjançant l’ús de les tecnologies intel·ligents.

Nivell 4: Gestionat

6. Definició dels processos per a la identificació de noves oportunitats de
millora mitjançant actuacions intel·ligents.

Nivell 5: Optimitzat

7. Definició dels processos que sustentin un model d’innovació oberta i
millora contínua.

1. Inclusió de clàusules de ciutat intel·ligent en tots els plecs de nova licitació
Descripció
Inclusió d’una clàusula de ciutat intel·ligent en tots els plecs de nova licitació, sigui per a l’adquisició
de solucions TIC o per a la prestació de serveis en concessió relacionats amb la ciutat intel·ligent.
En aquest cas, es proposa que la clàusula especifiqui que:
 la solució TIC que s’adquireixi o s’utilitzi en un servei en règim de concessió ha de ser
interoperable mitjançant l’ús de tecnologies d’interfície estàndards;
 en el cas concret de serveis en règim de concessió:
o després del consens previ amb els proveïdors, l’ajuntament ha de determinar quines
són les dades d’interès que han de recollir per a la solució TIC;
o les dades recollides per la solució TIC esmentada han de ser propietat de l’ajuntament
i han de quedar emmagatzemades en l’actual o futura plataforma tecnològica de la
ciutat intel·ligent del municipi.
Beneficis
Evitar el risc de captivitat futura cap als proveïdors de serveis. Disposant de les dades, el municipi té
accés a la informació associada al servei prestat, per millorar-lo i poder monitoritzar la qualitat
proporcionada pel proveïdor.
En el cas de solucions internes, cal evitar la creació de sistemes tancats i aïllats, molt costosos de
mantenir i escalar, i que no ofereixen la possibilitat de compartir les dades amb la resta del consistori.
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2. Suport tècnic i seguiment dels nous projectes relacionats amb actuacions intel·ligents que
es porten a terme al municipi
Descripció
El comitè o l’oficina tècnica que coordina i lidera el desplegament de la ciutat intel·ligent, ha d’oferir
suport tècnic i assessorament als projectes intel·ligents que es portin a terme des dels diversos
departaments i àrees municipals.
L’assessorament ha d’abastar tant els aspectes tecnològics com de processos (siguin interns o amb
els proveïdors), per facilitar la transformació del servei i aconseguir l’alineació entre la tecnologia i el
negoci.
Beneficis
Aconseguir que els resultats dels nous projectes estiguin alineats amb l’estratègia de ciutat intel·ligent
del municipi.

3. Elaboració i publicació del calendari de renovació de tots els serveis en règim de concessió
del consistori
Descripció
Elaboració i publicació del calendari de renovació dels serveis en règim de concessió. En el calendari
s’han d’especificar les fases previstes per a la implicació dels proveïdors i la ciutadania en el procés
de transformació i millora de cada servei.
També és interessant fer una revisió dels indicadors de qualitat dels serveis actualment en règim de
concessió i correlacionar-la amb l’opinió i les queixes de la ciutadania per valorar-ne la validesa.
Beneficis
Facilitar la participació i la competitivitat en la millora i transformació dels serveis municipals.
Promoure i potenciar les pimes del territori.
Conèixer la validesa dels indicadors actuals per valorar posteriorment la idoneïtat de l’ús de nous
indicadors gràcies a l’aplicació de les tecnologies intel·ligents.

4. Prospecció de casos d’èxit en el control de qualitat de serveis en règim de concessió
Descripció
Identificar els models de gestió de qualitat en serveis que són utilitzats amb èxit en altres
administracions.
Beneficis
Conèixer els models que podrien ser aplicables i útils d’acord amb les característiques del municipi.

5. Definició dels processos per a la transformació de cada servei mitjançant l’ús de les
tecnologies intel·ligents
Descripció
Definició dels processos per portar a terme la transformació dels serveis actuals mitjançant la
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5. Definició dels processos per a la transformació de cada servei mitjançant l’ús de les
tecnologies intel·ligents
utilització de tecnologia, les dades existents i la infraestructura de la ciutat intel·ligent disponible.
Aquests processos han de permetre passar d’un model de gestió de recursos a un model basat en la
gestió de la qualitat, i han de formalitzar qui hi participa, com hi participa i quan hi participa, així com
les responsabilitats i la presa de decisions que s’ha de seguir.
Com a resultat de la transformació, s’ha de consensuar i definir per a cada servei:




L’acord de qualitat de servei desitjat i el model de retribució al prestador.
Els indicadors de control i les dades més adients per garantir un millor seguiment.
És important destacar que la gestió i l’avaluació real de la qualitat del servei només serà
factible mitjançant l’ús de dades en temps real.
I els processos concrets per a la posterior gestió contínua de la qualitat i per a la millora
contínua.

Els processos de transformació han de comptar amb la participació interna de caràcter transversal
que involucri els diferents tècnics municipals i caps d’àrea, haurà de tenir en compte també la visió de
la ciutadania a través dels canals de participació establerts, i preveure la participació externa amb els
possibles proveïdors de serveis i de TIC involucrats per consensuar i decidir la millor solució per
implantar en cada cas.
Finalment, es recomana que el model de retribució al prestador del servei tingui en compte una part
variable relacionada a la valoració qualitativa de la ciutadania respecte del servei rebut.
Beneficis
Garantir que les parts de negoci i de component tecnològic o TIC dels serveis intel·ligents estan
alineades per aconseguir una millora de la qualitat dels serveis i de la gestió.

6. Definició dels processos per a la identificació de noves oportunitats de millora mitjançant
actuacions intel·ligents
Descripció
Definició dels processos per identificar noves oportunitats de millora mitjançant la utilització de la
tecnologia, les dades existents i la infraestructura intel·ligent disponible.
De la mateixa manera que en l’actuació anterior, aquests processos han de formalitzar qui hi participa
(personal intern, ciutadania i proveïdors), com hi participa i quan hi participa, així com les
responsabilitats i la presa de decisions que correspon.
Beneficis
Afavorir i potenciar la detecció de noves oportunitats de millora d’una manera procedimentada i
recurrent.

7. Definició dels processos que sustentin un model d’innovació oberta i millora contínua
Descripció
Definició dels processos que permetin que el consistori esdevingui una organització horitzontal que
fomenti la col·laboració i la innovació oberta entre el mateix consistori, la ciutadania, les empreses i
les altres administracions.
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7. Definició dels processos que sustentin un model d’innovació oberta i millora contínua
Beneficis
Disposar d’una organització àgil i flexible que aporti valor a la ciutadania i a les empreses.

5.3.4 Tecnologia
Actuacions relacionades amb la tecnologia i, concretament, amb el procés d’adopció de la
plataforma tecnològica necessària per suportar el desplegament de l’estratègia de ciutat
intel·ligent del municipi.

Nivell

Actuacions relacionades amb la plataforma tecnològica

Nivell 1: Puntual

1. Mapa de cobertura de les xarxes de comunicacions de dades pròpies i
de tercers disponibles al territori.
2. Inventari dels sistemes i solucions de la ciutat intel·ligent implantats
pels diferents departaments del consistori.
3. Planificació de les necessitats de serveis TIC per desplegar al municipi.

Nivell 2: Col·laboració

4. Avaluació i selecció del model de plataforma tecnològica i de proveïdor.
5. Posada en marxa de la versió mínima de la plataforma tecnològica.
6. Comunicació i publicació dels estàndards d’interoperabilitat i de la
política d’interacció amb la plataforma tecnològica.

Nivell 3: Estratègia

7. Posada en marxa de la versió bàsica de la plataforma tecnològica i
definició del model tecnològic de la ciutat intel·ligent.

Nivell 4: Gestionat

8. Posada en marxa de la versió avançada de la plataforma tecnològica.
9. Integració progressiva de la plataforma amb altres sistemes corporatius
(interns i externs).

