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1. Introducció 

En les últimes dècades, les ciutats  han tingut un paper fonamental en el 

desenvolupament socioeconòmic al concentrar-se població i activitat econòmica 

en els nuclis urbans. 

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. 

Aquesta concentració de població en els nuclis urbans està donant a les ciutats 

major pes polític i econòmic. 

 

"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"1 

Former US Conference of Mayors’ President and Denver Mayor Wellington E. Webb, First 

Transatlantic Summit of Mayors in Lyon, France, April 6, 2000 

 

Aquest protagonisme de les ciutats en la vida política i social també trasllada a les 

ciutats el gran repte de la sostenibilitat de la societat. 

                                            

1
 “Si el segle dinou va ser el segle dels imperis i el segle vint, el segle dels estats nació, llavors el segle 

vint-i-u serà el segle de les ciutats”. 
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L'avanç de la tecnologia i la connectivitat, amb el desenvolupament de l'Internet of 

Things2 i la innovació en materials fa possible avui implementar models i solucions 

intel·ligents per a desenvolupar ciutats més sostenibles amb major qualitat de vida. 

Tot això planteja una necessitat imperiosa de canvi de model i d'hàbits de consum i 

mobilitat, produint energia localment, innovant i utilitzant tecnologies i nous 

materials, que facilitin una ciutat més sostenible i humana. Aquest canvi de model és 

el que emmarca a la Smart City. 

En aquest sentit, Jeremy Rifkin, economista, escriptor i assessor de diferents governs 

europeus i de la mateixa Comissió Europea, treballa per donar forma al concepte i 

visió de la “Tercera Revolució Industrial”3, la fusió de les tecnologies d'Internet amb 

les energies renovables. En el futur, els habitatges, oficines i fàbriques, produiran la 

seva pròpia energia verda i compartiran unes amb altres una “Internet energètica”, 

de la mateixa manera que ara creem i compartim informació en línia. Per a Rifkin, la 

“Tercera Revolució Industrial” és l'oportunitat de canvi de model abans que s'esgotin 

els recursos naturals. 

Tenint en compte el paper referent de les ciutats en aquest moment de la història, el 

desenvolupament de la Smart City ha passat, en molt poc temps, a ocupar un lloc 

destacat en l'agenda política i social. 

Prova d'aquest interès són els més de 6.000 visitants que van acudir al primer Smart 

City Expo & World Congress celebrat a Barcelona al novembre del 2011. Aquest 

esdeveniment juntament amb l'elecció de Barcelona com a Mobile World Capital fan 

de Barcelona un referent mundial en l'àmbit de la mobilitat i de la Smart City. 

                                            

2
 “Internet de les coses”, concepte que fa referència a la integració d'objectes/coses a les xarxes 

d'informació a través d'aplicacions d'internet que els permeten connectar-se o comunicar-se. 

3
 Jeremy Rifkin, 2011, La Tercera Revolución Industrial: Cómo el poder lateral está transformando la 

energía, la economía y el mundo, Colección Estado Y Sociedad, Editorial Paidos. 
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El present informe té com a objectiu aportar la definició del concepte de Smart City, 

així com presentar el plantejament de Full de Ruta per a la seva implementació i 

unes recomanacions a l'hora d'abordar la seva posada en marxa. 

A causa del component tecnològic de la missió de CTecno, es posa especial atenció 

en aquest informe a l'impacte que té el nivell de maduresa de la Smart City des de la 

perspectiva de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 

2. El concepte de Smart City 

2.1. El repte per a les ciutats: la sostenibilitat mediambiental i 

econòmica 

Les ciutats s'enfronten a un dels seus majors reptes: ser sostenibles a llarg termini 

fent  referència tant a factors econòmics com mediambientals. 

En els últims anys, les ciutats han jugat un paper fonamental en el desenvolupament 

socioeconòmic de qualsevol regió. S'han convertit en eixos clau del creixement 

econòmic, de la innovació, del progrés social, de la cultura, del coneixement i de la 

diversitat. I fruit d'això i de la qualitat dels serveis bàsics, com el de salut, s'han 

transformat en pols d'atracció de població. 

Aquesta concentració urbana trasllada a les ciutats el gran repte de la sostenibilitat 

de la societat: les ciutats consumeixen més de dos terços de l'energia mundial i 

representen el 70% de les emissions globals de CO2
4. 

Segons un recent informe publicat per l'ONU, si mantenim l'actual model, l'any 2030 

les necessitats de la societat creixeran exponencialment: el món necessitarà més del 

                                            

4
 United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2011, Informe mundial sobre assentaments 

humans 2011. Les ciutats i el canvi climàtic: orientacions per a polítiques. 
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50% de menjar, més del 45% d'energia i més del 30% d'aigua5. Però els recursos 

naturals són finits. Àdhuc considerant necessitats més conservadores d'energia, 

s'estima que les reserves d'energia no renovables (carbó, petroli, gas i urani) 

s'esgotaran entre el 2060 i 2070, tenint en compte l'increment de consum i de 

població6. 

De manera que la convergència dels efectes del creixement demogràfic i del canvi 

climàtic poden causar impactes negatius sense precedents en la qualitat de vida i en 

l'estabilitat econòmica i social, com apunta UN-Habitat en el seu informe sobre “Les 

Ciutats i el canvi climàtic”7. 

A Espanya, la combinació de creixement demogràfic i major consum, genera un fort 

impacte en el consum energètic, en la generació de residus (creixement del 3,8% 

CAGR a Espanya en el període 1991-2008, INE8) i en l'emissió de CO2 (creixement del 

2,0% CAGR a Espanya en el període 1991-2008, INE9). Impacte que requereix, també 

a Espanya, un canvi de model per a complir amb els objectius de sostenibilitat 

mediambiental: reducció de consum de recursos naturals i de pol·lució atmosfèrica. 

