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1. Introducció i objectius 
El CTecno vol conèixer i comunicar el posicionament de les empreses del sector TIC davant dels reptes 

del concepte Smart Cities i del sector empresarial que es va creant al seu entorn. 

Fins ara, aquesta iniciativa ha estat sota l’àmbit de l’administració pública i cal veure quin és el possible 

impacte en la transformació dels negocis, marc d’actuació per les empreses i ciutadans. Entenem que les 

empreses han identificat aquesta iniciativa com emergent dins el sector i una possible oportunitat de 

negoci, motiu pel qual volen participar activament en el debat del què és i ha de ser el concepte Smart 

Cities a les nostres ciutats: expressar el seu parer, tenir més informació per tal de prendre decisions, 

analitzar possibles inversions, desenvolupar solucions i capacitats i, en definitiva, avaluar la seva 

importància de creixement de cara al futur. 

Tanmateix, i donada la novetat del concepte, es fa palesa la manca de projectes contrastats o 

d’experiències al voltant de l’eix cost-benefici, especialment d’exemples de models de negoci 

empresarial, i per això és benvinguda tota informació i proposta de valor segons la visió de les empreses.  

Aquest white paper és la continuació de l’informe Full de Ruta de l’Smart City per als municipis que 

CTecno va elaborar ara farà un any i de l’Estudi sobre la Cadena de Valor a les Ciutats Intel·ligents 

elaborat per BDigital i CTecno. Tots dos documents són punts de partida i han estat referents en el 

present treball.  

Smart City – Smart Citizen – Smart Business 

Entenem per Citizen Centric la importància que adquireixen les preferències personals en les relacions 

entre les persones i l’Administració, les organitzacions i les empreses. Els ciutadans han de tenir més 

opcions per connectar amb les administracions i les empreses i també entre ells, i poder escollir com 

prefereixen fer-ho: via correu electrònic, missatgeria instantània, xarxes socials, llocs col·laboració, etc.. 

Aquesta tria a l’hora facilita una col·laboració més freqüent, més productiva i més variada, que es pot 

entendre com un sensor més de l'ecosistema: El sensor persona. 

És clar que si el món de les empreses i les ciutats intel·ligents passa a estar integrat des d’aquesta visió 

persona obtindrà molts més beneficis que si aquestes segueixen camins diferents.  

A més a més, la reutilització d'infraestructures, plataformes, dades i sistemes aportaran a les empreses i 

a l’Administració estalvis de costos i una millora de la productivitat i dels mateixos serveis que ofereixen, 

creant així un cercle que es retroalimentarà gràcies al coneixement més profund de les necessitats de 

les ciutats, clients i usuaris. 

Tot plegat en un context interessant al voltant dels serveis, on les administracions han de garantir els 

drets i les obligacions i les empreses poden convertir-se amb les prestadores dels mateixos.  

CTecno vol esdevenir punt de trobada i centre de referència pel sector tecnològic al voltant de les Smart 

Cities, amb l’objectiu de crear una proposta de valor per les empreses que incorpori la visió estratègica i 

les tendències del mercat potencial, els fils conductors i factors tecnològics i empresarials que cal tenir 

present, els condicionants i les recomanacions així com els reptes i dificultats més significatives. 
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Adjunt a l’informe trobareu el mapa de categories en que es poden classificar les empreses relacionades 

amb l’Smart Cities així com les reflexions i consideracions d’una bona part de les més representatives, 

mostra de l’opinió empresarial i els seus reptes de futur. 

CTecno seguirà impulsant informes amb el propòsit d’aprofundir en el concepte d’Smart Cities, 

identificar les millors iniciatives i ajudar a promoure un marc d’actuació que faciliti en el 

desenvolupament de projectes i casos d’èxit. 
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2. Marc d’actuació 

Els drivers de la tecnologia 
“Des del consumisme de la Tecnologia de la Informació, Cloud, mobilitat, macrodades, Internet dels 

objectes…” 

Identificar les tecnologies que són importants 

A continuació, es presenta una metodologia per identificar les tecnologies que poden tenir el major 

potencial per conduir-nos cap a un impacte econòmic substancial i disruptiu en l’horitzó 2025 i, també, 

per identificar quins són els líders amb més impacte potencial que cal conèixer.  

Aquestes tecnologies rellevants poden arribar des de qualsevol àmbit o sorgir des de qualsevol disciplina 

científica, però sovint comparteixen quatre característiques: un índex alt en el canvi tecnològic, un ampli 

abast d’impacte potencial, l’afectació d’un gran valor econòmic i un potencial considerable per a 

l’impacte econòmic disruptiu. Moltes tecnologies tenen la capacitat d’acabar satisfent aquests criteris, 

però són els líders els que hauran de centrar-se en les tecnologies d’un impacte potencial a curt termini 

per tal de poder-les anticipar i preparar.  

Amb aquestes premisses identifiquem les següents tecnologies com a drivers d’impacte econòmic i 

disrupció en l’horitzó 2025: 

 La tecnologia avança ràpidament o experimenta salts.  

Normalment, les tecnologies disruptives demostren ràpids índexs de canvi en termes de 

capacitat, pel que fa a ratis de preu/rendiment, en relació als seus substituts i alternatives, o bé 

experimenten progressos que porten a canvis accelerats d’aquests índexs o a capacitats de 

millora discontínues (salts).  

 

La tecnologia de seqüenciació de gens, per exemple, està avançant amb uns índexs fins i tot més 

ràpids que la mateixa potència de processament informàtic i podrà aviat, fer possible aparells de 

seqüenciació molt econòmics. La tecnologia de materials avançats també està experimentant 

progressos significatius a partir de la primera producció artificial del grafè (graphene) (un 

nanomaterial amb unes propietats extraordinàries que inclouen resistència i conductivitat).  

 

 L’abast potencial del seu impacte és ampli.  

La tecnologia, per tal de ser econòmicament disruptiva, ha de tenir un ampli abast, és a dir, ha 

d’estar en contacte amb companyies i indústries i influenciar (o donar lloc) a una àmplia varietat 

d’aparells, productes o serveis.  

La Internet mòbil, per exemple, pot afectar la forma de vida de cinc bilions de persones 

proveint-los d’eines per convertir-se en innovadors en potència o  emprenedors, esdevenint així 

una de les tecnologies amb major impacte. La tecnologia de la Internet dels objectes (Internet of 

Things)  podrà connectar i incorporar intel·ligència en bilions d’objectes i dispositius arreu del 

món, afectant la salut, la seguretat i la productivitat de bilions de persones.  
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 Afectant un valor econòmic significatiu.  

Una tecnologia econòmicament disruptiva ha de tenir la capacitat de crear un impacte econòmic 

massiu. El valor en joc ha de ser gran en termes de beneficis potencials que poden aparèixer 

sobtadament, a més del Producte Interior Brut (PIB) que podria resultar-ne per a la regió o país, 

i també d’inversions de capital que podran esdevenir obsoletes.  

 

La robòtica avançada, per exemple, té el potencial d’afectar els costos globals del treball en 6.3 

trilions de dòlars. La tecnologia del núvol (Cloud) té el potencial de millorar la productivitat de 

les empreses globals a través de 3 trilions aproximats de dòlars de despesa en tecnologia 

informàtica, a més de permetre la creació de productes nous per Internet i serveis per a bilions 

de consumidors i milions de negocis similars. 

 

 L’impacte econòmic és també potencialment disruptiu.  

Les tecnologies que entenem coma disruptives tenen la capacitat de canviar, dramàticament, 

l’status quo. Poden transformar la manera de viure i treballar de les persones, crear noves 

oportunitats, canvis en els superàvits de les empreses, i comportar el creixement de països o 

canviar els seus avantatges comparatius.  

 

La propera generació de la genòmica tindrà la capacitat de transformar la manera com els 

metges diagnostiquen i tracten el càncer i altres malalties, allargant la vida dels seus malalts. La 

tecnologia de l’emmagatzament de l’energia podrà canviar el com, on i el quan la utilitzarem. 

L’exploració avançada del petroli i del gas, i la seva regeneració, podrà impulsar el creixement 

econòmic i aportar valor als mercats d’energia i a les mateixes regions.  
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Les dotze tecnologies en potència que són econòmicament disruptives es relacionen en el quadre 

següent: 
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2. Marc d’actuació 

Els drivers del negoci 
“… cap als models de negoci Intel·ligent“ 

Els líders empresarials no poden esperar a que les tecnologies, que estan actualment en procés de 

desenvolupament, tinguin efecte per poder identificar quins seran els progressos veritablement 

importants. Han de saber preveure com els avantatges competitius en què han basat les seves 

estratègies empresarials podran veure’s minvats, o potser potenciats, una dècada més enllà, per 

l’impacte real d’aquestes tecnologies emergents.  

Les societats i els seus líders polítics també han de preparar-se per aquesta tecnologia del futur. Per això 

necessiten entendre clarament com la tecnologia donarà forma a l’economia global i la societat en els 

propers deu anys; així com decidir noves formes d’educació, noves infraestructures, i aproximar com 

aquests probables canvis disruptius de l’economia afectarà als seus avantatges comparatius com a 

societat.  

Els governs hauran de crear un entorn on els ciutadans puguin continuar prosperant, tot i que a vegades 

aquestes tecnologies emergents puguin arribar a pertorbar-los. Els líders polítics i reguladors hauran 

d’assumir el repte d’aprendre com gestionar les capacitats de la nova tecnologia biològica i com protegir 

els drets i la privacitat dels seus ciutadans.  