Nivell 5: Optimitzat

10. Millora contínua de la plataforma.

1. Mapa de cobertura de les xarxes de comunicacions de dades pròpies i de tercers
disponibles al territori
Descripció
Realització del mapa de cobertura de les xarxes de dades amb presència al municipi.
Entre la informació que cal recopilar hi hauria d’haver: el nombre de xarxes disponibles, el tipus de
tecnologia, l’operador, les àrees del municipi amb cobertura de cada xarxa, l’amplada de banda i la
qualitat del servei ofert, i el cost d’alta i la mensualitat del servei.
Beneficis
Mitjançant el mapa és possible identificar quins indrets tenen connectivitat i l’alternativa de xarxa que
ofereix el menor cost.
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1. Mapa de cobertura de les xarxes de comunicacions de dades pròpies i de tercers
disponibles al territori
Cal destacar que saber si es disposa de diverses alternatives de connectivitat en un indret, o bé si no
se’n disposa de cap, condiciona com dur a terme el desplegament de la ciutat intel·ligent i la
priorització del tipus d’actuacions intel·ligents per realitzar en cada ubicació (p. ex., no requereix la
mateixa amplada de banda un sensor que envia dades de forma puntual que una càmera de vídeo
que envia un senyal digital de forma continuada).
Per tant, disposar del mapa és un element necessari per a una elaboració posterior de l’estratègia de
ciutat intel·ligent del municipi.

2. Inventari dels sistemes i les solucions de ciutat intel·ligent implantats pels diversos
departaments del consistori
Descripció
Elaboració de l’inventari dels sistemes i les solucions de ciutat intel·ligent implantats en el territori.
Entre la informació que cal recopilar, hi ha: l’objectiu i la funcionalitat del sistema implantat, el
departament o l’àrea de la qual depèn, l’arquitectura tecnològica (sensors, dispositius, i components i
aplicacions informàtiques que el formen), l’ús d’estàndards d’interoperabilitat o, si es tracta d’un
sistema tancat, qui és el propietari del sistema, qui és el responsable de gestionar el sistema, si està
operatiu i en funcionament, i si es generen i recullen dades.
Beneficis
Disposar de l’inventari dels sistemes intel·ligents instal·lats permet avaluar-ne l’interès, el valor que
poden aportar al conjunt del consistori i la viabilitat d’integrar-los en una possible plataforma
tecnològica de ciutat intel·ligent.
La identificació dels sistemes permet, a la vegada, identificar més fàcilment totes les dades que es
recullen en el municipi, internament pel mateix consistori i externament per les empreses proveïdores
de concessions.

3. Planificació de les necessitats de serveis TIC que cal desplegar al municipi
Descripció
Planificació de les necessitats de serveis TIC que cal desplegar al municipi per tal de donar resposta
al desplegament d’una estratègia de ciutat intel·ligent en el municipi.
La planificació tecnològica és fonamental per dur a terme els projectes intel·ligents que s’incorporin
dins de l’estratègia de ciutat intel·ligent del municipi. Hi ha uns requeriments transversals que cal tenir
presents des de l’inici.
Beneficis
Disposar d’una planificació de necessitats TIC a mitjà termini que permeti el disseny d’un model
tecnològic adequat.
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4. Avaluació i selecció del model de plataforma tecnològica i de proveïdor
Descripció
Analitzar les solucions de plataforma tecnològica que estan posant en marxa les altres
administracions locals i supramunicipals, i realitzar el procés de selecció de la plataforma tecnològica
de ciutat intel·ligent del municipi.
Dins d’aquest procés, l’ajuntament ha decidir si opta per desenvolupar la seva pròpia plataforma
tecnològica o bé adopta un model basat en un servei, en el qual un proveïdor (administració
supramunicipal o proveïdor privat) li ofereix la seva plataforma amb unes funcionalitats en forma de
servei.
A mode de resum, es presenten les principals característiques que cal tenir en compte a l’hora
d’avaluar les diferents plataformes:
 Serveis intel·ligents existents: serveis clau en mà de la gestió municipal d’una
aplicació/solució vertical concreta.
 Tipus d’infraestructura: al núvol (cloud amb les opcions PaaS o SaaS), o bé instal·lat en
l’ajuntament (on premise).
 Si permet la modularitat i la integració amb mòduls d’altres proveïdors, entenent que hi ha tres
grans blocs dins d’una plataforma intel·ligent: adquisició de dades, sistema operatiu i
aplicacions.
 Si és vertical, és a dir, si la solució es pot adquirir sencera com un vertical o bé es basa en
integracions entre mòduls.
 Tipus de llicència: codi obert (open source) o llicència propietària.
 Cost de la solució i model d’explotació.
Per ampliar aquest punt sobre les plataformes tecnològiques, es recomana la consulta del document
elaborat dins del marc de SmarCAT, Plataforma tecnològica de la Smart City/Region, que tracta de
manera detallada les característiques i els requeriments que ha de tenir una plataforma d’aquest tipus.
Beneficis
Posada en marxa de la plataforma tecnològica de ciutat intel·ligent del municipi.

5. Posada en marxa de la versió mínima de la plataforma tecnològica
Descripció
Es considera que les funcionalitats mínimes de la plataforma són:
 Capa d’adquisició de dades que permeti la connexió dels diferents tipus de sensors i
actuadors.
 Adaptadors per als sistemes de tercers i sistemes instal·lats (legacy).
 Preprocessament i filtratge bàsic per a la neteja de les dades (eliminar duplicats o errors de
lectura).
 Emmagatzemament de la informació.
Per ampliar la informació tècnica sobre les característiques i funcionalitats de la plataforma
tecnològica, es recomana la consulta del document Smarcat: Plataforma tecnològica de la Smart
City/Region.
Beneficis
Plataforma operativa amb capacitat d’integrar i emmagatzemar dades dels sensors.
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6. Comunicació i publicació dels estàndards d’interoperabilitat i de la política d’interacció amb
la plataforma tecnològica
Descripció
Comunicar i publicar els estàndards d’interoperabilitat i de la política d’interacció amb la plataforma
tecnològica que qualsevol sistema o solució TIC ha de tenir en compte per integrar-s’hi.
Els requeriments d’interoperabilitat es recomana incloure’ls en forma de clàusula en tots els plecs
tècnics que comptin amb solucions relacionades amb la ciutat intel·ligent.
Beneficis
Facilitar la integració amb la plataforma de qualsevol solució de ciutat intel·ligent nova (sensors,
programari, etc.).

7. Posada en marxa de la versió bàsica de la plataforma tecnològica i definició del model
tecnològic de la ciutat intel·ligent
Descripció
Partint de les funcionalitats mínimes, es considera que les funcionalitats bàsiques de la plataforma
són:
 Normalització de les dades que permetin la neteja de les dades i facilitar-ne l’explotació
posterior.
 Sistema expert per a l’automatització d’accions d’acord amb unes regles establertes
prèviament.
 Anàlisi descriptiva per a la detecció d’anomalies.
 Notificació d’alertes.
 Quadre de comandament per a la monitorització d’indicadors i accés a la informació de la
plataforma.
 Sistema de generació d’informes bàsic basat en plantilles predefinides.
 Aplicació vertical per a la gestió de la participació ciutadana.
 Publicació d’API per accedir a les dades de la plataforma (d’altres sistemes).
Per ampliar la informació tècnica sobre les característiques i funcionalitats de la plataforma
tecnològica, es recomana la consulta del document Smarcat: Plataforma tecnològica de la Smart
City/Region.
Beneficis
Plataforma operativa amb capacitat operacional, establir fluxos de treball i fer el seguiment
d’indicadors.
La plataforma també estaria preparada per integrar i gestionar els canals de participació ciutadana,
així com per integrar-se en altres sistemes de tercers.

8. Posada en marxa de la versió avançada de la plataforma tecnològica
Descripció
Partint de les funcionalitats bàsiques, es considera que les funcionalitats avançades de la plataforma
són:
 Escolta de les xarxes socials per copsar l’opinió dels ciutadans.
 Anàlisi avançada amb l’enriquiment de dades mitjançant nous valors calculats per permetre
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8. Posada en marxa de la versió avançada de la plataforma tecnològica









una explotació complexa de les dades.
Correlació entre dades i contextualització per extreure més coneixement (p. ex., combinar
dades de trànsit amb dades de meteorologia).
Elaboració de models predictius i detecció de patrons d’acord amb les dades històriques.
Sistemes de detecció de desviaments i suggeriments d’accions correctores.
Sistema de generació d’informes avançat amb la possibilitat de configurar i personalitzar els
informes.
Aplicació o sistema de suport a la presa de decisions a partir dels indicadors de seguiment i
de l’anàlisi predictiva realitzada.
Aplicació del portal de dades obertes o integració, si ja existeix.
Altres aplicacions verticals o sistemes de gestió centrats en dominis concrets: mobilitat i
trànsit, queixes i incidències, inspecció de la via pública, gestió integral d’equipaments
municipals, control de l’enllumenat, etc.