Una sola dada sobre el model de mobilitat permet visualitzar la necessitat del canvi 

de model requerit: segons una estimació de la Unió Europea, amb l'actual model de 

transport, solament el parc automobilístic privat ja esgotarà les quotes d'emissió de 

CO2 permeses  l'any 2030. 

A aquesta situació s'afegeixen els requeriments d'eficiència econòmica. La profunda 

crisi econòmica que s'està sofrint posa en perill les finances locals que han de 

                                            

5
 High-level Panel on Global Sustainability, ONU, Gener 2012, Resilient People, Resilient Planet: A 

future worth choosing. 

6
 Carles Riba, Dr. Ingenieria Industrial, UPC, Recursos Energéticos y Crisis. 

7
 Idem nota 1. 

8
 INEBase: Estadístiques de mediambient. 

9
 Idem nota 5. 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_medioambiente.htm
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mantenir el nivell de vida de la ciutat i dels seus ciutadans. Es requereix també una 

innovació en el model de governança i de gestió dels serveis públics per tal 

d’aconseguir reduir el cost dels serveis des d'una acció integradora i de marc 

macromunicipal. 

Davant aquesta situació de recursos finits, tant naturals com econòmics, l'eficiència i 

sostenibilitat es converteixen en els principals desafiaments als quals s'enfronten 

les ciutats avui en dia. Repte al qual s'orienta l'estratègia de la Smart City. 

 

2.2. Què és una ciutat intel·ligent? 

En els últims 10 anys s'han anat teixint estratègies encaminades al desenvolupament 

futur de ciutats sota els conceptes de ciutats digitals, ciutats innovadores, ciutats 

sostenibles, creixement sostenible, etc. Smart City és el paraigua en el qual s'han 

anat aglutinant tots aquests conceptes des d'una visió integral. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolució del concepte Smart City. Font: anteverti. 

 

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. 
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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. 

La infraestructura de la ciutat és un conjunt de diferents sistemes creats per l'home 

que interactuen entre si. Smart City incorpora innovació, tecnologia i intel·ligència 

(en materials, solucions i models) a les infraestructures bàsiques per a desenvolupar 

una ciutat més eficient, flexible i menys costosa. 

La infraestructura de la ciutat està formada per les infraestructures bàsiques de 

transport, energia, aigua, gestió de residus, telecomunicacions, etc. Una de les claus 

per a desenvolupar la Smart City és connectar aquestes infraestructures des d'una 

visió integral de tots els serveis de la ciutat per tal d’aconseguir eficiències i 

informació de valor al creuar dades provinents de diversos serveis. Visió integral que 

requereix una plataforma on es puguin connectar tots els serveis de ciutat, ja siguin 

públics o privats. Per la qual cosa es recomana implementar una plataforma en un 

entorn obert, interoperable i escalable, facilitant interfícies públiques. 

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. Es tracta d'un mercat en expansió. 

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. Hi ha diverses estimacions del volum de negoci que es pot 

generar; en tots els casos coincideix que es tracta d'un mercat en explosió. CISCO 

situa en 1,2 bilions de dòlars el negoci entorn de la Smart City en els pròxims 10 

anys. Segons un informe de IDC s'estima en més de 57 mil milions d'euros el negoci 
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TI en el 2014. Ferrovial ha estimat en 10 mil milions d'euros la externalització de 

serveis municipals de mediambient i mobilitat a Espanya. 

Una altra dimensió del projecte Smart City a les ciutats pioneres és l'impuls del teixit 

d'empreses innovadores que desenvolupin productes i solucions que puguin ser 

provades a la ciutat per a després comercialitzar-se a nivell mundial. 

 

2.3. Conceptes de referència de la Smart City 

Com s'ha comentat en l'apartat anterior, la Smart City afecta a tots els serveis de la 

ciutat. Es poden agrupar sota diferents etiquetes o macroconceptes. Amb l'objectiu 

de conceptualitzar, es presenta l'agrupació dels serveis sota el terme "dimensions 

intel·ligents", que IDC va realitzar en l'informe "Anàlisi de les ciutats intel·ligents a 

Espanya" per poder analitzar el nivell d’"intel·ligència" d'una ciutat i elaborar la 

comparativa de les ciutats analitzades. 

L'altre element clau de desenvolupament d'una Smart City són les anomenades 

“forces habilitadores”, que són elements facilitadors de la implementació de la 

Smart City. 

 

Dimensions intel·ligents 

 Govern intel·ligent: té en compte l'oferta de serveis electrònics així com les 

mesures i polítiques que faciliten la participació ciutadana en el govern de 

la ciutat. Així mateix, es té en compte l'impuls de mesures de govern 

encaminades a polítiques mediambientals. 

 Urbanisme i edificis intel·ligents: considera les mesures i polítiques que 

incideixen en l'eficiència energètica, la sostenibilitat dels edificis i la 

planificació urbanística. També hi incideixen les normatives i legislació que 

afavoreixen el desenvolupament sostenible. 
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 Mobilitat intel·ligent: inclou aquelles mesures que busquen incrementar la 

qualitat, el servei i l'eficiència del transport urbà; per exemple, l'adopció de 

sistemes de tràfic intel·ligent que permeten monitoritzar i controlar la 

circulació de vehicles en la xarxa de carrers de la ciutat. També inclou les 

mesures que potencien un transport sostenible com l'impuls de l'ús de la 

bicicleta i del parc automobilístic elèctric. 