Alguns exemples ràpids sobre aquest possible impacte en l’evolució del “negoci intel·ligent”, poden ser:  

 Salut:  

o Assistència: suport i ajuda als ciutadans discapacitats i d’avançada edat fent ús de les 

solucions del tipus “Ambient Assisted Living” tant a dins com a fora de la seva llar.  

o Monitoratge: vigilància mòbil en temps real que enregistra les funcions del cos humà i 

els hàbits saludables. Seguiment dels pacients i prevenció del seu deteriorament.  

o Hospital: cura i accés a serveis d’atenció sanitària crònica, oferta a domicili de manera 

ràpida i eficient.  

o Visites: virtuals, gestió de l’agenda a distància amb els professionals d’assistència 

sanitària. 

o Emergències : assistència immediata per part d’especialistes professionals de l’atenció 

sanitària (accidents, zones llunyanes, desastres, etc.). 

o Prescripció: el conjunt de tasques que formen part del procés de prescripció 

medico/sanitària mitjançant el telèfon mòbil.  

 

 Moneder: 

o Identificació/Claus: la identitat personal pot ser verificada gràcies a un moviment del 

telèfon, per a qüestions administratives o controls d’accessos.  

o Tiquets/Entrades: permeten als usuaris reservar, comprar i accedir a esdeveniments, 

cinemes, serveis de viatge i transport, etc.  
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o Pagament: els usuaris poden fer transaccions i pagar només passant el telèfon per 

damunt d’un lector NFC. 

o Diners: Els usuaris poden fer transferències de diners des del mòbil a través de xarxes 

peer-to-peer.  

o Cupons: Els usuaris poden obtenir i utilitzar cupons de descompte.  

o Afiliació: targetes de socis o clients.  

 

 Contingut/Creació:  

o Música: serveis de distribució de música amb serveis de valor afegit al mòbil.  

o Esport: serveis de distribució de vídeos en el telèfon mòbil, per exemple, la 

retransmissió dels  destacats d’un partit, o l’enviament de les seves estadístiques al 

públic d’un estadi.  

o Esdeveniments: una millor experiència per al client en teatres, museus, concerts, etc, 

gràcies a l’ús de “rich communications” (serveis audiovisuals, informació contextual, 

vídeos i arxius per compartir, etc.). 

o Turista: donar suport a tota l’experiència turística, ja sigui organitzant viatges i retorns, 

utilitzant instruments de captura de dades de vistes d’interès i interactivitat mòbil per 

tal de permetre als usuaris participar en la producció de contingut col·laboratiu. 

o Videojocs: jocs socials multi-player entre individus (per Internet o en xarxes d’ubicació 

pròxima), realitat augmentada i escenari en 3D de jocs per a mòbil o jocs integrats amb 

experiències dels usuaris. 

o Anunci: anunciar via dispositius mòbils per tal de poder treure profit de la seva ubicació, 

enriquir els serveis de comunicació i altres formes d’entreteniment.  

o Aprenentatge: incrementar l’experiència d’aprenentatge a través de la millora de la 

connectivitat i la col·laboració d’estudiants i professors , proveint un millor contingut 

educatiu.  

 

 Viatjar:  

o Gestió de la flota/Transport de mercaderies: localització de mòbils i rutes via telemàtica 

integrada, per ajudar a reduir les hores de viatge, optimitzar la càrrega, millorar el 

desplegament de la flota i optimitzar el compliment dels horaris.  

o Informació en temps real: Obtenir informació en temps real sobre navegació, accidents 

de tràfic, condicions climatològiques o benzineres, per exemple. 

o Comunicació Car-2-Car:  habilitar la comunicació entre cotxes segons proximitat.  

o Localització de l’equipatge: Permetre als passatgers i professionals localitzar l’estat de 

l’equipatge (a terra, en trànsit, etc.). 

o Passatgers en trànsit: registrar-se virtualment, permetent al passatger saber l’hora 

d’embarcament i informar a la companyia que aquest arribarà a l’hora. 

o Emissions d’alta definició (HD): emetre continguts en alta qualitat.  
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o Entreteniment per als passatgers durant el viatge: millorar l’entreteniment del passatger 

durant el viatge amb sistemes integrats mixtos d’informació i entreteniment 

(infotainment), amb connexió a dispositius personals.  

o Autotrucada d’emergència: enviada instantàniament, emet informació important sobre 

un xoc o accident. 

o Connectivitat amb tercers: Connectar amb diferents serveis tercers relacionats amb 

l’automòbil : garatges, asseguradores, botigues d’aplicacions, guies, etc. 

 

Seguint aquests exemples, es pot resumir la planificació del negoci relacionat amb l’Smart Cities de la 

següent manera:  

o Sistema Operatiu Urbà: una plataforma comuna que millora l’eficiència de la ciutat i 

permet la provisió dels serveis mòbils innovadors i la interconnectivitat entre empreses i 

individus: un model de ciutat integrada.  

o Seguretat pública: serveis mòbils que augmenten l’eficiència i ofereixen noves 

funcionalitats d’alt valor afegit per a l’enfortiment dels organismes encarregats de fer 

complir les lleis. 

o Infraestructures: assistència per dirigir i controlar les infraestructures públiques (els 

llums del carrer, els senyals, etc.) per promoure la seva gestió utilitzant la tecnologia 

mòbil. 

o Mobilitat urbana: flota logística intel·ligent: localització mòbil i itineraris intel·ligents que 

ajuden a reduir les hores de viatge, optimitzar la càrrega i millorar el desplegament de la 

flota. 

o Govern: emprar la tecnologia mòbil i les comunicacions en serveis per al govern i per als 

individus. 

o Energia: un servei de gestió mòbil de l’energia que ajuda als usuaris i les empreses (de 

serveis públics) a gestionar el seu consum i millorar la seva eficiència. 

o Salut: aplicar les telecomunicacions mòbils en els serveis d’assistència mèdica. 

o Moneder: utilitzar l’smart phone com a moneder virtual amb serveis intel·ligents (smart 

services) relacionats.  

o Contingut: millorar l’experiència dels usuaris via continguts multimèdia enriquits.  

o Viatge: millorar l’experiència de viatjar i la seguretat.  
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2. Marc d’actuació 

Els drivers de les Smart Cities 
 

“…I entre un ciutadà intel·ligent i una ciutat intel·ligent: EL CAMÍ” 

Entre 1950 i 2011 la població urbana va augmentar gairebé cinc vegades. Segons les previsions de les 

Nacions Unides en el 2050 el 70-75% de la població mundial viurà a les ciutats. A Europa, amb índexs 

més alts d'urbanització, estem propers a arribar a la cota del 80% en el 2020. En països en 

desenvolupament s'està produint una migració massiva de les zones rurals a les urbanes. 

"If the nineteenth century was the century of empires and the twentieth century the century of nation 

states, then the twenty-first century will be the century of cities"Former US Conference of Mayors’ 

President and Denver Mayor Wellington E. Webb, FirstTransatlanticSummit of Mayors in Lyon, France, 

April 6, 2000 

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. 

Smart City afecta a tots els serveis que es presten en la ciutat: mobilitat, producció i distribució de 

serveis urbans (energia, aigua, etc.), educació, salut, emergències, seguretat, atenció a les persones, etc. 

Smart City utilitza les infraestructures, la innovació i la tecnologia, però també requereix d'una societat 

intel·ligent, activa i participativa: persones, talent, emprenedors, organitzacions col·laboratives, etc. No 

es pot concebre una Smart City sense les persones que hi viuen i treballen, que són el motor i l'ànima de 

la ciutat. 

Les estratègies de Smart City són, alhora, una oportunitat de negoci per a les empreses innovadores i de 

serveis. Smart City és una necessitat per al futur de la societat, però, també és, una oportunitat de 

desenvolupament econòmic al voltant de tots els nous productes i serveis que apareixen. 
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 Nivell de maduresa de l’Smart City des de la perspectiva TIC 

La tecnologia és una de les eines claus per al desenvolupament de la Smart City, una de les 

forces habilitadores exposada en l'apartat anterior. El nivell de maduresa de les TIC influirà en 

l'estratègia del Full de Ruta per a desenvolupar la Smart City i es poden determinar les següents 

etapes: 

o Dispersa 

o Integrada 

o Connectada: pla estratègic complet, gestionat per un model de governança amb una 

visió integrada i connectada. 

 

En la línia de visió integrada i connectada, l'Ajuntament de Barcelona va crear la Gerència d'Hàbitat Urbà 

que agrupa urbanisme, medi ambient, tecnologia i serveis urbans, per a poder donar un enfocament 

integrat de Smart City. Fruit d'aquesta visió, acaba de llançar el Programa d‘illes autosuficients amb 

l'objectiu de generar un nou model de construcció i rehabilitació d'edificis i illes a Barcelona a partir de 

nous principis de gestió, disseny i finançament de les xarxes urbanes, que permeti una autonomia 

energètica i una gestió més sostenible. 

En aquest procés d’integració, el principal resultat es reflecteix en el grau de disponibilitat de dades de 

la ciutat i en els seus serveis integrats. Des d’aquest punt de vista, es poden caracteritzar diferents 

nivells:  

o Dades públiques 

o Informació valuosa 

o Informació ubiqua 
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 The City Protocol 

La creixent rellevància de les noves tecnologies i el seu impacte sobre la transformació de les 

ciutats fa necessari disposar d'un sistema de certificació de ciutats propi de la societat de la 

informació. Aquest ha de mesurar el grau d'eficiència i qualitat de les ciutats a partir 

d'indicadors que avaluïn aspectes estructurals, funcionals, metabòlics i socials de la ciutat en el 

curt, mig i llarg termini. 