Per ampliar la informació tècnica sobre les característiques i funcionalitats de la plataforma
tecnològica, es recomana la consulta del document Smarcat: Plataforma tecnològica de la Smart
City/Region.
Beneficis
Plataforma amb capacitats operacionals, d’anàlisi complexa, predictives i detecció de patrons, i
prescriptives i de proposta de correccions per a una presa de decisions correcta.
La plataforma estaria preparada per incorporar progressivament noves funcionalitats i aplicacions
verticals de gestió d’acord amb les necessitats de l’ajuntament.

9. Integració progressiva de la plataforma amb altres sistemes corporatius (interns i externs)
Descripció
Segons les necessitats detectades i els beneficis potencials, habilitar la integració de la plataforma
amb altres sistemes corporatius, interns o bé corresponents a altres administracions o organitzacions.
Beneficis
Millora de la coordinació de l’ajuntament amb altres administracions o organitzacions per a la cogestió
millor en el lliurament de serveis i temps de resposta més adequat en la presa de decisions.

10. Millora contínua de la plataforma tecnològica
Descripció
D’acord amb les necessitats i casos d’ús detectats, actualitzar les funcionalitats existents amb
versions millorades o afegir-ne de noves (p. ex., noves aplicacions verticals de gestió en dominis
concrets).
Beneficis
Resoldre les noves necessitats especifiques que puguin sorgir al municipi en l’àmbit de la ciutat
intel·ligent.
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5.3.5. Dades
Actuacions relacionades amb la millora de la disponibilitat de les dades procedents de la
ciutat intel·ligent (p. ex., sensors en el territori), tant des del punt de vista intern dins el
consistori, com en el procés d’obertura posterior d’aquestes dades a la ciutadania i a les
empreses.

Nivell

Actuacions relacionades amb la captació i el tractament de dades

Nivell 1: Puntual

1. Inventari de les dades procedents dels sensors instal·lats (legacy) al
municipi.

Nivell 2: Col·laboració

2. Integració de les dades de sensors legacy a la plataforma.
3. Garantia del lliurament de dades (i el format) a la plataforma
tecnològica de qualsevol actuació de ciutat intel·ligent o de qualsevol
servei en concessió.
4. Creació de l’inventari de les dades disponibles en la plataforma
tecnològica.

Nivell 3: Estratègia

5. Garantia de la disponibilitat interna de les dades en temps real.

Nivell 4: Gestionat

6. Garantia de la disponibilitat bàsica de les dades obertes relacionades
amb la ciutat intel·ligent.

Nivell 5: Optimitzat

7. Automatització de la publicació de dades de la ciutat intel·ligent per
habilitar serveis que les puguin explotar de forma contínua.

1. Inventari de les dades procedents dels sensors instal·lats (legacy) al municipi
Descripció
Fer l’inventari de les tipologies de dades que actualment recullen els sensors instal·lats (també
anomenats legacy) per tot el territori municipal, tant gestionats directament pel consistori com pels
proveïdors de serveis en règim de concessió.
Preferiblement, caldria disposar, entre d’altres, de la informació següent: descripció de la dada, si
prové de sensor o és processada, sistema de ciutat intel·ligent on es recopila, el grau d’interès per al
municipi, la freqüència d’actualització, el geoposicionament, el format d’emmagatzemament, on queda
emmagatzemada i si l’ajuntament hi té accés.
Beneficis
Disposar de l’inventari permet avaluar la importància de les dades i planificar quines dades i en quin
ordre són les més interessants de migrar cap a una possible plataforma tecnològica.

2. Integració de les dades de sensors legacy a la plataforma
Descripció
Creació i posada en marxa del pla d’integració a la plataforma tecnològica de les dades de sensors
instal·lats (legacy) al municipi.
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2. Integració de les dades de sensors legacy a la plataforma
El pla hauria de prioritzar la migració de les dades segons la importància i utilitat, però també segons
la facilitat d’integració, ja que el sensor utilitza estàndards tecnològics.
Beneficis
La migració de les dades de sensors a la plataforma és indispensable per ampliar alhora, tant l’ús
potencial (dins i fora del consistori), com per millorar-ne l’anàlisi i capacitat d’emmagatzematge,
reduint també el risc de captivitat cap als proveïdors externs.

3. Garantir l'entrega de dades (i el format) a la plataforma tecnològica de qualsevol actuació de
ciutat intel·ligent o de qualsevol servei en concessió
Descripció
Cal garantir que en qualsevol nova actuació intel·ligent dins el territori que impliqui el recull de dades a
través de sensors o similars, i amb l’objectiu de monitorar o gestionar un determinat servei o activitat,
les dades recollides siguin entregades sempre a la plataforma tecnològica.
Beneficis
L’entrega de dades de sensors a la plataforma és indispensable per ampliar alhora tant l’ús potencial
(dins i fora del consistori), com per millorar l’anàlisi i capacitat d’emmagatzematge, reduint també el
risc de captivitat cap als proveïdors externs.

4. Creació de l’inventari de les dades disponibles en la plataforma tecnològica
Descripció
Creació de l’inventari convenientment actualitzat de les dades disponibles en la plataforma
tecnològica, així com dels serveis de consum associats a aquestes dades (p. ex, mode de
subscripció, serveis d’alerta o de canvi d’estat, etc.).
En aquest estadi també és interessant iniciar projectes d’obertura de conjunts de dades en format de
dades obertes per a la reutilització per empreses i ciutadans.
Beneficis
El coneixement sobre què hi ha disponible en la plataforma i com consumir-ho és bàsic per tal
d’identificar noves oportunitats d’ús de les dades, ja sigui per a la millora de serveis actuals, per
dissenyar anàlisis més completes per prendre decisions o la resposta davant incidències, o bé per
avançar en el procés d’obertura de dades a la ciutadania i a les empreses.

5. Garantir la disponibilitat interna de dades en temps real
Descripció
La plataforma tecnològica ha de poder oferir a les aplicacions de l’ajuntament l’accés a dades en
temps real. No només les dades en cru, sinó també l’anàlisi combinada (temps real+històric) sobre les
dades, permetent la gestió d’esdeveniments i processos, i la monitorització en temps real, de manera
que sigui possible una actuació i resposta ràpida davant incidències.
Aquestes funcionalitats permeten desenvolupar els primers projectes de dades massives (big data)
dins dels consistori i l’aplicació de tècniques analítiques avançades.
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5. Garantir la disponibilitat interna de dades en temps real
Beneficis
Només si es té accés en temps real és possible oferir serveis de gran utilitat per als ciutadans (p. ex.,
si es vol visualitzar a través de panells les places d’aparcament lliures del centre, només en la mesura
que la informació que es mostra sigui exacta i en temps real serà realment d’utilitat per als conductors,
en cas contrari, serà fins i tot contraproduent i generarà malestar). Però no només això, el temps real
permet tenir el coneixement de la situació del municipi en qualsevol instant, i es pot fer front als
esdeveniments i les incidències que puguin aparèixer o, fins i tot, prevenir-los.

6. Garantir la disponibilitat bàsica de dades obertes relacionades amb la ciutat intel·ligent
Descripció
Habilitar la disponibilitat de dades de la ciutat intel·ligent en el portal de dades obertes de
l’Administració.
La publicació de les dades ha de ser en formats que siguin fàcils de consumir o bé de convertir en
altres formats, com ara els basats en text (XML, CSV, JSON, etc.), o bé en formats que siguin al més
estàndard possible per a cada domini.
El procés d’obertura de dades es recomana que vagi alineat amb l’estratègia de promoció econòmica
del municipi o amb la detecció de mancances i millora de serveis oferts. En aquest sentit, s’ha de
promoure la creació d’una comunitat associada al programa de dades obertes que es vagi dinamitzant
a mesura que s’ofereixin més dades per reutilitzar-les.
Beneficis
Incentivació de la innovació i l’economia local i millora dels serveis actuals.

7. Automatitzar la publicació de dades de la la ciutat intel·ligent per habilitar serveis que les
puguin explotar de forma contínua
Descripció
Habilitar la capacitat per poder consumir dades de la ciutat intel·ligent de forma contínua, en les
modalitats de subscripció o en línia des del portal de dades obertes de l’Administració.
Aquesta capacitat ha d’anar lligada amb l’establiment de nivells de servei (freqüència, disponibilitat,
etc.) que garanteixin que el servei és operatiu per a unes determinades condicions. Aquest aspecte és
fonamental per a l’aparició de serveis de tercers que puguin dependre d’aquestes dades.
En aquest estadi, la comunitat de dades obertes del municipi ha de ser activa també en la identificació
de les necessitats de dades disponibles i en la generació de noves oportunitats de millora en serveis.
Beneficis
Incentivació de la innovació i l’economia local amb l’aparició de nous serveis de tercers que puguin
funcionar en temps real i més adaptats a la realitat del municipi.