 Energia i mediambient intel·ligents: fa referència a les mesures d'eficiència 

energètica i de reducció de l'impacte mediambiental. Per exemple: el 

desenvolupament de la producció d'energies netes, la producció local 

d'energia, l'aplicació de mesures de gestió mediambiental, la reducció de 

consum de recursos naturals i la millora de la fiabilitat de subministrament 

de les xarxes de distribució. 

 Serveis intel·ligents: tenen en compte els diferents serveis que estan 

disponibles pels ciutadans, ja siguin oferts per l'administració, empreses, 

associacions o altres iniciatives ciutadanes. S'inclouen en aquesta dimensió 

les xarxes de serveis urbans, aigua, gas, sanejament, electricitat, 

comunicacions i també serveis com l'educació o la sanitat. 

Forces habilitadores 

 Persones: considera el rol de les persones com a part fonamental d'una 

societat activa i col·laborativa en el procés de transformació de la ciutat. Es 

pot definir en funció de la grandària de la població, la seva composició per 

edats, el seu nivell d'estudis o la tendència demogràfica. 

 Economia: l'optimització dels recursos econòmics i la millora de l'eficiència 

es troben en la base de l'estratègia Smart City. En aquest sentit, es 

considera clau la nova forma de gestió d'aquests recursos, com les 

col·laboracions públic-privades per al finançament de projectes i iniciatives 
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d'innovació en la ciutat. Es consideren també els índexs de 

desenvolupament econòmic de la ciutat. 

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): el valor Smart a la 

ciutat va lligat als nous usos que facin les persones, empreses o el govern 

de les noves tecnologies. 

 

El desenvolupament de l'estratègia Smart City es tradueix en una progressiva millora 

de la gestió dels recursos de la ciutat en nom d'un major equilibri econòmic, millora 

de la qualitat de vida i del sistema de benestar així com de les condicions 

mediambientals. Aquest desenvolupament suposa un gran repte ja que significa 

canviar, a les ciutats, la forma actual com es gestionen elements de les cinc 

dimensions intel·ligents exposades. Per a la seva implementació, es precisarà d'una 

acció coordinada i col·laborativa per part de tots els agents implicats: sector públic, 

sector privat, universitats i centres d'investigació i ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Marc de les ciutats intel·ligents. Font IDC 
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2.4. Nivell de maduresa de la 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. A continuació es descriu una definició per a poder 

avaluar el nivell de maduresa de les TIC. La maduresa d'una ciutat des del punt de 

vista de les TIC pot categoritzar-se en una de les següents tres etapes: 

 

 Dispersa (Scattered): Ciutats que estan desenvolupant projectes 

emmarcats en una o més dimensions intel·ligents; per exemple, la 

introducció de sistemes intel·ligents de transport o la reducció del consum 

energètic. En aquest nivell, les iniciatives intel·ligents són administrades 

per les estructures departamentals com una sèrie de projectes aïllats. 

Tenint en compte el nivell de maduresa dels projectes Smart City, la 

majoria d'iniciatives es troben en aquest estat atès que consisteixen en 

projectes pilot aïllats orientats a resoldre una problemàtica específica. 

 Integrada (Integrated): En aquest nivell de maduresa, les iniciatives 

comencen a estar més coordinades, buscant sinèrgies per a aprofitar una 

major col·laboració en la gestió de la cartera de projectes. En aquesta 

etapa el valor lliurat per les iniciatives és major que la seva simple suma al 

potenciar les externalitats positives. Algunes ciutats estan començant a 

integrar i alinear les seves diferents iniciatives com en el cas d'Amsterdam 

on tots els seus projectes estan enfocats a la reducció d'emissions de CO2, 

sigui quina sigui la dimensió intel·ligent d'origen. 

 Connectada (Connected): En aquesta etapa, les iniciatives intel·ligents són 

part d'un pla mestre integral gestionat per un model de governança que 

inclou a més del govern, la ciutadania i les empreses. En aquest nivell, 

s'aconsegueixen els millors resultats possibles. Actualment només algunes 
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de les ciutats de nova planta estan tenint en compte un pla mestre integral 

com Gujarat, a l’Índia, per exemple. No obstant, encara no existeix cap 

ciutat amb una implementació integral de Smart City. Aquest és el gran 

repte de les ciutats ja existents, atès que el seu procés de transformació és 

molt més complex, amb impacte en la via pública, en el mobiliari urbà i en 

els edificis ja construïts. 

 

En la línia de visió integrada i connectada, l'Ajuntament de Barcelona va crear la 

Gerència d'Hàbitat Urbà que agrupa urbanisme, mediambient, 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 el següent apartat s'explica el 

projecte amb més detall. 

El Full de Ruta ha de tenir en compte el nivell de maduresa de partida en els 

diferents horitzons temporals, així com en les diferents dimensions intel·ligents. 

En la progressió a través dels diferents nivells de maduresa, cal destacar l'important 

rol que juguen les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) en la 

integració de les diverses capes que defineixen una ciutat. Aquesta integració 

produeix diferents beneficis. D'una banda, permet passar d'un nivell mínim de 

digitalització a plataformes digitals completament connectades que suporten tant 

aplicacions com serveis públics i privats. Per un altra banda, habilita els projectes TIC 

en el context del pla mestre i els encaixa en la visió holística de Smart City i les seves 

metes. En aquest procés d'integració el principal resultat es reflecteix en el grau de 

disponibilitat de dades referents a la ciutat i la seva integració en serveis. Des 

d'aquest punt de vista és possible caracteritzar diferents nivells (Figura 3): 
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 Dades obertes (Open Data): existeix en el nivell de maduresa dispers d'una 

ciutat intel·ligent. Open Data significa que una ciutat fa un esforç per a 

oferir diferents tipus de dades als seus ciutadans i empreses, principalment 

a través de portals online. És una solució genèrica no capacitada per a 

respondre a les necessitats individuals dels ciutadans. 