 

L'aposta de Barcelona, en aquest sentit, és The City Protocol. Aquesta iniciativa incorporarà 

ciutats, empreses i centres de coneixement capdavanters en el desenvolupament i la 

transformació urbana, amb la finalitat de crear un estàndard d'avaluació mundial. Aquesta 

proposta és prioritària de cara a definir futurs models, propostes, projectes i solucions. 

 

Barcelona compta ja amb una primera proposta d'indicadors. Aquesta haurà de ser debatuda de 

forma oberta i col·laborativa i actualitzada en funció de les transformacions socials, culturals, 

tecnològiques, mediambientals i econòmiques de cada moment. 

 

The City Protocol impulsarà l'economia de la innovació urbana fomentant la definició 

d'estàndards, la integració de plataformes i el desenvolupament tecnològic de solucions urbanes 

amb l'objectiu de millorar l'eficiència en l'ús de recursos, la sostenibilitat ambiental i el progrés 

social i econòmic de les ciutats. 

 

 La cadena de valor tecnològica de les Ciutats Intel·ligents  

Les TIC són el substrat sobre el que es construeix la ciutat intel·ligent. Alineades amb les 

polítiques públiques o els factors socioeconòmics, les TIC permeten la millora en l’eficiència de 

gestió dels serveis existents i també la implantació de models tecnològics emergents (com per 

exemple les dades obertes Open Data i les tecnologies mòbils) que faciliten la creació de nous 

serveis. En un segon estadi, les TIC possibiliten el que s’espera sigui el gran valor d’aquest 

model: la generació de valor afegit a partir de la integració de funcionalitats creuades en temps 

real. 

 

En la figura que segueix, presentem la cadena de valor tecnològica basada en el flux de dades on 

ressaltem els grups tecnològics més rellevants en cada etapa. Aquesta cadena té precisament 

l’inici en les pròpies fonts de dades i en el procés de recuperació que les recull, i el final en els 

serveis que, alhora, realimenten el sistema com a generadors de dades valuoses per ells 

mateixos o altres serveis. 

 

Al mirar el diagrama, s’ha de tenir en compte que descriu el flux típic, però que moltes de les 

solucions existents cobreixen responsabilitats descrites en més d’una etapa. En efecte, podem 

trobar, per un costat, un mercat emergent molt fragmentat amb un gran nombre de solucions 

especialitzades en aspectes molt específics com poden ser els sensors, els equips de 

comunicacions, els algorismes d’optimització o sistemes de visualització.  
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Per l’altre costat, trobem solucions verticals que implementen alguns aspectes de tota la 

cadena. S’ha d’anar amb compte amb algunes d’aquestes solucions amb l’etiqueta “smart” que 

consisteixen en simples evolucions mitjançant la utilització de les TICs de solucions tradicionals, 

ja que acostumen a ser solucions propietàries i poc interoperables.  

Per últim, trobem l’aposta d’algunes grans empreses que intenten aportar una solució integral 

per gestionar ciutats, o de noves empreses que proposen plataformes de connexió de sensors1. 

Nous actors que es postulen com una plataforma que facilita el desenvolupament de serveis per 

part de tercers i que proporcionen certes funcionalitats de processament i visualització. Aquesta 

última proposta és el que s’anomena  Sistema Operatiu Urbà. 

 

 

 La cadena de valor TIC d’una ciutat intel·ligent 

Si ens fixem ara en cadascun dels elements, i començant pel central, veiem que totes les etapes 

de la cadena es despleguen sobre la infraestructura física de comunicació adient a cada cas i 

interactuen a través de les interfícies lògiques que les relacionen.  

                                                           
1
Destaquem Cosm (www.cosm.com) i Evrythng (www.evrythng.com) com a plataformes Web capacitadores de la 

Internet dels Objectes. 

http://www.cosm.com/
http://www.evrythng.com/
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En l’àmbit físic, a més de les xarxes fixes de banda ampla, destaquem la rellevància de la 

multitud de xarxes sense fils que seran necessàries per suportar tots els escenaris d’ús que es 

plantegen dins la ciutat intel·ligent, com les tecnologies de comunicacions de baix consum sense 

fils utilitzades en les xarxes de sensors de baix consum2.  

A més, la presència de les xarxes de telefonia mòbil (en l’actualitat amb una cobertura 3G 

pràcticament completa en ciutats de països desenvolupats i amb la propera introducció de LTE) i 

la proliferació de WiFis ciutadanes volen garantir connectivitat ubiqua d’alta velocitat, 

permetent l’aparició de serveis en temps real fins i tot amb continguts multimèdia pesants. 

D’igual manera, diferents tecnologies són necessàries per transportar les dades i coordinar els 

diferents processos. A part de les tecnologies de serialització de dades i orquestració de serveis, 

destaquen les ontologies, necessàries per millorar la compatibilitat entre els diferents serveis 

gràcies a una descripció compartida i estructurada dels dominis dels sistemes. Actualment, l’ús 

d’ontologies s’articula sobre una combinació de tecnologies que inclouen llenguatges de 

representació3, i components d’emmagatzematge i explotació4. 

En general, els reptes o limitacions d’aquestes famílies tecnològiques les trobarem en la gestió 

de grans volums de dades en temps real. En aquest sentit, s’haurà de fer un esforç molt gran per 

augmentar al màxim el rendiment de les solucions per tal que els processos de transformació de 

dades no penalitzi el rendiment global dels sistemes, tenint en compte que en la majoria de 

casos estarem en un entorn distribuït i executat al núvol. 

El punt d’inici de la cadena es troba en les fonts que nodriran el sistema. Avui en dia, el volum i 

la diversitat de fonts de dades a les ciutats intel·ligents és molt extens. Des de sensors/actuadors 

gestionats per l’administració pública o per ciutadans privats, fins a repositoris d’empreses 

privades passant per tot tipus de dades provinents de dispositius i aplicacions mòbils. 

Especialment, cal remarcar el paper protagonista tant dels data sets dinàmics d’Open Data com 

de la captació de dades geolocalitzades procedents de dispositius mòbils amb continguts 

generats en xarxes socials com Twitter o Foursquare (anomenat crowd sourcing), que s’estan 

convertint en una palanca de la innovació en serveis. Tenint en compte que gran part de l’èxit 

dels projectes de ciutats intel·ligents depèn de la matèria primera, és a dir les dades, cal 

continuar treballant per habilitar més i millors fonts. En primer lloc és necessari un esforç 

addicional per part de les administracions públiques per compartir les seves dades doncs, tot i 

que s’ha començat a posar les bases, resta molt camí per recórrer en la majoria dels casos. 

Certament, no és suficient en publicar una sèrie de data sets en format fitxer, sinó que cal 

publicar-los mitjançant interfícies basades en API per tal de permetre un accés, integració i 

reutilització fàcil d’aquestes dades. En paral·lel, cal millorar l’eficàcia de la compartició de les 

dades mitjançant la seva connexió, homogeneïtzació i estandardització de formats (moviment 

liderat per Linked Data). 

                                                           
2
On destaquen Zigbee o 6LoPAN. 

3
Com són RDF o OWL. 

4
Com són Virtuoso, AllegroGraph, 4store o D2RQ. 
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La segona etapa de la cadena consisteix en l’adquisició de dades, procés que variarà depenent 

de la tipologia de les mateixes, la manera en què estan publicades (a la Web) i les limitacions 

imposades per la font. Podem categoritzar els diferents mètodes de recuperació en interfícies de 

programació d’aplicacions, APIs (per a dades publicades a través d’interfícies proporcionades 

per serveis Web), Streaming (per fonts contínues de dades, com sensors i xarxes socials) o 

Scrapping5 (pels nombrosos casos on les dades es recuperen directament del contingut de 

pàgines Web que no ofereixen la possibilitat d’accedir-hi a través d’una interfície estructurada). 

Cal tenir en compte que, a més, en molts sistemes d’adquisició requereixen laboriosos processos 

de neteja, integració, validació i normalització de dades abans que es puguin emmagatzemar. 

Tot i l’existència de múltiples plataformes desenvolupades per a l’adquisició de dades (com les 

d’IBM, Apache Droids, etc.) la varietat de fonts, formats i limitacions fan que l’esforç d’adaptació 

sigui molt elevat. Per tal de simplificar aquest procés, és fonamental consolidar la definició i 

adopció d’estàndards per al format de dades i per a la integració de les diferents tipologies de 

fonts. 

La tercera etapa consisteix en l’emmagatzematge, que inclou la capacitat de mantenir, classificar 

i indexar dades per poder oferir les funcionalitats de cerca i consum de les mateixes. Actualment 

molts àmbits de treball requereixen un emmagatzematge i gestió de les dades extremadament 

massiu, com és el cas de ciutats intel·ligents. Aquestes necessitats han superat amb escreix les 

prestacions dels models clàssics d’emmagatzematge, i per aquest motiu s’han desenvolupat 

nous models englobats sota el concepte de Big Data. Les limitacions de les anomenades bases 

de dades relacionals han motivat l’aparició de les NoSQL (o no relacionals), específiques per a la 

tipologia de dades a emmagatzemar (basades en documents, columnes, clau/valor i en graph). A 

més de les bases de dades, també cal  destacar el conjunt de tecnologies que potencien la seva 

escalabilitat i interoperabilitat. En el primer grup trobem les tecnologies de distribució o 

clustering6, i en el segon les interfícies multi-plataforma escalables7. Tot i aquest nou ventall de 

tecnologies, el ritme de creixement de dades i, sobretot, la necessitat de treballar en escenaris 

en temps real, fan que els reptes tecnològics a superar siguin encara rellevants per tal de poder 

satisfer les necessitats del futur pròxim.  