- 58 -

Full de ruta per esdevenir una Smart City

5.3.6. Participació ciutadana i empresarial
Actuacions relacionades amb assegurar la participació ciutadana i empresarial en el procés
de desplegament de la ciutat intel·ligent.

Nivell

Actuacions relacionades amb la participació ciutadana i empresarial

Nivell 1: Puntual

1. Prospecció de les iniciatives, solucions i casos d'èxit de participació
ciutadana portades a terme per altres administracions.

Nivell 2: Col·laboració

2. Implementació de canals de participació per a la ciutadania.
3. Comunicació de què és la ciutat intel·ligent i de quins són els seus
beneficis.

Nivell 3: Estratègia

4. Avaluació de la conveniència d’encetar un procés de participació
ciutadana per a l’elaboració del pla estratègic de la ciutat intel·ligent del
municipi.
5. Comunicació de les noves actuacions de ciutat intel·ligent previstes i
dels avantatges i beneficis aconseguits mitjançant les actuacions de
ciutat intel·ligent implantades.
6. Incorporació de la participació de la ciutadania i l’empresa en la millora
dels serveis intel·ligents.
7. Foment de la participació de les pimes del territori en els processos de
renovació dels serveis intel·ligents en règim de concessió.

Nivell 4: Gestionat

8. Integració de la solució de participació ciutadana en la plataforma
tecnològica de ciutat intel·ligent.

Nivell 5: Optimitzat

9. Evolució cap a un model basat en la personalització, tant per al ciutadà
o l’empresa individual, com per a un segment de població o sector
empresarial concret.

1. Prospecció de les iniciatives, les solucions i els casos d'èxit de participació ciutadana
portades a terme per altres administracions
Descripció
Si el municipi encara no disposa d’una solució de participació ciutadana, identificar les solucions
tecnològiques implementades amb èxit en altres administracions.
L’avaluació s’hauria de realitzar segons els criteris següents:
 Tecnològic: ús d’estàndards, facilitat d’implementació, facilitat d’integració amb altres
sistemes i plataformes.
 Funcional: valor de les funcionalitats bàsiques, avançades i evolució futura (roadmap)
prevista.
 Nivell de servei: principalment nivell de disponibilitat i temps de resolució d’incidències amb
possibles penalitzacions davant d’incompliments.
 Econòmic: model basat en llicència o en servei, cost, manteniments correctius i evolutius.
 Usabilitat: facilitat d’ús de les eines i de les funcionalitats de la solució.
 Satisfacció de l’ús de l’eina (usuaris interns i externs) en els processos portats a terme
anteriorment.
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1. Prospecció de les iniciatives, les solucions i els casos d'èxit de participació ciutadana
portades a terme per altres administracions
Beneficis
Conèixer les solucions i els models que podrien ser aplicables i útils d’acord amb les característiques
del municipi.

2. Implementació de canals de participació en línia per a la ciutadania
Descripció
Implementar els canals en línia de participació ciutadana per recollir les opinions i queixes de la
ciutadania i establir una comunicació bidireccional entre la ciutadania i l’ajuntament.
Les solucions de participació ciutadana que s’implementin han de complir amb els requeriments
d’interoperabilitat de la futura plataforma tecnològica de la ciutat intel·ligent per garantir-ne la
integració.
Principalment s’hauria de tenir en compte la inclusió dels canals web, mòbil (app) i de les principals
xarxes socials.
Respecte del canal web, entre les funcionalitats hi hauria:
Per al ciutadà
 Usuari anònim/part pública
o Consultar incidències públiques
o Reportar incidències
o Avisar d’alertes de la ciutat
o Fer preguntes i suggeriments públics
 Usuari registrat/part privada
o Crear incidències i compartir-les
o Votar
o Comentar
o Seguir
o Denunciar
o Generar cartes personalitzades als regidors
Per a l’ajuntament:
 Descriure i dissenyar l’espai de participació web.
 Configurar i definir qüestionaris i enquestes.
 Crear espais de debat.
 Crear blocs.
 Crear llistes de distribució per difondre i fomentar l’intercanvi entre els usuaris.
 Gestionar el repositori de documentació i elements multimèdia d’interès.
 Interaccionar entre espais de participació temàtics diferents.
 Configurar formularis de contacte per contactar amb els responsables de participació.
 Gestionar el calendari d’activitats i esdeveniments del municipi amb la capacitat de
participació de la ciutadania.
 Gestionar i publicar l’agenda de plens del consistori.
 Gestionar i difondre notícies.
 Gestionar i enviar butlletins a una llista de distribució.
 Monitoritzar l’opinió dels ciutadans en les xarxes socials.
 Administrar i gestionar consultes vinculants al municipi.
 Fer el seguiment en temps real de les incidències reportades (connectat amb l’app).
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2. Implementació de canals de participació en línia per a la ciutadania




Fer el quadre de comandament per a la monitorització (indicadors i mapes de calor
d’incidències i queixes).
Generar informes.
Fer el motor de cerca intern segons filtres.

El canal mòbil i l’app de participació ciutadana haurien d’estar integrats amb la solució web de
participació comentada anteriorment. Entre les principals funcionalitats hi ha d’haver:
 Informació d’incidències i queixes.
 Enviament de suggeriments i millores.
 Informació sobre les alertes, actuacions i activitats previstes al municipi (talls en els carrers,
talls en els subministraments bàsics, obres, festes, etc.).
 Participació en fòrums i espais participatius.
 Càrrega de documents i fitxers adjunts (fotografies, vídeos, etc.).
 Configuració de notificacions.
 Seguiment en temps real de les incidències recollides (connectat a la solució web).
 Integració amb els perfils de xarxes socials.
En el cas de les xarxes socials, es considera que l’Administració hauria de tenir perfil o presència
activa en les principals xarxes socials i plataformes web, com ara:
 Change.org
 Facebook
 Instagram
 Linkedin
 Twitter
 Youttube
Beneficis
Comptar amb canals de participació en línia permet oferir als ciutadans més alternatives i mitjans per
comunicar-se, més agilitat en la interacció i una comunicació més directa entre les diferents àrees de
serveis i la ciutadania.

3. Comunicació de què és la ciutat intel·ligent i quins són els seus beneficis
Descripció
Elaborar i executar el pla de comunicació intern i extern sobre què és la ciutat intel·ligent i els seus
principals beneficis.
Beneficis
Aconseguir traslladar la utilitat i els beneficis de la ciutat intel·ligent a la ciutat i als seus habitants.

4. Avaluar la conveniència d’encetar un procés de participació ciutadana per a l’elaboració del
pla estratègic de ciutat intel·ligent del municipi
Descripció
Avaluar la conveniència d’organitzar un procés de participació ciutadana per a l’elaboració del pla
estratègic de la ciutat intel·ligent del municipi, per incorporar-hi la visió de la ciutadania i tenir una visió
clara i detallada de les seves principals necessitats, i en quins àmbits hi ha les principals incidències i
queixes.
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Entre les principals tasques que cal tenir en compte en el procés participatiu, hi ha d’haver:
 Decidir el lideratge polític (preferiblement l’alcalde/alcaldessa).
 Decidir el lideratge tècnic del procés participatiu i l’organigrama sobre el qual recaurà.
 Cercar el consens de totes les forces polítiques respecte del desplegament de la ciutat
intel·ligent i del procés participatiu.
 Incorporar el consell de la ciutat o similar. És a dir, els agents clau com ara associacions,
ciutadans no associats, entitats, empreses, representants de totes les forces polítiques del
consistori, representants del govern municipal, consells consultius territorials i sectorials, etc.
 Preveure una col·laboració externa de suport al procés participatiu per a la dinamització i la
comunicació.
 Dinamitzar la participació ciutadana per a la diagnosi, la definició de l’escenari de futur i la
priorització de les accions i actuacions per realitzar al municipi.
És recomanable, en aquest cas, que el procés de participació es reobri periòdicament (cada 2-3 anys)
per actualitzar el pla estratègic de la ciutat intel·ligent del municipi.
Beneficis
Aconseguir una primera implicació activa dels ciutadans, les empreses i les entitats representatives
del territori en el desplegament de la ciutat intel·ligent al municipi.