 Informació valuosa (Valuable Information): Aquesta fase significa un salt 

endavant en el procés de maduresa (integrada). En ella, les dades obertes 

no només són fàcils de trobar i d'utilitzar sinó que també es contextualitzen 

de forma rellevant, fet que en facilita l'ús per part dels processos de negoci 

i dels usuaris. 

 Informació ubiqua (Ubiquitous Information): s'associa amb el nivell 

superior de maduresa (connectat). S'aconsegueix quan, en qualsevol 

moment o lloc, la informació a mida és lliurada de forma proactiva als 

ciutadans (només aquells que ho desitgen), sense necessitat d'anar ells 

mateixos a buscar-la. Tant l'allotjament ubic de les dades com la 

connectivitat de qualsevol sensor - l'Internet de les coses - són els pilars 

sobre els quals es sustenta aquest nivell de maduresa: al combinar-se amb 

els perfils dels ciutadans habilita la informació a mida. La informació 

s'organitza a través de plataformes obertes i segures en les que empreses 

privades i públiques hi poden accedir a través de mecanismes que 

permeten innovar i optimitzar les seves operacions. 
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Figura 3: Nivell de maduresa de la Smart City en relació a les TIC. Fuente: IDC 

 

2.5. Exemples de projectes dinamitzadors 

En aquest apartat es descriuen alguns exemples de projectes que dinamitzen 

l'engegada d'estratègies Smart City: Urban Labs, barris / illes autosuficients, el 

projecte integral del cotxe elèctric, el City Protocol. 

 

Urban Labs 

La implementació de solucions en la via pública planteja dificultats tenint en compte 

l'impacte en el mobiliari urbà, en la mobilitat, etc. Per tal d’afavorir l'engegada de 

projectes pilots sobre la via pública, amb una visió integral, es va definir el concepte 

de Urban Lab: espai de la ciutat orientat a realitzar proves de concepte i tècniques 

de solucions urbanes. Els Urban Labs faciliten i acceleren l'engegada de projectes 

Smart City. A Catalunya destaquen dos exemples: Barcelona i Sant Cugat del Vallès. 
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 Barcelona 22@10: des de l'any 2000 Barcelona desenvolupa el projecte de 

reforma urbana del barri del Poblenou conegut com 22@. Aquest barri de la 

ciutat que es caracteritzava en gran part per un teixit industrial obsolet, s'ha 

transformat en un districte d'innovació a disposició per a tot tipus 

d'empreses, si bé promocionant especialment aquelles que fan un ús intensiu 

de les TIC. La gestió de desenvolupament d'aquest projecte es duu des de la 

societat municipal 22@Barcelona, l'objectiu de la qual és consolidar el paper 

de Barcelona com ciutat innovadora. En aquest marc, una línia d'acció 

concreta és potenciar la utilització de la ciutat com a laboratori urbà, amb el 

projecte 22@, que erigeix el districte 22@Barcelona com espai de prova de 

solucions innovadores per a empreses que desitgin implantar tests en 

qualsevol àmbit. En el 22@ s'experimenten solucions per a després estendre-

les a tota la ciutat: enllumenat, control remot de càmeres, pàrquing, recollida 

de residus, desplegament de la xarxa WiFi, entre  altres. 

En aquesta línia i amb la voluntat de convertir Barcelona en referent de Smart 

City, l'Ajuntament ha impulsat el Smart City Campus11, signant un conveni 

amb cinc grans companyies tecnològiques: Telefónica, Abertis, Cisco, 

Scheneider Electric y Agbar.  

 Smart Street Sant Cugat12: per la seva banda, Sant Cugat del Vallès va 

inaugurar al novembre 2011 el projecte Smart Street, al carrer Cèsar 

Martinell, on s'ha desplegat una xarxa de sensors que permet gestionar 

diferents serveis com l'aparcament, l'enllumenat, el tràfic, el control 

ambiental, els residus i les papereres. Es busca millorar l'eficiència de tots 

aquests serveis urbans a través de sensors, panells informatius que permetin 

una gestió intel·ligent del consum, utilització i optimització. 

                                            

10
 Més informació a: www.22barcelona.com/  

11
 Més informació a: www.youtube.com/watch?v=zMsZWNqBV7E&feature=player_embedded 

12
 Més informació a: www.slideshare.net/PremsaSantCugat/dossier-de-premsa-smart-street 

http://www.22barcelona.com/content/view/698/897/lang,es/
../Downloads/www.22barcelona.com/
../Downloads/www.youtube.com/watch?v=zMsZWNqBV7E&feature=player_embedded
../Downloads/www.slideshare.net/PremsaSantCugat/dossier-de-premsa-smart-street
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Barris autosuficients 

Aquesta proposta es situaria en la mateixa línia que els Urban Lab, si bé fent èmfasi 

en la reducció del consum d'energia i en la autoproducció a nivell de barri o bloc de 

la mateixa. El nou concepte es basa en la incorporació de cobertes solars, calefacció 

conjunta per al barri, reciclatge de l'aigua i utilització de vehicles elèctrics com a 

propostes més destacables. Per això, busca la implicació dels diversos agents 

participants: centres d'investigació, empreses de serveis urbans i de construcció, 

administracions, professionals, veïns i organitzacions. 

 

 Concurs per a barris autosuficients a Barcelona: en aquest sentit, 

Barcelona ha llançat al gener del 2012 un concurs públic per a construir les 

primeres illes autosuficients seguint un nou model de construcció i 

rehabilitació d'edificis i illes a partir de nous principis de gestió, disseny i 

finançament de les xarxes urbanes que permeti una autonomia energètica i 

una gestió més sostenible. Això es desenvoluparà en la illa de Valldaura a 

Nou Barris i en la de Cristófol de Moura a Sant Martí. 