En la quarta etapa representem el procés d’extracció d’informació útil i coneixement a partir de 

totes les dades obtingudes. En el cas de les ciutats intel·ligents prenen especial rellevància les 

dades que, a més de referència temporal, estan geoposicionades, conjuntament amb les 

tecnologies que són capaces d’extreure’n coneixement i de treballar-hi eficientment a gran 

escala. Algunes de les qüestions que s’estan estudiant a l’actualitat són, per exemple, els 

patrons de consum elèctric per identificar estalvis, patrons de mobilitat urbana per definir i 

potenciar un transport més sostenible, previsió d’aglomeracions urbanes mitjançant l’anàlisi de 

                                                           
5
Scrapping, referit a les tècniques d’adquisició de dades publicades en pàgines Web. 

6
Entre les principals tecnologies de clustering es destaquen Hadoop, Yarn, Storm o Yahoo S4. 

7
Les principals interfícies multiplataforma escalables són Avro, Thift i Rest. 
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missatges a les xarxes socials, o fins i tot, entenent la ciutat com un sistema holístic, quina és la 

interrelació dels seus diferents subsistemes. 

A part de l’evolució d’eines GIS d’informació geogràfica, noves solucions de Business Intelligence 

i fins i tot de mineria de dades estan guanyant rellevància en les comunitats empresarials i 

també científiques. Exemples d’aquestes són eines comercials desenvolupades per SAP o IBM8 

així com eines de codi obert9 que implementen un gran nombre d’algorismes de classificació, 

clustering o associació. A més, alguns d’ells ja estan dissenyats amb els requeriments de Big 

Data en ment. En aquesta etapa és on s’espera que l’aplicació de “l’art de l’extracció del 

coneixement” aporti grans avenços potenciats, a la vegada, per l’esperat augment de la 

disponibilitat de  dades. Tot i així, serà un procés de llarg recorregut, encara que s’identificaran 

beneficis des del primer moment, és necessari un detallat coneixement de domini per extreure 

el màxim potencial i per això fa falta experiència amb els sistemes implantats. 

La cinquena i última etapa, de serveis, constitueix el punt principal d'accés per als usuaris de 

l'arquitectura de la ciutat intel·ligent, on interactuen amb els resultats de la recollida, 

emmagatzematge i tractament de dades. Els serveis ofereixen diversos mitjans de presentar 

aquests resultats a un públic més ampli amb un objectiu específic en ment, des d’individus 

particulars, a gestors d’infraestructures o desenvolupadors de nous serveis o aplicacions. Aquest 

objectiu pot ser la visualització d'un aspecte específic de les dades o l’extracció de conclusions a 

partir del seu anàlisi; pot ser el desenvolupament d'un producte orientat a un públic massiu, 

com una aplicació mòbil, que ofereix informació i recomanacions extretes de les dades; o pot ser 

la creació d'una eina de modelatge per ajudar els responsables en prendre les seves decisions 

sobre el funcionament dels sistemes de ciutat i les modificacions necessàries per millorar-los. 

Quatre categories de serveis que actualment atrauen interès i que es veuen potenciades per les 

etapes anteriors són (tenir en compte que poden ser no exclusius i potencialment integrables en 

molts escenaris): 

o Sistemes de suport a la decisió:  

Partint de la base de la capa de processament i anàlisi, el concepte de "city dashboard" 

ofereix als planificadors de la ciutat (o als ciutadans) la capacitat de controlar els fluxos 

de dades sobre la ciutat, amb anàlisi de dades per als mesuraments importants i alertes 

en cas de circumstàncies excepcionals. 

o Modelat comportamental urbà:  

Relatiu a la utilització dels sistemes de suport a la decisió, el modelat dels patrons d'ús 

permet als planificadors de la ciutat anticipar els efectes dels sistemes urbans en 

diversos escenaris i ajustar adequadament els recursos dels quals disposen. 

o Optimització urbana:  

                                                           
8
SSAS (SAP), SPSS (IBM). 

9
Com són Pentaho, R, Rapid Miner, Statistica, Mahout i Weka. 
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Oferir als gestors urbans i al ciutadà la capacitat de planificar i optimitzar l'ús dels 

sistemes de la ciutat és una característica fonamental en aplicacions en àmbits com la 

gestió energètica i el transport. 

 

o Personalització i recomanació:   

La incorporació de les preferències de l'usuari, així com la intel·ligència adaptativa, 

permet als serveis, en particular els que estan orientats a un públic més ampli, la 

possibilitat de refinar els resultats dels serveis i oferir una millor experiència al ciutadà. 

Atès que la capa de serveis abasta una àmplia gamma d'aplicacions potencials, les tecnologies utilitzades 

per crear aquestes aplicacions són molt diverses. Dos dels àmbits claus són: 

o Aplicacions mòbils:  

Actualment existeixen a disposició dels desenvolupadors diferents entorns de treball10 

que permeten el desenvolupament d'aplicacions mòbils multiplataforma. A més, l'ús de 

tecnologies mòbils com ara NFC o GPS, conjuntament amb la connectivitat ubiqua de 

xarxa permeten que el dispositiu i el seu propietari també serveixin com a fonts de 

dades dins el sistema urbà. Com a exemple en l’àmbit del transport trobem l’aplicació 

mòbil Waze11 que aprofita la ubiqüitat dels dispositius mòbils tant com sensor de 

densitat de tràfic com a mitjà d'interacció amb l'usuari. 

o Visualització:  

Existeixen tecnologies12 prominents per crear visualitzacions de dades, ja sigui per la 

Web o per altres mitjans de presentació. Les visualitzacions mateixes són generalment 

projectes a mida, creats per a un públic específic. 

També és important notar que mentre que la majoria d'aquests escenaris tracten serveis com el punt 

final al flux d'informació, les dades resultants de la utilització d'aquests serveis poden també alimentar 

iterativament el sistema com a fonts de dades en nous processos d’explotació. 

Un dels obstacles principals que cal superar en la creació de serveis pel control de  la ciutat intel·ligent 

és proporcionar un entorn d’interacció senzill però efectiu a partir de conceptes i dades inherentment 

complexes. Particularment en l'àrea de visualització de dades, aquesta és la tasca principal: destil·lar 

quantitats massives de dades en formats dispars per tal de simplificar l’anàlisi i presa de decisions. De la 

mateixa manera, per als serveis destinats a informar o alertar, ja sigui per un usuari individual o un 

responsable de la ciutat, la presentació ha de ser directa i clara, sense deixar de banda però la necessitat 

d’oferir informació completa i actualitzada. 

Un aspecte clau, del que dependrà l’èxit del model de ciutat intel·ligent, és la reutilització no només de 

dades sinó també de serveis (o llibreries) software. En línia als esforços d’estandardització i 

                                                           
10

Com són Phonegap/Cordova, Sencha Touch, i jQuery Mobile. 
11

www.waze.com 
12

Com són d3, R, Processing i Quadrigram. 
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homogeneïtzació, i com a part fonamental del sistema operatiu urbà, existeixen diferents iniciatives 

(com els projectes europeus CitySDK i Compose) que pretenen dissenyar SDKs (Software Development 

Kits) que agrupin aquestes llibreries  (accés a dades, algoritmes d’anàlisi, etc.) per tal de facilitar i 

fomentar el desenvolupament de nous serveis i aplicacions.  

Finalment, destaquem el desafiament tecnològic consistent en l'àmplia varietat de plataformes mòbils i 

suport de hardware existent i la fragmentació que aquest ha creat. Això converteix la tasca d'oferir 

suport universal multiplataforma i multidispositiu sota un model de costos eficient en un objectiu molt 

complicat per als desenvolupadors d’aplicacions. La proliferació contínua d’entorns pel 

desenvolupament multiplataforma prova d’adreçar aquest objectiu, però no sempre és capaç de seguir 

el ritme d'innovació de la indústria. 
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3. Oportunitats de negoci 

El mercat 
Hi ha alguns drivers de mercat global i indicadors que permeten mesurar el mercat potencial de 

Software en 23.9 bilions de dòlars per al 2013. Relacionat per exemple amb: 

 Una ràpida urbanització en els mercats emergents. 

 Una modernització necessària dels mercats desenvolupats. 

 Prioritat per al finançament d’organitzacions nacionals, regionals i internacionals. 

 Sector públic, comercial i d’atenció/relació consumidor. 

Els que prenen les decisions empresarials en les ciutats promouen més decisions de Tecnologia de la 

Informació (IT) 

En el 2016, un 80% de totes les noves inversions en IT inclouran executius corporatius (Line Of Business 

executives)que participaran activament en més del 50% de les decisions d’inversions. —segons IDC. 

Les ciutats poden aprofitar l’última onada de la tecnologia per tal de superar els seus reptes i aconseguir 

els seus objectius a llarg termini, com per exemple el creixement econòmic, el desenvolupament social i 

la gestió mediambiental. Una nova era de dades connectades, serveis i dispositius en el núvol (Cloud) 

crearà noves i immenses oportunitats per a transformar les operacions i les infraestructures, atreure els 

ciutadans i les empreses i accelerar la innovació i les oportunitats. 