5. Comunicació de les noves actuacions de ciutat intel·ligent previstes i dels beneficis
aconseguits mitjançant les actuacions de ciutat intel·ligent implantades
Descripció
Elaborar el pla de comunicació intern i extern sobre el desplegament gradual de l’estratègia de ciutat
intel·ligent del municipi, informant tant de les noves actuacions previstes com de les actuacions
implantades i dels beneficis que s’han aconseguit.
Beneficis
Aconseguir que la ciutadania s’involucri i participi activament durant tot el desplegament de la ciutat
intel·ligent en el municipi.

6. Incorporació de la participació de la ciutadania i l’empresa en la millora dels serveis
intel·ligents
Descripció
Incorporar nous processos participatius de caràcter puntual i periòdics (p. ex., anual) per millorar els
serveis intel·ligents desplegats.
Entre els objectius d’aquest processos puntuals, hi hauria d’haver:
 Incorporar la percepció qualitativa de la ciutadania en la gestió i el control de l’acord de SLA
d’un servei intel·ligent, o, el que és el mateix, incorporar el rol de la ciutadania en l’avaluació
de la qualitat del lliurament d’un determinat servei (p. ex., neteja viària), mitjançant enquestes
ciutadanes. La retribució del prestador o concessionari hauria de tenir una part variable lligada
a aquesta avaluació.
 Incorporar les opinions i queixes de la ciutadania, recollides a través dels canals de
participació, en els processos de transformació i millora dels serveis intel·ligents.
Beneficis
Aconseguir uns serveis intel·ligents que satisfacin millor les necessitats reals de la ciutadania.
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7. Afavorir la participació de les pimes del territori en els processos de renovació dels serveis
intel·ligents en règim de concessió
Descripció
L’estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, estableix com un dels
objectius principals desenvolupar una economia basada en el coneixement i la innovació empresarial
i, en especial, al voltant de les pimes, i considera que la contractació pública hi juga un paper clau.
Alineat amb aquest objectiu, l’estratègia de ciutat intel·ligent passa també per afavorir la participació
de les pimes del territori en les contractacions públiques i els processos de renovació dels serveis
intel·ligents en règim de concessió.
En aquest sentit, els plecs i contractes públics haurien d’incorporar més mesures per afavorir i
potenciar aquesta participació. Les principals mesures haurien de ser:
 Més flexibilitat i agilitat en els procediments de contractació pública.
 Reducció de la càrrega administrativa durant l’execució del servei intel·ligent.
 Eliminació de requisits financers desproporcionats quant a la posició financera dels candidats.
 Requisits de participació mínima de pimes en les agrupacions d’empreses que vulguin
participar en els concursos que s’iniciïn.
Beneficis
Potenciar la innovació i la competitivitat de l’ecosistema empresarial (pime) del territori.

8. Integració de la solució de participació ciutadana en la plataforma tecnològica de la ciutat
intel·ligent
Descripció
Integrar la solució del portal de participació ciutadana en la plataforma tecnològica de la ciutat
intel·ligent.
Com una font més de dades, la solució de participació ciutadana de l’Administració ha de poder
entregar les dades a la plataforma de la ciutat intel·ligent del municipi, de manera que puguin estar
disponibles per ser analitzardes per les altres aplicacions municipals, juntament amb la resta de
dades.
Beneficis
Un gestió més integral i holística de tots els serveis mitjançant la incorporació de la visió de la
ciutadania en els processos de gestió, anàlisi i presa de decisions de l’ajuntament.

9. Evolució cap a un model basat en la personalització, tant per al ciutadà o l’empresa
individual, com per a un segment de població o sector empresarial concret
Descripció
Adaptar i fer evolucionar el model de foment de la participació ciutadana buscant la personalització,
tant per al ciutadà o l’empresa individual, com per a un segment de població o sector empresarial
concret.
En aquest sentit, per aconseguir més implicació de la ciutadania i de la societat en general,
l’Administració ha d’adoptar una visió de 360º del ciutadà i dels segments de població per conèixer la
seva situació i necessitats en tot moment, i així poder adaptar de manera dinàmica i proactiva els
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9. Evolució cap a un model basat en la personalització, tant per al ciutadà o l’empresa
individual, com per a un segment de població o sector empresarial concret
serveis que se li proporcionen.
Adreçar-se de manera proactiva i personalitzada a la ciutadania permet buscar, al mateix temps, la
seva implicació i participació real en el processos de transformació contínua dels serveis que rep.
Per adoptar la visió de 360º, l’ajuntament requereix informació prèvia i en temps real del ciutadà i dels
segments de població d’interès, informació i coneixement que cal que es trobi prèviament en la
plataforma de la ciutat intel·ligent del municipi.
Per tant, la solució de participació ciutadana ha d’evolucionar per permetre una comunicació
personalitzada i adaptada a la situació, les necessitats i les preferències de cada ciutadà o segment
de la societat en tot moment (p. ex., adreçar-se al ciutadà segons el mitjà més adient per ell, sigui a
través de carta física, correu electrònic, via app o a través d’una de les xarxes socials que utilitza
habitualment).
Alguns dels principals aspectes que cal tenir en compte en l’evolució de la solució de participació són:
 Permetre una comunicació proactiva i personalitzada.
 Permetre una comunicació en temps real basada en les dades recollides i el coneixement
transversal adquirit gràcies a la ciutat intel·ligent.
 Fer un ús adient dels canals de comunicació (un o diversos simultàniament), segons les
preferències del ciutadà.
 Permetre una comunicació bidireccional (interacció) assegurant temps de resposta immediats
o establerts en temps.
 Permetre una realimentació de la nova informació recollida per adoptar decisions noves i
millors, basades en el coneixement des de la plataforma de la ciutat intel·ligent.
Un exemple seria que gràcies a una anàlisi de les dades de la plataforma de la ciutat intel·ligent,
l’ajuntament pogués identificar aquelles persones que compten amb rendes baixes i amb un risc de
patir, o que ja pateixen, una exclusió social (p. ex., famílies desestructurades, famílies nombroses,
famílies monoparentals, gent gran aïllada, persones amb dependències, etc.) perquè posteriorment
l’ajuntament s’adrecés de manera proactiva a aquestes persones per activar-los les ajudes i els
recursos establerts que els pertoquen.
Amb aquesta mesura, que seria complementària a les ja existents, l’ajuntament podria tenir més
garanties que no hi ha cap persona en situació de risc social que es quedés sense l’accés als
recursos disponibles.
Un altre exemple seria que, a causa de les obres a la ciutat i davant la necessitat de tallades
programades en els subministraments bàsics, l’ajuntament identifiqués aquells ciutadans i empreses
afectats, i els informés de quan es produirien les afectacions de forma personalitzada i utilitzant els
canals de comunicació adients en cada cas.
En resum, mitjançant totes aquestes actuacions proactives seria possible establir una comunicació
amb el ciutadà i, per tant, crear una oportunitat per incrementar la seva implicació en la ciutat i fer
participar realment aquest ciutadà en l’avaluació o millora del servei rebut.
Beneficis
Potenciar i incrementar la participació activa de totes les capes i segments de la població i la societat
en general de forma intel·ligent.
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6. EXEMPLES DE CASOS D’ÚS INTEL·LIGENT
A continuació s’identifiquen alguns dels casos d’ús dins la ciutat intel·ligent de més interès
per les diferents àrees municipals i que caldria avaluar a l’hora d’elaborar l’estratègia de la
ciutat intel·ligent del municipi.

Comerç i promoció econòmica






Objectiu

App del municipi amb l’agenda i l’oferta comercial, d’oci i
gastronomia.
Servei de wifi públic a les àrees comercials d’accés al portal
web del municipi amb l’agenda i l’oferta comercial, d’oci i de
gastronomia.

Fomentar el consum en el
comerç local del municipi

Anàlisi avançada de patrons de mobilitat de vianants i amb
vehicle dins la ciutat i l’extraradi.
Anàlisi de consum (ubicacions, quantitats, patrons
temporals, mètodes de pagament, etc.), a través de
col·laboracions amb entitats bancàries i operadores de
telecomunicacions.

Millorar i reequilibrar l’oferta
comercial dels barris.
Millorar polítiques de
promoció de la ciutat.

Cultura

Objectiu



App amb realitat augmentada en els museus (i amb possible
ús de tecnologies NFC, QR i ebeacons).

Maximitzar l'experiència del
visitant en els elements
patrimonials i culturals del
municipi.