 

Mobilitat 

La dimensió intel·ligent de la mobilitat requereix accions integrals i transversals, que 

redueixin l'ús d'energia fòssil i la contaminació atmosfèrica. Diverses ciutats estan 

impulsant accions com l'ús integrat del mitjà de transport públic, l'impuls de la 

bicicleta com a mitjà de transport urbà, l'impuls del vehicle elèctric, etc. 

 



Fulla de Ruta per a la Smart City 

 
18 

 LIVE (Logística per a la implementació del Vehicle Elèctric13): Barcelona és 

un referent en mobilitat urbana, tant per la seva xarxa de transport 

integrada, com per l'èxit del projecte Bicing de bicicletes públiques. I ara, està 

també liderant el canvi de model de la implantació del vehicle elèctric amb el 

projecte LIVE (Logística per a la implementació del Vehicle Elèctric), una 

plataforma públic-privada que pretén protegir i promoure el 

desenvolupament de la mobilitat elèctrica en la ciutat i en l'àrea 

metropolitana de Barcelona. Entre les iniciatives que inclou aquest projecte 

cal destacar la creació de 234 punts de recarrega repartits pel territori 

geolocalitzats a través d'un servei basat en Google Maps que es combina amb 

la targeta del vehicle elèctric LIVE. Aquesta targeta serveix com a identificació 

alhora que proporciona prestacions socials com beneficis fiscals, 

estacionament gratuït o reducció en els peatges. 

 SFpark: altres ciutats aborden el problema del transport des d'un altra 

perspectiva: minimitzar el temps de recerca d'aparcament lliure i, com a 

resultat, reduir la generació de CO2. El pilot SFpark14, a San Francisco, 

proporciona informació de les places disponibles en la ciutat en temps real 

accessible des d'un portal i des del mòbil. 

 

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 

                                            

13
 Més informació a: w41.bcn.cat 

14
 Més informació a: sfpark.org/  

../Downloads/w41.bcn.cat
../Downloads/sfpark.org/
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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. 

 

3. Cap a la ciutat intel·ligent 

3.1. Necessitat d’un Full de Ruta 

El desenvolupament de l'estratègia Smart City comporta una transformació en 

diferents camps dintre del marc de gestió de la ciutat. S'ha fet referència a ells a 

través de la definició de les dimensions intel·ligents que inclouen, principalment, el 

govern, l'urbanisme, l'edificació, la mobilitat, la producció i el consum d'energia, el 

mediambient – aigua i residus - i els serveis. 

La implementació del model de Smart City és complexa perquè afecta pràcticament 

a tots els serveis de la ciutat, requereix una visió transversal i integrada, implica 
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transformacions de les infraestructures urbanes i implica també canvis en els models 

de gestió. 

Aquesta complexitat requereix d'un treball de reflexió i planificació, la definició 

d'una estratègia que es materialitza en l'elaboració del Full de Ruta que ha d'establir 

els passos necessaris, les activitats a desenvolupar, els actors involucrats, el calendari 

i les fonts de finançament. 

Si bé tot Full de Ruta presentarà elements comuns, el punt de partida per a cada 

ciutat en relació als diferents eixos d'anàlisis serà diferent, així com les seves 

prioritats, i per tant també el Full de Ruta resultant. 

Les ciutats referents en l'àmbit de Smart City han prioritzat les seves actuacions en 

funció de la seva idiosincràsia. En aquest sentit, Barcelona ha basat les seves 

iniciatives en una forta adopció de les TIC i en la concepció del model urbà de barris 

autosuficients. Màlaga i Amsterdam han donat un fort impuls a les iniciatives de 

millora energètica fruit de la involucració d'empreses de generació i distribució 

d'energia. Madrid i Estocolm s'han centrat en aspectes de la millora de la seguretat 

pública i la gestió intel·ligent del tràfic. Santander i Goteborg s'han basat en el 

desenvolupament d'una infraestructura de sensors de comunicació que habilita el 

monitoratge i el control continu de la ciutat. 

Totes aquestes iniciatives tenen com objectiu avançar cap a una ciutat més 

sostenible i eficient des del punt de vista econòmic i mediambiental, tot i que el seu 

desenvolupament ha tingut en compte les prioritats crítiques de cada ciutat, el punt 

de partida i l'ecosistema existent d'empreses privades i públiques involucrades. 

Totes aquestes consideracions han de quedar reflectides en el Full de Ruta. 

 

3.2. Estratègia d'elaboració 

L'elaboració d'un Full de Ruta per al desenvolupament d'una Smart City s'haurà 

d'abordar tenint en compte els següents punts clau: 
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 Especificitat: com s'ha comentat,  tot i existir una metodologia d'anàlisi 

comuna, el Full de Ruta resultant serà específic per a cada ciutat. 

 Terminis: per a poder planificar resultats a curt (quick-wins), mig i llarg 

termini, s'haurien de tenir en compte els diferents escenaris de 

desenvolupament de l'estratègia i els diferents temps d'elaboració i 

implantació de les iniciatives. 

 Col·laboració: serà prioritària la identificació dels agents potencialment 

implicats, públics i privats, per a la seva involucració en el 

desenvolupament del Full de Ruta i la seva implementació. S'habilitaran 

espais de col·laboració amb l'objectiu de generar sinèrgies entre les 

múltiples empreses i administracions. 

 Independència: l'estratègia Smart City  ha de formar part de l'Agenda 

Estratègica de la ciutat més enllà dels possibles canvis d'orientació política 

de les diferents administracions. En aquest sentit,  amb la finalitat de 

procurar l'èxit en la implantació de l'estratègia, resulta desitjable mantenir 

certa independència d'adscripció política. Succeeix així en tota planificació 

que es desenvolupa amb una visió a llarg termini i tenint en compte els 

múltiples actors involucrats. 