 Quins seran els drivers? 

o Plataforma flexible Cloud amb una forta ciber seguretat i Interoperativitat. 

o Ofertes per als consumidors i empreses a l’abast de tota la ciutat. 

o Lideratge del mercat de Business Intelligence 

o Facilitadors “Més amb menys” (More with Less) i “Nou amb menys” (New with Less) 

o Nous models de negoci i programes que accelerin el creixement econòmic. 

o CoIT, BYOD, Internet dels objectes, Mòbil, NFC,…. 

 

 Quina serà una oportunitat d’ingressos? 

o Proporcionar solucions replicables a nivell global. 

o Serveis de Business Intelligence. 

o Serveis d’integració (per a escenaris múltiples). 

o Aplicacions per a mòbils i altres dispositius. 

o Increment de la publicitat i oportunitat en la identificació. 
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 Market Opportunity: $23.9 Billion Software Spend in  2013  

(Source: IDC City IT Spending, Spring 2012) 
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L’Administració Pública 
La Ciutat Intel·ligent (Smart City) segons el Dr. Rudolf Giffinger és aquella que s’identifica pels sis criteris 
següents: 

 economia intel·ligent, 

 mobilitat intel·ligent, 

 medi ambient intel·ligent, 

 habitants intel·ligents, 

 model de vida intel·ligent, 

 administració intel·ligent. 

 

L’objectiu principal en una Ciutat Intel·ligent per a l’Administració és oferir una major qualitat de vida als 

seus conciutadans, mitjançant la supervisió optimitzada de la ciutat —disposant d’una infraestructura 

que contribueixi al recull i distribució de dades necessàries per a l’anàlisi precisa de les situacions, que 

permetin adaptar els recursos a les necessitats reals de la manera més acurada possible i per tant de 

gestionar millor els pressupostos— així com oferint altres serveis que millorin l’accés de la població als 

equipaments, a la salut, a l’oci, a les gestions administratives, etc. 

En aquest sentit, les tecnologies de la informació i l’analítica de dades en temps real es poden utilitzar, 

entre altres, en els àmbits següents: 

 Transport i mobilitat: 

o Transport públic: predir l'arribada d'autobusos o trens i així poder informar els 

passatgers, bé sigui mitjançant SMS o mitjançant taulers d'informació en estacions, 

parades o fins i tot dins dels mateixos mitjans de transport. Amb tota aquesta 

informació a més és possible replanificar rutes, disposar de sistemes integrats d'horaris, 

de sistemes de venda de tiquets, localitzar en temps real els diferents metros i 

autobusos, mesurar la densitat de passatgers, etc. Addicionalment és possible decidir 

l'obertura de noves línies d'autobusos i en definitiva millorar la xarxa de transports de la 

ciutat. (http://smartcity-telefonica.com/?p=226) 

o Gestió de flotes: optimitzar rutes, optimitzar càrregues, optimitzar manteniment, etc. 

http://smartcity-telefonica.com/?p=223 

o Gestió del trànsit: per predir el trànsit, programar rutes, desviar la circulació en cas 

d’embussos, el control dinàmic i adaptatiu de carrils, modificar els semàfors de manera 

dinàmica i ajustada a la seva capacitat etc. 

o Gestió de les places d’aparcament disponibles: Els conductors poden rebre informació 

en temps real de la plaça d'aparcament que els queda més a prop de forma ràpida i 

immediata, tot estalviant temps i combustible, reduint d'aquesta manera la 

contaminació i els embussos de trànsit, i millorant, per tant, la qualitat de vida. 

o Elaboració i optimització constant de sistemes de seguretat viària (transports públics i 

privat). 

o Gestió i optimització del Bike sharing / car sharing. 

o Disseny de fluxos de vianants. 

http://smartcity-telefonica.com/?p=226
http://smartcity-telefonica.com/?p=223
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 Aigua: 

o Detecció de fuites d’aigua en temps real. 

o Prevenció d’accidents per sobrepressió, prevenció d’inundacions. 

o Control de qualitat de l’aigua (potable, platges, etc.). 

o Gestió dels consums d’aigua (en temps real, telefactura, etc.). 

o Control dels cabals per a la gestió del subministrament (teledetecció, etc.). 

o Control i alarma anticipada dels cabals dels rius. 

o Ajustament del reg de parcs i jardins en funció de la humitat detectada. 

 
 

 Energia: 

o Enllumenat: adaptació de l’enllumenat en funció de les necessitats de cada moment 

(radiació solar, si hi ha gent o no al carrer, etc.). 

o Infraestructures de producció energètica per a autoconsum en edificis i instal·lacions 

públiques. 

o Optimització del cost del consum en base al consum real per trams horaris i tipus de 

font d’energia utilitzada. 

o Sistemes de monitorització de la xarxa elèctrica per evitar sobrecàrregues. 

  

 Residus i neteja viària: 

o Optimització del servei de recollida (Control del contingut dels contenidors per adaptar 

les rutes de recollida a les necessitats reals, etc). 

o Optimització del servei de neteja viària. 

 

 Control ambiental 

o Centres integrats de control en temps real per tal de reduir el més ràpidament possible 

la contaminació i altres situacions de risc per a la salut pública: 

 Qualitat de l’aire: alertes de salut pública a les persones especialment 

vulnerables a algun tipus de contaminació (via sms, etc.). 

 Soroll. 

 Temperatura (per a alertes de salut pública, etc.). 

 Radiació solar. 

o Sistemes d’avís a la població. 

 

 Gestions administratives 

o Gestió d’impostos (calendari personalitzat, pagament telemàtic, etc.). 

o Tràmits electrònics (padrons, certificats diversos, etc.). 

o Finestreta única en línia (on-line). 

 

 Co-disseny de polítiques públiques amb la participació dels ciutadans: 

o Integració de tècniques de participació, com la consulta en línia o la deliberació sobre 

els canvis de servei proposades per a potenciar la participació dels usuaris com a 
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ciutadans en la democratització de les decisions adoptades sobre els nivells futurs de 

subministrament urbà. (http://ca.wikipedia.org/wiki/Smart_city). 

o Participació en la presa de decisions. 

o Governança transparent. 

o Sistemes de vigilància d’incidències, queixes i suggeriments. 

 

 Altres: 

o Sistemes avançats d’ajuda i serveis socials a persones dependents mitjançant 

geolocalització. 

o Inventaris geolocalitzat del mobiliari urbà, arbrat, fanals, parcs i jardins, fonts, etc. 

o Targetes moneder i multifuncionals per a l’ús de serveis públics i socials: Transport 

públic, biblioteques, sanitat, identificació, etc. (ex: “The Smartcities card is a 

multifunctional card which will allowy ou to access a number of different services and 

products in Southampton. It can be your bus pass, donor card, library card, leisure card 

or your ID card. Alsoit is then wway to paythe toll on theItchen Bridge”. 

http://www.southampton.gov.uk/living/smartcities/) 

o Centres integrats d’emergència. 

 

 Noves formes de col·laboració entre diverses administracions: 

o Compartició de dades en temps reals que permetin una millor coordinació i per tant 

millora en l’oferta de serveis públics i de la gestió de les funcions de la ciutat i la seva 

àrea metropolitana. 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Smart_city
http://www.southampton.gov.uk/living/smartcities/
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3. Oportunitats de negoci 

Els condicionants i recomanacions 
Donat aquest context anteriorment descrit, és imprescindible abordar alguns dels condicionants que 

podrien actuar com factors externs i, d’alguna manera, influir en el grau d’avanç i evolució d’una Ciutat 

Intel·ligent, les seves empreses, els seus ciutadans i la interacció entre tots.   

Alguns dels condicionants que hem identificat són :  

 Barreres tècnic-legals de la normativa local i autonòmica a l'Smart City 

 Les vocacions tecnològiques. 

 L’evolució de la MWC i la seva repercussió a la pime catalana. 

 L'impacte de les TIC en el PIB català. 

 Situació actual i perspectives del Sector Tecnològic a Catalunya 

 Viabilitat i implantació de models PPP (públic, privat, partnership).  

 Implantació de Standards (City protocol, open data....) 

 Normativa i controls de qualitat - AENOR (Normas, ISO,...) 

 Lideratge per part administració pública 

 Compra pública innovadora  

 Aspectes i normativa jurídica i legals  

 

Com annex a aquest informe s’incorpora un dossier relacionat amb el procés de normalització del 

concepte Smart Cities que des d’AENOR s’està impulsant, una iniciativa que encara no està alineada amb 

The City Protocol impulsat per la ciutat de Barcelona i que caldrà doncs anar veient com es concreta 

finalment. 

El CTecno té previst impulsar un conjunt d’estudis que es consolidaran al llarg de la tardor de 2013.  

Aquests estudis són: 

 Baròmetre del sector Tecnològic de Catalunya 2014. Sisena edició. Està previst activar la sisena 

edició del Baròmetre abans de la finalització de 2013 amb el propòsit de poder publicar els seus 

resultats a primers del mes d’abril de 2014. Al llarg dels mesos de setembre i octubre es 

dissenyarà el proper estudi Baròmetre i les seves principals característiques. 