App del municipi amb l’agenda cultural i d’activitats de la
ciutat.

Fomentar el consum de
cultura al municipi.

Educació

Objectiu



Plataforma web amb les millors apps i continguts educatius
en línia.

Millorar l’accés a continguts
educatius.



Disseny de pràctiques interactives (web, apps, realitat
augmentada, laboratoris remots, centres de fabricació 3D,
robòtica, col·laboració amb l’R+D+I i les empreses)

Crear nous instruments per
a l’ensenyament.

Energia i medi ambient



Objectiu

Sistema de control de l’enllumenat públic.
Sistema de gestió integral d’edificis públics.
Inclou, entre d’altres, la gestió del manteniment, la
climatització intel·ligent, la monitorització i control del
consum energètic, i la domòtica de l’edifici.
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Aplicacions web i app de consulta de les dades de consum
dels comptadors intel·ligents.

Millorar l’eficiència
energètica.



Sistema intel·ligent de gestió del rec, del verd urbà i l’arbrat.

Millorar la qualitat dels
espais verds.
Millorar l’eficiència del
consum d'aigua
Millorar l’eficiència dels
recursos municipals de
parcs i jardins.



Sistema d’informació en temps real sobre la meteorologia
(temperatura, qualitat de l’aire, pressió, humitat, pluja, vent,
neu radiació solar, etc.)
Sistema d’informació de la qualitat de les platges i de la mar.

Millorar la qualitat de vida
dels ciutadans.
Millorar l’eficiència en els
recursos de l’Administració.
Millorar la resiliència i el
temps de resposta i
resolució d’incidències.



Govern i Administració

Objectiu




App d’identificació segura del ciutadà.
Plataforma de pagament i cobrament d’impostos.

Millorar els serveis de
l’Administració (gestió de
tràmits en línia).
Millorar l’eficiència en els
recursos de l’Administració.



Eines analítiques, quadres de comandament i alertes per a
la presa de decisions.

Millorar la gestió municipal.
Millorar la resiliència i el
temps de resposta i
resolució d’incidències.
Controlar la qualitat en
temps real dels serveis en
concessió.



Sistema de gestió integral de les obres a la via pública del
municipi.

Reduir l’impacte de les
obres.
Millorar l’eficiència en els
recursos de l’Administració.



Sistema d'anàlisi de patrons de comportament i mobilitat de
la ciutadania (vianants i vehicles) en l'àrea urbana a través
de la xarxa wifi.

Millorar polítiques urbanes
de la ciutat.



Integració amb el portal de dades obertes i publicació de
dades de la ciutat intel·ligent per a l’explotació contínua.

Generar nova activitat
econòmica amb l'aparició de
serveis de tercers basats en
l'explotació del coneixement
de la ciutat.
Millorar la transparència de
l’Administració.
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Integració de l'aplicació de gestió i dels canals de
participació ciutadana (web, apps, punts interactius, oficines
virtuals, etc.) a la plataforma de ciutat intel·ligent (p. ex.,
sistema de queixes).

Alinear polítiques amb les
necessitats de la ciutadania.
Millorar la presa de
decisions.



Sistemes de monitorització de les xarxes socials per a la
detecció de les opinions i sentiment de la ciutadania en el
municipi.
Implementar mòduls de sensor-ciutadà en les apps
corporatives de l'ajuntament (amb el consentiment previ i
l’anonimització de les dades).

Augmentar el coneixement
dels interessos i les
necessitats de la ciutadania
respecte del municipi.



Manteniment i conservació de l’espai públic

Objectiu



Sistema de registre d’incidències a la via pública i al
mobiliari urbà amb app corporativa i app per al ciutadà.

Gestionar eficientment les
d’incidències i controlar la
qualitat de serveis en
concessió.




Sistema intel·ligent de recollida de la brossa.
Sistema de control de la qualitat de la neteja viària.

Gestionar eficientment les
incidències i controlar la
qualitat de serveis en
concessió.



Sistema de reserves en línia o via app per a l'ús
d'equipaments públics.

Gestionar l'ús
d'equipaments públics per
part de la ciutadania (p. ex.,
instal·lacions esportives i
culturals).

Mobilitat urbana



Objectiu

Sistema de gestió en temps real del trànsit.
Senyalització intel·ligent i sistema d’estimació i informació
del nivell de congestió en les vies de circulació.
Sistemes intel·ligents de planificació de rutes per al parc
mòbil de vehicles municipal.

Controlar el trànsit.
Minimitzar les congestions
de trànsit.
Millorar l’eficiència en la
gestió d’accidents.



Sistema amb videocàmera de control de matrícules per les
zones de vianants d'accés restringit.

Minimitzar les congestions
de trànsit.
Configurar àrees de
vianants amb l'elaboració de
llistes blanques (veïns) amb
permís per accedir-hi amb
vehicle.



Sistema d’informació del nombre de places d’aparcament
lliures en temps real (per les àrees més congestionades).
Sistema de control del temps d’ocupació i de reserva de les
àrees de càrrega i descàrrega.
Sistema de validació de l’ocupació de les parades de taxi de
vehicles amb llicència.
Sistema de pagament via mòbil de les àrees blava i verda.

Gestionar i optimitzar l’ús de
la via pública.
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Optimitzar la gestió del
transport públic.
Millorar l’eficiència dels
recursos públics.



Sistema d'informació en temps real de la posició del
transport públic i del temps d'espera a les parades.
Sistema d’informació en temps real del nivell d’ocupació del
mitjà de transport.
Parades amb sistema de sol·licitud d’autobús o altres
mitjans de transport sota demanda.
Sistema de pagament via mòbil (app, NFC, Bluetooth).



App per a la mobilitat accessible.

Millorar la mobilitat de les
persones amb dificultats de
moviment.



Sistema de gestió de vehicles per a la mobilitat urbana:
bicicletes, bicicletes elèctriques i ciclomotors elèctrics.
Sistema de recàrrega de vehicles elèctrics.

Millorar la mobilitat urbana.






Participació ciutadana

Objectiu



Integració de l'aplicació de gestió i dels canals de
participació ciutadana a la plataforma de la ciutat intel·ligent
(p. ex., sistema de queixes).

Enriquir l'anàlisi per prendre
millor les decisions.



Sistemes de monitorització de les xarxes socials per
detectar les opinions i els sentiments de la ciutadania al
municipi.
Implementar mòduls de sensor-ciutadà en les apps
corporatives de l'ajuntament (amb el consentiment previ i
l’anonimització de les dades).

Augmentar el coneixement
dels interessos i les
necessitats de la ciutadania
respecte del municipi.



Salut i serveis socials

Objectiu




Carpeta personal de salut des del mòbil.
Sistema de videoconferència metge-pacient.

Millorar el servei de salut als
ciutadans.
Millorar l’eficiència en l’ús de
recursos de salut.



Sistema d’app-web per a la interacció entre professionals de
la salut i pacients amb malalties cròniques i polimedicats per
a la millora de la seva adherència.

Millorar la qualitat de vida
dels pacients crònics.
Millorar l’eficiència en l’ús de
recursos de la salut.



Plataforma d’assistència virtual per a la monitorització
remota de persones amb dependència

Fomentar la inclusió social.
Millorar l’eficiència en l’ús de
recursos dels serveis
socials.



Sistema d’informació de la contaminació atmosfèrica,
sonora i lumínica del municipi.
Sistema d’informació sobre al·lèrgies i plagues.

Millorar la salut pública i la
qualitat de vida del ciutadà.
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Seguretat ciutadana



Objectiu

Sistema de videovigilància.
Sistema de geolocalització en la sala de control de les
patrulles de la guàrdia urbana.
Sistema de geoposicionament de l’app amb el botó
antipànic a la sala de control.

Millorar la coordinació dels
recursos de la policia local.
Reduir el temps de resposta
i la resolució de la
incidència.



Sistema de control de matrícules per a la traçabilitat de
vehicles sospitosos.

Detectar ràpidament
vehicles sospitosos.



Eina d’anàlisi de sentiment en les xarxes socials per a la
detecció d’amenaces i predicció de crims.
Eina d’anàlisi i identificació de patrons temporals i en temps
real per a la predicció de crims.
Eina d’anàlisi avançada de dades per a la resolució de
crims.

Millorar la seguretat
ciutadana.
Millorar l’eficiència en els
recursos de seguretat.
Disminuir la criminalitat o els
incidents.
Detectar ràpidament
incidents.