 Innovació: el Full de Ruta haurà d'estar fonamentat en la innovació i en la 

capacitat de transformació dels processos de gestió en la ciutat. 

 

3.3. Fases de l’elaboració 

El Full de Ruta es planteja com una eina dinàmica que s'anirà revisant a mesura que 

es vagi arribant a metes, desenvolupant iniciatives, recollint i analitzant resultats i, 

en definitiva, aprenent de les experiències implementades. 

La metodologia d'elaboració de la mateixa es planteja segons les següents fases: 
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 Definició de la missió, la visió i els objectius: la missió ha d'encaixar amb la 

millora de la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat. La visió ha 

d'incorporar la innovació tecnològica i de gestió. Els objectius han de ser 

factibles i han de dur associats indicadors que permetin el seu seguiment i 

anàlisi. Aquest últim punt resulta de vital importància atès que l'estratègia 

a implementar cerca la millora de l'eficiència, sigui aquesta econòmica, 

energètica, mediambiental o social, i aquesta millora ha de poder ser 

determinada i/o quantificada de cara a avaluar els resultats de les mesures. 

 Anàlisis de la situació, caracterització i posicionament de la ciutat: 

s'analitzarà la situació de la ciutat en relació a les dimensions intel·ligents i, 

especialment, les forces habilitadores (persones, economia i TIC) definides 

anteriorment. Es realitzarà també una anàlisi dels recursos que es 

disposarà per al posterior desplegament d'accions a realitzar. L'anàlisi ha 

de proporcionar als gestors de la ciutat el conjunt de reptes i oportunitats 

que hagin d'afrontar, així com les fortaleses i debilitats enfront del 

desenvolupament del projecte Smart City (el que es coneix com anàlisi 

DAFO). 

 Benchmarking d'experiències internacionals: les pràctiques i experiències 

internacionals són una referència útil i una font d'inspiració per a 

comprendre millor els contextos específics i ajudar a definir l'estratègia 

Smart City. 

 Elaboració del Pla d'Acció: el pla haurà de proposar una sèrie de mesures 

factibles a desenvolupar. Es jerarquitzaran i temporalitzaran aquestes 

mesures i s'estudiaran els costos associats i el moment en què ha de 

produir-se la inversió. Es dissenyarà una estratègia que dugui associada 

quick-wins que poden resultar instrumentals en la creació del suport públic 

i privat necessari per a l'èxit de l'estratègia Smart City. El Pla d'Acció 

clarament establert serà la guia de desenvolupament del conjunt d'accions 

de l'estratègia. 
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Com s'ha comentat al llarg del document, la complexitat del Full de Ruta 

Smart City radica en la visió integral de les actuacions a realitzar en l'ampli 

ventall dels serveis impactats, agrupats en les dimensions intel·ligents.  

 Impuls de l'ecosistema col·laboratiu: Aquest ecosistema ha d'estar format 

per totes aquelles entitats implicades en el procés de desenvolupament de 

l'estratègia Smart City: universitats, centres d'investigació, empreses, 

administracions,  agències públiques i ciutadania. En aquest sentit, com 

extensió del concepte Smart City es defineix Smart Society, que destaca les 

persones i els processos com a beneficiaris i motor de la transformació de 

les ciutats. L'ecosistema col·laboratiu ha d'evolucionar contínuament en 

funció dels nous projectes i prioritats que es vagin definint. 

 Estudi econòmic financer i model de finançament: es precisa d'un 

finançament adequat. S'estudiaran les possibilitats de col·laboració públic- 

privada i d'accés a fons dedicats de la UE o d'altres institucions. Al tractar-

se de serveis que bàsicament estan concessionats o contractats a empreses 

privades, s'ha d'analitzar com incorporar la implementació de solucions 

Smart en els contractes públics, partint de la millora en l’eficiència que es 

pot aconseguir. S'estableix un objectiu clar de retorn de la inversió des del 

punt de vista econòmic, mediambiental i social. Al tractar-se d'una 

inversió a llarg termini ha de seguir-se el control de costos dels projectes 

per a que qualsevol desviament puntual no posi en risc el seu 

desenvolupament. 

 Definició del marc de gestió de projectes: aquest serà inclusiu i basat en la 

col·laboració. Per al desenvolupament del pla, la ciutat ha d'establir un 

equip de gestió de projectes, l'objectiu dels qual serà coordinar la 

comunicació i els esforços entre els equips modulars, gestionar el progrés 

dels projectes, mantenir la visió integral i minimitzar els riscos i impactes 

entre les diferents iniciatives. 
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 Revisió del marc actual de contractació de serveis: moltes de les mesures 

proposades necessiten la revisió de les bases de la contractació pública si 

volen portar-se a terme. Un exemple d'això el constitueix la recollida de 

residus: és necessari passar del model de contractació per recursos 

mobilitzats (cotxes i circulacions realitzades) a un model basat en nivell de 

servei (nivell d'ocupació del contenidor, per exemple) per a poder aplicar 

l'eficiència que possibilita l'ús de sensors en els contenidors (sensors per a 

avaluar el nivell d'ocupació). 

 Implementació de les mesures: fase crítica de qualsevol projecte. 

L'execució de cada iniciativa ha de portar-se a terme d'acord amb el Pla 

d'Acció. S'ha de disposar de la informació necessària per a poder realitzar 

el seguiment i aprendre de l'experiència. En la implementació de mesures 

s'ha de tenir especial atenció en les necessitats d'infraestructura 

compartida com la plataforma tecnològica. 