 

 Estudi sobre les barreres tècnic-legals de la normativa català en el marc de l’Smart City. En el 

marc de les iniciatives de promoció de l’Smart City i les oportunitats de negoci i 

desenvolupament econòmic de les empreses TIC, el CTecno vol impulsar un estudi que revisi i 

identifiqui en la normativa catalana aquelles consideracions que poden ser un obstacle en el 

procés de desenvolupament de l’Smart City. Entenent que sovint el paper de l’Administració no 

serà el d’impulsar les iniciatives sinó en procurar no bloquejar-les amb normatives 

complementàries que impedeixen la seva aplicació. L’estudi té el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona, en concret de l’IMI, i compta amb el suport addicional de Localret. 
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 Estudi sobre les vocacions tecnològiques. El CTecno és conscient de la manca de vocacions 

tecnològiques actual que augura un horitzó futur problemàtic en termes de perfils professionals 

tecnològics. En aquest cas el que actualment s’està valorant és posar en marxa un projecte que 

sobre les conclusions d’aquest estudi, identifiqui possibles accions per a redreçar la situació i 

activar algunes iniciatives pilots per a contrastar-les.  

 

 Estudi sobre l’impacte en el PIB català de les TIC. Amb col·laboració del IESE, CTecno vol 

impulsar un estudi que visibilitzi l’impacte que el sector TIC aporta al PIB Català. En aquest cas 

l’estudi està en procés de disseny, s’està valorant quina podria ser la metodologia més 

adequada per a obtenir uns resultats adients, i el que és més important en aquest cas, amb 

terminis raonables, doncs sovint aquests estudis requereixen de sèries històriques per a 

contrastar les dades. 

 

 Estudi sobre la MWC i la seva repercussió en la pime catalana. La MWC Barcelona està en ple 

procés de consolidació i cal garantir un impacte positiu d’aquesta iniciativa en la pime catalana. 

Aquest estudi-informe persegueix sensibilitzar a la pime catalana, mostrant-li el full de ruta que 

ha de seguir per tal d’aprofitar la capitalitat mundial del mòbil, especialment mostrant les 

oportunitats que existeixen i les solucions de mobilitat més adequades a la seva realitat com a 

palanca de creixement competitiu. Aquest estudi té el suport de la MWC i està en procés de 

confirmar el suport d’esponsorització. 
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3. Oportunitats de negoci 

Casos d’èxit: ciutats 
 

 Buenos Aires 

La ciutat de Buenos Aires ha entrat en el món de les Smart Cities fent èmfasi en l’accés a la 

Societat de la Informació per part dels seus ciutadans. Buenos Aires ha desplegat la xarxa més 

gran d’accés públic gratuït a Internet existent actualment a Llatinoamèrica, que dóna cobertura 

a una gran part de la metròpoli així com la xarxa de metro. 

 

 Estocolm 

La ciutat d’Estocolm, gràcies a la seva estratègia Visio2020, s’està convertint en una de les Smart 

Cities de referència mundial. La capital sueca era una ciutat amb un alt volum de tràfic, que 

afectava no només als seus ciutadans sinó també a la mateixa economia, doncs no era gens 

senzill fer negocis i anar de compres en una ciutat totalment col·lapsada. 

 

Els gestors municipals es van plantejar un model de gestió intel·ligent del tràfic amb tres 

objectius fonamentals interrelacionats entre ells: 

o Reduir el tràfic. 

o Millorar el transport públic. 

o Cercar la implicació de la ciutadania en el procés. 

 

Per això, en primer lloc, es va integrar un model de pagament tipus peatge, que afavoria a 

aquells que estaven menys temps en el centre de la ciutat o bé hi accedien a hores de menor 

tràfic. En segon lloc, es va decidir que tota la recaptació d’aquests peatges es destinaria 

directament a la millora de la xarxa pública de transport de la ciutat i l’accés des de la perifèria al 

centre. Finalment aquest model va ser aprovat pels ciutadans abans d ela seva execució 

definitiva mitjançant la celebració de dos referèndums. 

El resultat de tot plegat va ser que Estocolm va esdevenir una ciutat on es poden fer negocis i 

anar de compres de manera eficient, i a més a més, una ciutat menys contaminada i amb millor 

qualitat de vida. 

Amb tot això s’ha reduït el tràfic en un 20%, ha disminuït el temps d’espera en un 25% i s’han 

retallat les emissions en un 12%. 

Estocolm destaca en gairebé la totalitat de les magnituds associades a l’Smart City. 

 

o Sostenibilitat i medi ambient. La ciutat d’Estocolm va ser designada European Green 

Capital per la Comissió Europea l’any 2010. 

o Comunicacions i TIC. La ciutat gaudeix de connectivitat en banda ampla mitjançant 

xarxes fixes i inalàmbriques d’última generació. El 90% dels edificis residencials i el 100% 

dels edificis d’oficines disposen d’accés a xarxes de fibra òptica. 
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o Persones. Estocolm presenta una de les densitats de població més elevades amb una 

elevada capacitació en noves tecnologies, i és l’àrea de Suècia on resideix un major 

nombre de ciutadans amb formació superior. 

o Innovació i creativitat. Amb més de 20.000 empreses del sector TIC, i prop de 100.000 

llocs de treball tecnològics, Estocolm és seu d’un dels més importants clústers de la 

indústria TIC a nivell mundial. 

o Mobilitat i tràfic. Estocolm utilitza les seves xarxes de comunicacions per a gestionar 

més eficientment el tràfic de vehicles i oferir als conductors informació sobre les 

incidències en la circulació. 

o Administració electrònica. Els serveis d’administració electrònica s’utilitzen de manera 

generalitzada per part dels ciutadans. Així, més del 70% dels estudiants es matriculen 

online i més del 90% de les sol·licitud de llars d’infants es presenten i es tramiten a la 

xarxa. 

 

 Marsella 

La ciutat de Marsella ha posat el transport en el centre del seu desenvolupament com a Smart 

City. Mitjançant l’entitat de gestió del transport públic ha implantat una xarxa de comunicacions 

que aporta connexió gratuïta per als passatgers a l’hora que altres serveis de cara a la millora de 

la qualitat i la seguretat en el transport, entre els que destaca un sistema de vídeo vigilància 

intel·ligent en temps real o el servei d’autoprestació de la gestió geolocalitzada de la flota 

d’autobusos. 

 

El pla de millora  inclou iniciatives com la implantació de la tecnologia Near Field Communication 

(NFC) per a l’accés dels ciutadans a un conjunt inicial de 22 serveis públics diferents. 

 

 Rio de Janeiro 

La ciutat brasilera de Rio de Janeiro s’ha dotat d’un Centre Intel·ligent d’Operacions que 

proporciona informació dels sistemes i infraestructures més importants de la ciutat de manera 

que els seus gestors disposen d’una visió integrada. Gràcies a això s’ha produït una reducció del 

30% en el temps de resposta en els casos d’emergència. El nou centre ajuda a les autoritats 

municipals a preparar la ciutat de cara a dos esdeveniments com la Copa del Món de futbol de 

2014 i els Jocs Olímpics de 2016. 

 

Algunes dades del Centre: 

o És el primer centre del món que integra totes les etapes de la gestió d’una crisi, 

proporcionant així una resposta immediata en situacions d’emergència. 

o 400 empleats en 3 torns treballen 24 hores al dia els 365 dies de l’any. 

o Té instal·lats 300 monitors distribuïts en 100 sales diferents. 

o Es generen imatges de la ciutat gràcies a 200 càmeres aproximadament. 

o 70 controladors vigilen la ciutat amb imatges en alta resolució. 
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o Tecnologia de control per Google Earth. 

o Integració en temps real de 30 departaments i organitzacions governamentals. 

o Presa de decisions basada en 215 punts d’acció diferents. 

o Sala de control amb la pantalla més gran de l’Amèrica Llatina (80 metres quadrats). 

 

 Singapur 

La ciutat de Singapur està creant un sistema energètic intel·ligent (IES – Intelligent Energy 

System) que, mitjançant el flux bidireccional d’informació a la xarxa de subministre elèctric, 

permet la reducció del consum d’energia en un 3%. El desplegament de comptadors intel·ligents 

(AMI - Advanced Metering Infrastructures) va acompanyat de l’extensió d’una xarxa de 

comunicacions de fibra òptica d’alta velocitat. 

Singapur també ha creat una de les xarxes de transport públic més modernes, assequibles i 

utilitzades del món. Un dia normal hi poden arribar a coincidir gairebé tres milions de persones 

viatjant en autobús i 1,6 milions en tren. Les opcions de pagament de transport públic són més 

simples i flexibles i encaixen amb l’estil de vida dels viatgers. 

IBM ha ajudat a crear un sistema de pagament que ofereix als ciutadans diferents targetes en 

funció de les necessitats de transport, que a més a més simplifica i agilitza el pagament de les 

tarifes. Addicionalment s’ha produït una reducció del 80% en les incidències d’ingressos com a 

conseqüència del funcionament deficient del sistema. 

Singapur és considerada pel Banc Mundial com la millor ciutat per a fer negocis i la més 

adequada per a afavorir el creixement de les empreses. Aquest entorn favorable al 

desenvolupament i a l’activitat econòmica fan també de Singapur una Smart City. 

 

 Barcelona 

La ciutat de Barcelona ha fixat el seu objectiu de desenvolupament en un model estandarditzat i 

replicable de Smart City, mitjançant el disseny de cadascun dels elements que la integren: els 

models de serveis, les xarxes de sensors i de comunicació, la plataforma de gestió dels serveis, 

etc. A més a més Barcelona està desenvolupant polítiques de suport al vehicle elèctric 

associades a l’activitat de la plataforma público-privada de promoció de la mobilitat elèctrica. 