Turisme


App amb realitat augmentada en les rutes turístiques del
municipi (i amb possible ús de tecnologies NFC, QR i
ebeacons).

Maximitzar l'experiència
turística al municipi.



Eina d’anàlisi avançat del turista: origen, comportament,
patrons de mobilitat, indrets més visitats, compres i mètodes
de pagament, etc., a través de la xarxa wifi municipal i de
col·laboracions amb entitats bancàries i operadores de
telecomunicacions.

Millorar els serveis de
l’Administració.
Millorar l’eficiència dels
recursos de la ciutat i
l’Administració.
Millorar la planificació
turística.



Establiment de punts TIC turístics en mobiliari existent.

Millorar la promoció turística
de la ciutat.

Fig. 13 Exemples de casos d'ús intel·ligent.
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7. MECANISMES I INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT
7.1. Instruments associats a programes de cofinançament de fons
europeus
A continuació s’identifiquen els instruments i programes de cofinançament existents i que
podrien facilitar el desplegament de la ciutat intel·ligent al territori.
Instrument

Horizon 2020

Entitat
convocant
UE

Descripció

 Suport a la PCP i PPI
Accions cofinançades de suport a la compra pública
innovadora (PPI) o precomercial (PCP)
Dins l’eix de reptes socials
 Convocatòries SCC de ciutats i comunitats intel·ligents
 Convocatòries EE d’eficiència energètica
 Convocatòries de mobilitat per al creixement
 Convocatòries INSO de noves formes d’innovació
 Convocatòries REFLECTIVE pel patrimoni cultural
 Convocatòries DS de seguretat digital
 Convocatòries PHC de personalització de la salut i
l’atenció

PO FEDER de
Creixement
sostenible

Ministeri
d’Economia i
Competitivitat

 Actuacions integrades de desenvolupament urbà: Ciutats
intel·ligents, eficiència energètica, mobilitat i accessibilitat
 Programes de finançament de la CPI: Innodemanda i
Innocompra

Convocatòria
Smart Cities

Red.es

 Convocatoria de Smart Cities dins del Plan Nacional de
Ciudades Inteligentes.
 Illes intel·ligents

PO FEDER
Catalunya

Generalitat de
Catalunya

 Convocatòries de l’enfocament integrat de
desenvolupament territorial (OT4 i OT6)
 Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)

Fig. 14 Mecanismes i instruments de finançament disponibles per l’Administració local.

Cal destacar, en aquest punt, la compra pública innovadora (CPI), que és un instrument a
disposició de l’entitat pública per fomentar la innovació empresarial, buscant satisfer la
necessitat no coberta de l’Administració mitjançant una solució innovadora. La CPI, tal com
s’indica en la taula anterior, compta amb instruments de finançament específics dins dels
fons europeus Horizon 2020 i ESIF per fomentar-ne la utilització.
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7.2. Models de col·laboració publicoprivada (CPP)
La situació actual que afronten les administracions públiques, on els recursos econòmics
són molt limitats, especialment els recursos destinats a la inversió, implica la necessitat de
trobar estratègies alternatives que permetin el finançament de nous projectes com ara la
construcció de noves infraestructures o la generació de nous serveis.

Entre les alternatives existents, hi ha els models basats en la col·laboració publicoprivada,
els quals busquen aprofitar els avantatges de tots dos sectors.

Principalment, aquests tipus de models permeten a l’Administració aprofitar-se alhora de
l’eficiència i la innovació del sector privat, de l’accés al finançament per al desenvolupament
del nou projecte, i de l’alliberament de fons públics per a la resta de programes de
l’Administració.

A continuació es recullen els diferents avantatges que permeten aquests models:

Avantatges
fiscals
 Millora del
deute públic.
 Entrega de
més valor pel
diner.
 Assignació
òptima del
risc.
 Control
pressupostari.

Avantatges
econòmics

Avantatges
tecnològics

 Rapidesa de la
 Transferència de
posada en
tecnologia.
marxa.
 Formació.
 Modernització.
 Innovació.
 Fiabilitat.
 Eficàcia.
 Accés a capital
internacional.
 Suport a mercats
de capital locals.

Avantatges
socials

Avantatges
polítics

 Servei a les
necessitats
socials.
 Augmenta del
nivell de vida.
 Millora del medi
ambient.
 Equilibri
d’objectius
públics i privats.
 Assignació més
eficaç dels
recursos.

 Nou rol per a
l’Administració.
 Conservació de
la responsabilitat
pública per a la
provisió dels
serveis.
 Control de la
corrupció i el
tràfic
d’influències.
 Estabilitat a llarg
termini.

Fig. 15 Avantatges dels models de col·laboració publicoprivada (CPP) (Font: La tercera vía: en
la frontera entre público y privado, PWC).

Tot i això, cal tenir en compte que aquests models CPP es solen utilitzar per al
desplegament i l’explotació de grans infraestructures que compten amb un volum de negoci
significatiu en compensació pel risc que assumeix el sector privat.
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En aquest sentit, una opció per facilitar el desplegament de la infraestructura i de serveis de
la ciutat intel·ligent d’una manera transversal i homogènia a tot el territori de Catalunya seria
avaluar una estratègia basada en un model d’agregació supramunicipal, al voltant de la
formació de projectes i serveis de ciutat intel·ligent mancomunats que dotessin el sistema de
massa crítica suficient per garantir la viabilitat de l’aplicació d’un model de CPP amb la
participació del sector privat.

En cas contrari, els municipis petits o, fins i tot, els municipis mitjans per a determinats
serveis, no podran recórrer a la participació del sector privat a causa de la falta de viabilitat
del model de negoci associat al servei de ciutat intel·ligent que es vol desplegar.

En la taula següent es detallen els diferents models de CPP habitualment utilitzats, així com
les tipologies i variants existents per a cadascun.

Modalitats de CPP

Tipus i varietats

El sector privat dissenya, construeix, manté la
propietat, desenvolupa, opera i gestiona un actiu
sense cap obligació de transferir la propietat a
l’Administració.
El sector privat assumeix tot el risc associat als ingressos
i reté qualsevol excedent d’ingrés que resulta de les
operacions.
En alguns casos, el sector públic es compromet sota
contracte a comprar el serveis que proveeix el sector
privat a un preu acordat i durant un període determinat
de temps.

 Construir-operar en propietat (BuildOwn-Operate; BOO)
 Construir-desenvolupar-operar (BuildDevelop-Operate; BDO)
 Dissenyar-construir-gestionar-finançar
(Design-Construct-Manage-Finance;
DCMF)

El sector privat compra o lloga de l’Administració un
actiu ja existent.
El renova, el modernitza o amplia per, després, operar-hi.
Generalment es firma un contracte de llarga durada per
desenvolupar i ampliar les infraestructures vigents. Els
ingressos resultants normalment es divideixen entre el
sector públic i el privat.
El sector privat no té cap obligació de retornar l’actiu a
l’Administració en el cas de compra.

 Comprar-construir-operar en propietat
(Buy-Build-Operate; BBO)
 Llogar-desenvolupar-operar (LeaseDevelop-Operate; LDO)
 Ampliar l’actiu existent (Wrap-aroundAddition; WAA)

El sector privat dissenya, construeix, i opera, i en un
moment predeterminat retorna l’actiu a
l’Administració.
Després de la transferència, el sector privat pot llogar
l’actiu a l’Administració.
El contracte normalment involucra cinc grans grups
participants: l’Administració, el concessionari, els

 Construir-operar-transferir (BuildOperate-Transfer; BOT)
 Construir-operar en propietat-transferir
(Build-Own-Operate-Transfer; BOOT)
 Construir-llogar-obtenir propietattransferir (Build-Rent-Own-Transfer;
BROT)
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Modalitats de CPP

Tipus i varietats

inversors, els contractistes i les operadores.
El retorn a la inversió pels que financen el projecte es
calcula en base als ingressos generats durant la fase de
l’operació del projecte.
En aquesta modalitat, el concessionari paga a
l’Administració per la concessió dels drets d’explotació,
però en els casos en què el projecte no és prou viable, o
amb l’objectiu de reduir el nivell de risc comercial,
l’Administració pot arribar a pagar una part al
concessionari.

 Construir-llogar-operar-transferir (BuildLease-Own-Operate-Transfer; BLOT)

Un operador privat, mitjançant un contracte, opera en
un actiu de propietat pública per un període
especificat. La propietat de l’actiu es manté sota
titularitat pública.
Es paga a l’operador per gestionar i operar en el servei
d’acord amb uns criteris de nivell de servei.