 Avaluació i anàlisi dels resultats: Finalment, els resultats han de ser 

registrats, mesurats i analitzats per a identificar les millores aconseguides 

per les diferents iniciatives en contrast amb la situació de partida. El grau 

d'èxit del projecte Smart City vindrà donat pels resultats econòmics, socials 

i mediambientals a llarg termini. 

  



Fulla de Ruta per a la Smart City 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Full de Ruta de la Smart City. Font: anteverti/IDC. 

 

4. Recomanacions 

Si bé estem en una fase inicial de desenvolupament de les estratègies Smart City, cal 

ja destacar algunes consideracions i recomanacions, a partir de les experiències 

realitzades, que s'identifiquen com clau per a desenvolupar un Full de Ruta amb èxit: 

 

 Definir de forma clara i concisa els objectius: la definició d'objectius ha de 

ser clara i ha de permetre l'avaluació quantificable dels resultats obtinguts. 

Al definir la visió i missió de la Smart City, és important establir els 

objectius a llarg termini. A mesura que es desenvolupi la implantació, s’ ha 

d'aprendre de l'experiència viscuda, i per tant, aquests objectius haurien de 

ser revisats periòdicament per a afegir-ne de més ambiciosos, de major 

impacte social i mediambiental. Al definir-se el Full de Ruta, pot haver-hi 

algunes incerteses sobre la forma de mesurar els resultats que haurien 

d'anar revisant-se amb l'evolució i concreció del projecte. 

Definició de la misió, la visió i 

els objectius

Anàlisis de la situació actual, 

caracterizació i posicionament 

de la ciutat

Benchmarking d'experiències 

internacionals

Elaboració del pla d'acció

Evaluació i anàlisis dels 

resultats

Implementació de las mesures
Impuls de l'ecosistema 

col·laboratiu

Revisió del marc actual de 

contratació de serveis

Estudi econòmic financer i 

model de financiació

Definició del marc de gestió de 

projectes
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 Incorporar quick-wins a l’estratègia. A fi de captar interès pel projecte, 

generar l'impuls suficient i aconseguir suport continu, és important 

equilibrar els objectius a llarg termini de la visió amb una sèrie de quick-

wins per a mostrar les millores aconseguides des de les primeres etapes 

d'implantació de l'estratègia. 

 Avaluació contínua dels resultats. És crucial per a demostrar el valor de les 

iniciatives i accions realitzades i dels avanços assolits, establir una mesura 

dels resultats econòmics, socials i mediambientals. S'han de buscar 

indicadors clau de rendiment (Key performance indicators - KPI) que siguin 

realment significatius per a la ciutadania i les empreses. 

 Innovar en els models de relació i col·laboració públic-privada. El 

desenvolupament de l'estratègia necessitarà la col·laboració públic-privada 

amb socis forts, liderant l'ecosistema d'actors innovadors per a assolir 

l'èxit. La planificació ha de facilitar un escenari de beneficis mutus entre 

tots els agents, mentre que el paper del gestor de la ciutat serà el de 

facilitar les relacions entre tots aquests agents. S'estudiarà la possibilitat de 

crear noves entitats jurídiques de relació entre les parts, així com de 

realitzar canvis en els models de contractació de serveis, establint relacions 

basades en models de riscos compartits. La innovació per part 

d'administracions i empreses és crucial perquè els ciutadans percebin el 

canvi en positiu que suposa el desenvolupament de l'estratègia. 

 Establir un finançament i una gestió efectiva. Un dels principals temes 

associats a l'estratègia Smart City és la millora de l'eficiència, cosa que ha 

de suposar, entre altres, estalvis econòmics importants o bé l'aparició de 

nous serveis i per tant nous mercats. En aquest sentit la implantació de 

l'estratègia haurà d'estudiar detingudament els aspectes de finançament 

de les iniciatives i també la posterior gestió dels recursos financers. En el 

tema del finançament s'haurien d'analitzar les possibles col·laboracions 

públic-privades, revisar els contractes de concessió possibles i investigar la 
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possibilitat d'obtenir finançament de l'UE, a través de les seves diferents 

organitzacions i projectes. La gestió econòmica posterior del projecte és 

vital, amb un control sobre costos, resultats, estalvis, etc. en funció del 

temps. 

 Promoure el lideratge de les iniciatives. El projecte de Smart City ha de 

tenir un fort lideratge polític des del govern local per les implicacions que 

comporta a nivell de tota la ciutat. Però a més, també serà necessari 

identificar dintre d'institucions, organismes i/o empreses implicades en 

cada iniciativa aquelles persones amb major capacitat per a liderar-les. 

Aquest lideratge s'ha de traduir en l'impuls de la iniciativa a través de la 

gestió del projecte, la coordinació constant entre els actors implicats, la 

presa de decisions, la resolució dels obstacles de diversa índole 

(d'organització, de procés o tècnics) i qualsevol altra acció per a garantir el 

constant desenvolupament del projecte. Els líders també haurien de buscar 

el suport d'aquells agents encarregats de la innovació dintre de la 

comunitat d'actors implicats. 

 Assignar funcions i responsabilitats. S'han d'assignar funcions i 

responsabilitats específiques amb la finalitat de garantir l'avanç de la 

implementació de l'estratègia i la resolució de problemes que puguin sorgir 

durant l'execució. Els diferents responsables s'encarregaran d'avaluar els 

resultats obtinguts i de contrastar aquests amb les metes preestablertes. 

En línies generals, aquells objectius sense un responsable que asseguri el 

seu compliment corren el risc de no progressar adequadament. 