 

 Burgos 

El focus en el ciutadà així com la gestió interna eficient formen els pilars del projecte Smart City 

de Burgos. La ciutat ha desplegat una xarxa de comunicacions que integra fibra òptica i 

comunicacions inalàmbriques mitjançant WiMAX per a la xarxa troncal i WiFi per a l’accés final. 

Basant-se en aquesta xarxa, Burgos ha reduït els seus costos de gestió, utilitzant-la per a la 

implementació de serveis d’autoprestació, proporciona accés gratuït a Internet als seus 

ciutadans tant als carrers i places com a edificis municipals i integra serveis municipals com el 

lloguer de bicicletes o serveis d’informació ciutadana sobre els esdeveniments de la ciutat.  



30 
 

Les properes passes inclouen, com a exemple, el desplegament de serveis de seguretat basats 

en vídeo vigilància intel·ligent o sistemes digitals i automàtics de gestió dels espais públics 

d’aparcament. 

 

 Gijón 

La ciutat de Gijón (Astúries) compta amb un dels més avançats serveis d’identificació ciutadana. 

Mitjançant una única targeta ciutadana, els residents de la ciutat poden accedir a molts serveis 

com accés gratuït a Internet mitjançant la xarxa WiFi de la ciutat, lloguer de bicicletes públiques, 

accés a l’oficina virtual de ciutadans, accés al transport públic, piscines, centres d’art o als 

serveis de biblioteques entre d’altres.   

 

 Madrid 

La ciutat de Madrid té nombrosos projectes operatius que poden qualificar-se com Smart City 

centrats en els serveis als ciutadans, la seguretat, la sostenibilitat ambiental i la mobilitat. Alguns 

exemples són: 

o En l’àrea de serveis als ciutadans, el servei de teleassistència domiciliària que atén a més 

de 120.000 persones grans. Un dels serveis més ben valorats pels ciutadans. 

o En matèria de seguretat, el Centre Integrat de Seguretat i Emergències de Madrid 

(CISEM)  que coordina els serveis de Bombers, Policia Municipal, SAMUR, Protecció Civil 

i Agents de Mobilitat, que ha assolit temps de resposta inferiors a 8 minuts per a la 

policia i bombers i inferiors a 7 minuts per al SAMUR. 

o En l’àrea de la mobilitat, les grans infraestructures de Madrid han estat acompanyades 

de complexos sistemes de gestió. La gestió integral de la flota d’autobusos urbans de la 

EMT, projecte que ha començat el 2007 i que permet la localització continua, 

instantània i automàtica dels 2.100 autobusos des del Comandament Central. La EMT 

subministra informació en temps real mitjançant nombrosos canals i fins i tot una 

plataforma de dades en obert per a desenvolupadors. 

o En el camp de la sostenibilitat, Madrid ha estat reconeguda com la ciutat més sostenible 

d’Espanya segons l’estudi realitzat per KPGM. Són projectes destacats: 

 El pla d’ús sostenible de l’energia en edificis municipals. 

 El Telecontrol de les infraestructures hidràuliques associades al riu Manzanares 

que gestiona de manera automàtica les portes de regulació del riu. 

 El reciclatge i valorització dels residus que es realitza al Parc Tecnològic 

Valdemingómez. 

 El nou Pla d’Ordenació Urbana actualment en fase d’elaboració, que recollirà 

tots els reptes que planteja el futur de la ciutat, concebut sobre cinc pilars: 

habitabilitat, eficiència energètica, recursos tecnològics, iniciativa econòmica i 

innovació empresarial. 
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 Màlaga 

La ciutat de Màlaga està desenvolupant el seu projecte de Smart City amb el focus situat a 

l’eficiència energètica. Així, el projecte s’ha fixat com a objectiu la reducció de 6.000 tones 

anuals d’emissions de CO2 a l’atmosfera i un 20% del consum d’energia. Per això s’han adoptat 

mesures com la introducció de vehicles elèctrics i la transformació de la xarxa de distribució en 

una Smart Grid. 

 

 Santander 

La ciutat de Santander s’ha centrat en l’aplicació del concepte d’Internet dels Objectes i de 

l’Internet del Futur. El projecte Smart Santander s’emmarca dins del 7é Programa Marc finançat 

per la Comissió Europea i específicament dins de la iniciativa FIRE. El projecte proposa una 

plataforma experimental d’investigació per al desenvolupament d’aplicacions i serveis associats 

a una ciutat intel·ligent. 

En la doble vessant experimentació-servei el projecte aporta a la comunitat científica 

internacional un banc de proves de característiques úniques, disponible a gran escala, per a 

l’experimentació i l’avaluació dels conceptes Internet dels Objectes en condicions reals. 

El projecte preveu el desplegament d’un total de 20.000 sensors instal·lats a les ciutats de 

Belgrad, Guilford, Lübeck i Santander, amb la finalitat de l’explotació d’un ampli ventall de 

tecnologies. Sent a Santander on es desplegarà el major nombre de sensors, 12.000. 
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4. Conclusions  
 

Les ciutats i les empreses formen part d'una mateixa xarxa, on les primeres veuen a les persones com a 

ciutadans i les segones com a usuaris o clients potencials. Queda palesa la necessitat de facilitar la 

transformació de les ciutats cap a ciutats intel·ligents i els negocis tradicionals cap als negocis 

intel·ligents (Smart Business), però actualment el veritable impulsor d’aquestes iniciatives són les 

persones amb les seves necessitats, les seves actituds i l’ús que fan de la tecnologia de consum. 

És indiscutible que l'ús de certes tecnologies està directament influenciat pels propis ciutadans, i no tant 

per les ciutats, empreses o els seus departaments TIC. La incorporació de les tecnologies de consum en 

l'àmbit social i laboral està essent un important catalitzador d'aquesta transformació.  

Les ciutats i les empreses han d'aprofitar l'oportunitat per ajustar els processos de negoci i actualitzar 

les seves estratègies i polítiques TIC amb resultats fàcilment mesurables. 

La tendència de la consumerització (estimulada per canvis en l'accés generalitzat a Internet, els hàbits 

de consum, les tecnologies de col·laboració, el consum de dades i els serveis Cloud, entre d’altres) 

comporta molt més que facilitar un simple accés remot a dades i aplicacions, doncs comporta una 

comunicació molt més ràpida, fluïda, rica, interactiva i productiva.  

Els beneficis de la transformació de les ciutats i les empreses que apostin per redissenyar els seus 

processos, seran múltiples doncs estaran aprofitant els avantatges de la transformació per construir 

mètodes de treball i interaccions completament nous per a aquest entorn i aquestes tendències. 

Podríem anomenar aquesta transformació com un “re-disseny de processos”. 

Quan parlem de re-disseny de processos a les ciutats des de la perspectiva del ciutadà, aquest espera 

que els nous processos el permetin establir nous models col·laboratius amb cadascun dels 

protagonistes, la flexibilitat d'adaptació d'aquest procés a les seves necessitats, mitjançant una 

experiència d'ús que realment sigui atractiva i adequada a les interfícies del dispositiu que estigui 

utilitzant i finalment centrat en ell mateix (citizen centric). 

En aquest context, sorgiran noves oportunitats i models de negoci no exempts de dificultats, 

controvèrsia i, al mateix temps, innovació.  

Alguns d’aquests podran ser :  

 

 Col·laboració transversal a la ciutat (cross-city) 

Moltes iniciatives que participen en els resultats de la ciutat necessiten bé accions coordinades a 

través dels propis sistemes de la ciutat, o bé inversió en un sistema per aconseguir un resultat 

que no sigui un simple retorn financer. Per exemple, l’objectiu a llarg termini de molts canvis en 

el sistema de transport és la millora del creixement econòmic i la productivitat, o la reducció de 

l’impacte mediambiental. 
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Aquestes iniciatives són sovint dissenyades i dutes a terme per un grup de stakeholders de la 

ciutat (potser incloent-hi l’ajuntament, les universitats properes, les empreses locals, les 

comunitats i els socis del sector privat). 

Per tal d’atreure les diferents formes d’inversió necessàries per suportar el programa “Smart” 

aquestes agrupacions d’stakeholders necessiten ser entitats on es prenguin decisions i no pas 

ser grups de discussió. Els inversors buscaran l’experiència prèvia d’accions col·lectives per 

assolir objectius clars i compartits; i per un enfocament madur de la gestió de riscos en l’entrega 

de projectes. 

 Potenciar les empreses socials 

Les empreses socials són una àmplia categoria d’empreses privades que, d’alguna manera, es 

comprometen amb objectius socials i/o mediambientals que també auditen juntament amb 

l’actuació financera: una tàctica que es coneix amb el nom de comptabilitat de triple resultat 

(triple bottom-lineaccounting). 

Donades les semblances entre els objectius de la comptabilitat de triple resultat i els de les 

iniciatives “Smart”, no sorprèn que les empreses socials s’encarreguin de moltes de les activitats 

de les Smart Cities. Sovint utilitzen models de negoci tecnològics innovadors que combinen amb 

elements de sectors tals com l’alimentació, l’energia i el transport.  

Les empreses socials tenen un alt potencial per contribuir en els objectius de les Smart Cities ja 

que tendeixen a crear oportunitats de feina on aquestes són més necessàries. 