 Operació i manteniment (Operation &
Maintenance Contract (O&M)

Fig. 16 Models i tipologies de col·laboració publicoprivada (CPP) (Font: La tercera vía: en la
frontera entre público y privado, PWC)

Finalment, a continuació es descriuen les diferències del model de CPP respecte de les
altres alternatives i instruments que utilitzen les administracions públiques, en relació amb
qui té la propietat dels actius i qui té la responsabilitat final sobre el nivell de servei.
Àmbit

CPP

Concurs públic
tradicional

Subcontractació

Privatització

Planificació

Administració

Administració

Administració

Privat

Disseny

Privat

Administració

Administració/
Privat

Privat

Construcció

Privat

Administració

Administració/
Privat

Privat

Operació/
manteniment

Privat

Administració

Administració/
Privat

Privat

Propietat

Administració/
privat

Administració

Administració/
Privat

Privat

Pagament per
serveis

Administració/
consumidor

Administració/
consumidor

Administració/
Consumidor

Administració/
consumidor

Regulació

Administració

Administració

Administració

Administració

Fig. 17 Avantatges dels models de col·laboració publicoprivada (CPP) (Font: La tercera vía: en
la frontera entre público y privado, PWC)
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7.3. Col·laboració amb tercers: projectes mancomunats
Un model o prototip tradicional de ciutat intel·ligent va associat normalment a ciutats grans,
però també és possible implementar aquests models en ciutats mitjanes. En aquest cas,
però, cal redimensionar els projectes i no cal necessàriament incloure-hi tots els serveis. Ara
bé, quan es tracta de municipis amb escassa població, on es disposa d’uns recursos molt
limitats, no és possible proporcionar els serveis que es requereixen a una ciutat intel·ligent i,
per tant, s’ha de buscar una solució pràctica i oberta per adequar-la a cada idiosincràsia.
Cada població ha d’oferir una seguit de serveis obligatoris en funció de la població, tal com
diu la Llei 7/1985, de 21 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Aquests serveis
són:



Per a tots els municipis: enllumenat públic, neteja viària, cementiri, recollida de residus,
clavegueram, accés als nuclis de població, abastament domiciliari d'aigua potable,
control d'aliments i begudes, i pavimentació de les vies públiques.



Per als municipis on la població superi els 5.000 habitants: biblioteca pública, parc
públic, tractament de residus i mercat.



Per als municipis amb més de 20.000 habitants: prestació de serveis socials, prevenció i
extinció d'incendis, protecció civil, instal·lacions esportives d'ús públic i escorxador.



Per als municipis amb poblacions superiors als 50.000 habitants: transport col·lectiu
urbà de viatgers i protecció del medi ambient.

Com es pot veure, hi ha molts serveis que no s’imposen legalment com a obligatoris per a
molts ajuntaments. Oferir certs serveis suposa uns costos molt elevats, els quals en molts
casos no són assumibles pels municipis petits amb pressupostos reduïts. Per aquest motiu,
una bona opció és recórrer a compartir-los amb altres ajuntaments.

En el cas de petits municipis, el model o concepte de ciutat intel·ligent ha de sobrepassar els
termes municipals per poder rendibilitzar alguns serveis. L’associació de municipis és,
doncs, imprescindible per aconseguir un resultat eficient en termes de mobilitat i
sostenibilitat, entre molts d’altres, i alhora també és una associació beneficiosa per a tots els
que la integren.

- 74 -

Full de ruta per esdevenir una Smart City

La protecció civil i la salut són dos serveis que molt habitualment es comparteixen entre les
petites entitats municipals, i se’n poden trobar nombrosos exemples arreu del territori.

Tot i que la salut és un servei competència de les comunitats autònomes, els ajuntaments
tenen participació en la gestió dels centres d’atenció primària (CAP). Hi ha serveis i eines
“intel·ligents”, com per exemple l'historial electrònic dels pacients, la recepta electrònica i els
serveis de teleassistència i diagnòstic remot -on es solen utilitzar uns braçalets que porta
cada pacient per fer-li un seguiment mitjançant GPS-, que resulten molt pràctics i faciliten la
gestió, el seguiment i el monitoratge dels pacients per als centres de salut que gestionen el
servei de diferents municipis.

Una problemàtica amb la qual es troben habitualment els petits municipis és el transport a
altres nuclis de població, ja sigui cap al mateix entorn o cap a grans nuclis urbans. Aquestes
dificultats d’accés o males comunicacions es deriven de l’aïllament demogràfic, la llunyania i
la baixa densitat demogràfica de certes regions. Oferir un servei de transport conjunt és una
solució senzilla, pràctica i eficient que facilita la mobilitat als habitants d’una regió i evita, en
molts casos, el transport privat. És un bona solució també a l’hora de reduir notablement les
emissions i avançar un pas més cap a la sostenibilitat.

7.3.1. Bones pràctiques en processos col·laboratius
A continuació s’exposen alguns exemples de col·laboracions entre municipis:
 Projecte Desendolla’t. Agència Local de l’Energia d’Osona del Consell Comarcal
d’Osona (ALEO)

-

L’ALEO mancomuna la gestió energètica de 48 municipis (la major part de menys de
4.000 habitants), amb els objectius de:


Estalvi econòmic lligat al consum energètic.



Eficiència energètica.



Promoció de les energies renovables.



Model energètic social.
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-

Segons un estudi propi, l’any 2013 la despesa per habitant i any en il·luminació de la
via pública i edificis (escoles, guarderies, poliesportius, centres administratius...) va
ser de 75 €. El projecte Desendolla’t, iniciat el 2012, té com a objectiu l’eficiència
energètica dels centres educatius. La participació és voluntària i en la tercera edició,
el 2014, hi van participar 30 centres. El projecte treballa en 3 eixos: econòmic,
energètic i pedagògic.

-

-

Les accions desenvolupades són:


Implantació de telemesures de gestió de calefaccions,



Formació del personal dels centres,



Seguiment continuat,

L’estalvi obtingut el primer any va ser del 28%, que es reinverteix en millores en els
mateixos centres. D’altra banda, també es facilita material pedagògic al professorat
per treballar l’estalvi a l’aula, de manera que l’actuació dels alumnes reverteixi en
l’eficiència a l’aula i transmetin les pautes d’actuació a casa seva.

 Projecte Smart Beach. Consell Comarcal del Baix Ebre i Ajuntament de l’Ametlla de
Mar

-

El projecte s’ha desenvolupat a set platges de l’Ametlla de Mar i consisteix en la
millora del subministrament i consum d’aigua a les dutxes i rentapeus, la
senyalització de les platges i, en una segona fase, la connectivitat amb els serveis
d’emergències. El cost d’aquesta primera fase ha estat de 92.000 €, que s’ha
finançat mitjançant la taxa turística.

 Smart Eix Diagonal. Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès,
Igualada i Manresa

-

L’objectiu d’aquesta associació és aconseguir que els municipis avancin en les línies
estratègiques necessàries per poder ser més sostenibles des d’un punt de vista
social, econòmic i mediambiental. El protocol d’actuació es va signar l’11 de
desembre de 2013. Les actuacions incloses van destinades a la promoció econòmica
del territori, al benestar dels habitants, a la millora del medi ambient i a la
transparència de les administracions.
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 Projecte Urban Smart. Eix Diagonal més ajuntaments de Granollers i Mataró

-

Projecte de 7 ajuntaments que té com a objectiu l’eficiència energètica i la
sostenibilitat territorial mitjançant el desplegament d’una xarxa de sensors
interconnectats mitjançant una plataforma comuna de dades. És un projecte finançat
per la Unió Europea i que es realitzarà entre els anys 2015 i 2020.

 Pacte d’alcaldes. Ajuntaments de les comarques de Girona

-

Ja són més de 190 el nombre de municipis de les comarques gironines que s’han
adherit al Pacte d’alcaldes, el principal moviment europeu en què participen les
autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar
l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable als seus territoris. Amb el
seu compromís, els signants de Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la Unió
Europea de reduir del 20% les emissions de CO2 abans del 2020.

Dins d’aquest Pacte, s’han realitzat diverses contractacions conjuntes entre diferents
municipis gironins, facilitant el procés de realització d’obres, adquisició de productes i
serveis, principalment a aquelles entitats locals amb pocs recursos tècnics i econòmics, ja
que garanteix més volum de compra i millor posició de negociació davant dels proveïdors.
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