Moltes de les empreses socials són totalment empreses independents. Hi ha una gran 

oportunitat per a les ciutats que reconeguin l’alineament que hi ha entre la filosofia i els 

objectius del seu concepte de Smart City; i per donar suport a aquestes empreses per 

aconseguir-los. Quan els recursos i els valors de grans organitzacions es fan accessibles per a la 

innovació local i social, els resultats poden ser molt poderosos.  

 

 Creativitat en les finances 

No tenim suficientment en compte els bancs, les asseguradores i altres institucions financeres 

en el món de l’Smart City. El sector públic i les beques de recerca no podran finançar tot el 

procés de transformació de les nostres ciutats; caldrà buscar aquest suport en altres mercats 

financers. 

Noves formes de serveis financers estan essent creats a Internet, via l’economia col·laborativa 

com ara el micromecenatge i els préstecs entre particulars. 
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Més institucions financeres tradicionals estan, també, explorant nous productes per donar 

suport a aquest mercat; i és segur que es necessitaran tots els recursos disponibles. Els serveis 

de la ciutat intel·ligent creen serveis o productes que les persones i les empreses paguen per fer-

ne ús. Gràcies a la banca, les asseguradores i les habilitats d’inversió apropiades, aquests 

productes i serveis que es generin podran ser empaquetats com productes financers per invertir.   

 Fer sostenible el negoci tradicional 

Les necessitats bàsiques de molts de nosaltres depenen de (sense mencionar l’entreteniment i el 

lleure) de la cadena de subministrament global, gestionada a gran escala, per empreses del 

sector privat. Productes bàsics com ara el menjar, els cosmètics i els productes de neteja 

consumeixen una gran proporció de la capacitat de l’aigua fresca i de la capacitat agrícola del 

món; i un nombre sorprenentment reduït d’organitzacions són responsables d’un nombre 

sorprenentment gran d’aquest consum, ja que produeixen molts dels productes que alguns de 

nosaltres utilitzem. 

L’impacte social i mediambiental d’aquestes cadenes de subministrament és immens, i, per 

suposat, altament discutible. Un fet recent, tanmateix, és el nombre de declaracions fetes pels 

líders d’aquest tipus de companyies reivindicant la importància de transformar els seus negocis 

cap a pràctiques més sostenibles. Però que sovint cerquen el benefici a curt termini. 

Per tant, siguin quines siguin les motivacions dels CEO’s de les companyies que participen en 

aquesta àmplia cadena de subministraments que tenen un paper tan important en el nostre 

planeta a l’hora d’adaptar la sostenibilitat com a un negoci objectiu, mai no serà assolir 

inversions rendibles a curt termini. Potser caldrà apel·lar a l’opinió del consumidor; o caldrà 

atreure inversors que volen resultats més a llarg termini.  

Tot i que un fet sí que és cert. El món, com a conjunt, i les ciutats on es concentra la vida, mai 

serà socialment i mediambientalment equitatiu i sostenible si les empreses privades no adopten 

estratègies sostenibles. Així doncs, tot depèn del nostre interès per encoratjar-los a fer-ho, 

mentre, al mateix temps, els governs garanteixen que aquestes estratègies seran 

desenvolupades adequadament.  

 Encoratjar empreses d’arreu 

Els serveis de les ciutats intel·ligents són innovacions que canvien la relació entre la creació de 

valor social i financer i el consum dels recursos: inclouen noves maneres de fer les coses; i sovint 

depenen de si els consumidors trien comprar diferents productes o utilitzar serveis diferents als 

quals estan acostumats.  

Invertir en un producte o servei nou, tot esperant que els consumidors canviïn de 

comportament a l’hora de comprar o utilitzar-lo, és un negoci d’alt risc. Massa arriscat, en molts 

dels casos, per a les institucions tradicionals.  
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En el món desenvolupat, les finances del sector públic estan sota pressió extrema. El creixement 

econòmic és lent, per tant, el retorn via impostos està estancat. En general, la població s’ha 

envellit i així, han augmentat les demandes d’assistència sanitària. Per tant, el sector públic té 

poca capacitat per fer inversions, i menys d’arriscades. 

Però el sector privat també està sota pressió. El mateix creixement econòmic lent, juntament 

amb la competitivitat amb països en procés de creixement i mercats emergents, significa que hi 

ha poc diner i el futur és com a poc, incert. En aquests casos, les inversions arriscades també són 

escasses.  

Però alguns inversors cerquen noves oportunitats d’inversió, encara que siguin arriscades —

especialment tenint en compte que la taxa de retorn que s’ofereix en moltes de les formes 

d’inversió tradicionals és molt reduïda. Una conseqüència és que molts dels serveis de les Smart 

City són duts a terme per empreses d’emprenedors recolzats per empreses de venture capital.  

Tot i això, moltes ciutats ho resolen explotant l’habilitat de les empreses d’emprenedors de 

portar a terme serveis intel·ligents. Aquest negoci pot ser intrínsecament arriscat; però les que 

aconsegueixen triomfar ho fan minimitzant els riscos, en la mesura possible. Una manera de fer-

ho és posant-ho en marxa tant a prop com sigui possible del mercat potencial més gran. Per 

tant, les empreses d’emprenedors que ofereixen serveis als ecosistemes urbans  tendeixen a 

començar proveint serveis a les grans capitals i conurbacions urbanes.  

Si les ciutats que no són capital desitgen atraure aquest  tipus d’empreses d’emprenedors, 

necessitaran cercar algun altre atractiu: oferint programes de suport personalitzats, posant a 

disposició actius generats per clústers territorials, culturals o empresarials, o bé explotant la 

qualitat de la formació i la recerca en aquella zona.  

Les empreses d’emprenedors poden i podran fer una gran contribució a les Smart City; i les que 

tinguin èxit podran transferir el seu model de negoci a moltes altres ciutats d’arreu del món. 

Però per tal de beneficiar-se de la seva creativitat, les ciutats que no són capital hauran d’actuar 

per atreure-les i donar-les suport. 
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5. Reptes 
La complexitat de les ciutats (diferents partits polítics, stakeholders, agents i processos) continua essent 

la barrera més significativa per implementar les solucions Smart City. Aquesta complexitat es manifesta 

en moltes àrees del govern municipal: normativa, economia, organització i política. 

Encarant aquesta complexitat, als líders de les ciutats i stakeholders els és complicat arribar a un acord 

en les metodologies per implementar les solucions Smart City. El que els manca és un pensament 

estructurat:  

 Per què és l’Smart City una iniciativa bona per a la ciutat? Quin és el valor que justifica aquesta 

iniciativa o innovació?  

 Què s’hauria de fer? Quines solucions s’han de desplegar? Quines accions s’han de prendre? 

Quins projectes i components són essencials per a la iniciativa?  

 Com s’implementaran les solucions? Quines lleis i models de negoci hem d’establir? 

A més a més, ni el sector públic ni el privat no entenen com funciona cadascun d’ells en el context de 

desenvolupament urbà i les activitats rutinàries. És difícil, com a mínim, incentivar la  col·laboració 

pública-privada (que és reconeguda pels stakeholders com a la resposta per a implementar les solucions 

Smart City) quan els dos sectors no “parlen la mateixa llengua.” 

El marc de l’Smart City pot, a la llarga, ajudar a resoldre el problema del “com” gràcies a un procés que 

permet a la ciutat respondre les preguntes següents: 

 Qui dirigeix els components de la ciutat? 

 Qui controla i influencia el comportament de les organitzacions que gestionen 

 aquests components?  

 Com es comuniquen els components entre ells i amb altres stakeholders? 

 Quins models de negoci són necessaris per a desplegar les solucions Smart City? 

 Quin és el paper que hi juga les tecnologies de la informació i la comunicació?  

 Com es mesuren les ciutats i les seves iniciatives? 

 Quina és la funció del govern? 

La principal llacuna en el coneixement existent és la manca d’un model que connecti els serveis, els 

models de negoci i el govern i que aquest model permetés ajudar els legisladors a identificar el camí més 

adequat pel desenvolupament de les ciutats.  

Prenent aquests passos inicials i reptes, els stakeholders de l’Smart City (Administració Pública i Sector 

privat) poden treballar per establir un conjunt d’estàndards comuns i un marc comprensiu per 

implementar-hi les solucions Smart City. 
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6. Equip de treball i recerca 
El CTecno agraeix la dedicació i implicació de totes les persones i entitats que han participat en aquest 

grup de treball i que sense la seva participació no hagués estat possible aquest informe. 

D’altra banda, el CTecno treballarà intensament per ampliar aquesta base de persones i entitats en el 

procés de fer difusió i dinamització d’aquest treball i recollir les consideracions i enriquiments d’altres 

veus. Totes elles s’aniran recollint i incorporant en una versió posterior. 

L’equip de treball per aquest estudi, ha estat dirigit per: 

 Jordi Griful, General Manager Avanade Brazil, Spain and South Africa 

L’equip ha estat compost per les següents persones (per ordre alfabètic): 

 Jaume Batlle, Ajuntament Vilanova i la Geltrú 

 Gemma Batlle, BDigital 

 Jordi William Carnes, CTecno 

 Pere Florenza, CTecno 

 Carles Fradera, BDigital 

 Catalina Grimalt, CIOs.cat 

 Jordi Hereu, Barcelona Centre Logístic 

 Mireia Herrera, Fundació Fòrum Ambiental 

 Joaquín Jiménez, CastInfo 

 David Millet, CTecno 

 Rosa Paradell, Fira de Barcelona 

 Marc Pifarré, ACM 

 Paco Rodríguez, IMI 
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