 Promoure la intel·ligència col·lectiva i la co-creació. Termes com Social 

Innovation i Crowdsourcing formen part de l'essència del concepte de 

Smart City. Social innovation fa referència al procés de creació, implantació 

i difusió de noves pràctiques que incideixen en la societat i tant pot referir-

se a processos socials d'innovació com a una determinada aplicació o 

programari, a la innovació amb objectius socials, el micro-finançament o, 
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fins i tot, a la emprenedoria social. Per la seva banda, Crowdsourcing és un 

model de producció i resolució de problemes en el qual es treballa amb un 

grup obert de professionals independents (crowd) que fan aportacions 

lliures, generalment en un entorn web, a un determinat projecte o 

problema. Aquest sistema  l’utilitza, per exemple, la NASA, per a resoldre 

projectes concrets: acudeixen a la web amb el problema i reben així les 

aportacions de professionals, investigadors, científics o interessats de tot el 

món. 

Atès que els ciutadans i les comunitats són el cos que forma una ciutat, 

aprofitar i impulsar la seva intel·ligència col·lectiva i la co-creació de 

solucions utilitzant les diferents capacitats de la societat és fonamental per 

a l'èxit de qualsevol projecte Smart City. No és només necessari habilitar i 

posar en funcionament un mecanisme d'incentius apropiats capaç 

d'identificar i premiar la conducta positiva, sinó també habilitar 

mecanismes per a incorporar de forma natural aquesta intel·ligència 

col·lectiva i capacitat de co-creació. 

 Facilitar la col·laboració interna i externa. La col·laboració entre els actors 

de l'ecosistema social en el qual s'implanta una determinada estratègia, 

així com la col·laboració amb els ciutadans, pot ser habilitada i millorada 

mitjançant l'aprofitament de les TIC que proporcionen eines de 

col·laboració i d'integració de dades. En particular, el desenvolupament de 

plataformes de dades obertes combinat amb l'analítica de negoci per a la 

captura, agregació, explotació i anàlisi de dades en segon pla és un dels 

pilars sobre els quals fomentar la col·laboració. No obstant, això pot ser un 

repte enorme degut al fet que les arquitectures TIC tradicionals de 

l'administració pública i de les empreses s'han dissenyat entorn a models 

basats en transaccions i s'ha afegit a posteriori la facilitat d'ús. Pocs (o cap) 

d'aquests sistemes van ser dissenyats sota el concepte que múltiples 

agències poguessin compartir informació amb els ciutadans, amb altres 
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organismes i combinar aquestes dades per a generar nova informació de 

valor; o, fins i tot, que els ciutadans poguessin seleccionar els serveis que 

volen, quan volen i a través dels canals de la seva elecció. 

Per tot això, s'han d'engegar mecanismes de gestió per a fomentar la 

col·laboració entre els diferents agents de la ciutat. Els sectors privat i 

públic han de treballar conjuntament, així com els individus i les empreses 

han d'assumir compromisos conjunts i combinar i compartir els seus 

coneixements de forma col·lectiva. 

 Gestió macromunicipal. En funció de la iniciativa, serà necessari considerar 

una col·laboració entre ciutats o regions. Tenint en compte la grandària 

dels municipis d'Espanya i Catalunya, serà imprescindible en ajuntaments 

petits i mitjans per a fer viable la implantació de models eficients. La 

combinació de recursos facilitarà la inversió, l'eficiència i la reducció de 

riscos. Però això no només afectarà a ciutats de menor grandària sinó 

també a aquelles l'ecosistema social de les quals no inclogui tots els agents 

que poden potenciar les diferents iniciatives de l'estratègia proposada. 

 Aprendre de les experiències realitzades. El procés d'aprendre de les 

experiències no ha d'estar limitat a les que es generin internament en el 

propi projecte Smart City. Aquest aprenentatge ha de ser ampliat per a 

incloure experiències externes, tant positives com negatives. Les 

experiències externes de les quals es tingui coneixement han de ser 

curosament examinades per a avaluar les similituds i possibilitats de 

traslladar, adaptar o aprofitar el coneixement generat. No existeix una 

solució única i estàndard per a tots els casos, així que s'haurà d'analitzar en 

detall els contextos d'aplicació de les mesures. Existeixen nombrosos 

estudis comparatius d'experiències i projectes europeus de transferència 

de coneixement als quals es fa referència en l'apartat 5 d'aquest document. 
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 Fomentar i desenvolupar els Urban Labs. En els últims anys, la ciutadania 

està liderant l'adopció de noves tecnologies i la generació de sinergies 

d'intel·ligència col·lectiva que potencien la creació de nous serveis. Per tal 

de fomentar la col·laboració ciutadana en el procés de desenvolupament 

de l'estratègia Smart City, les ciutats han de fomentar la creació de 

laboratoris urbans (Urban Labs) d'innovació i creativitat. Aquests espais 

han de permetre gestionar les possibles iniciatives, mesures i projectes 

innovadors i la co-participació en els mateixos de diversos actors en el 

procés de disseny i construcció de nous serveis per a la ciutat. 

 

En conclusió, per a poder impulsar, perseguir, activar i fomentar tots els objectius, 

iniciatives i mesures que suposa implantar una estratègia Smart City és important 

disposar d'un Full de Ruta adequat i ben planificat, sostingut per un fort lideratge, 

fortes capacitats d'innovació i intel·ligència col·lectiva, una gestió del projecte 

eficient, uns recursos financers adequats i una actitud proactiva i flexible. 

 

5. Per a saber-ne més 

El concepte Smart City és un concepte en eclosió actualment del que s'estan 

realitzant múltiples iniciatives, estudis i aproximacions en tot el món. En aquest 

sentit, resulta bàsic mantenir-se informat de l'evolució d'aquestes experiències a 

través de les principals referències i informes disponibles. 

 

Referències web 

 http://www.unhabitat.org/ - Programa de les Nacions Unides per al 

desenvolupament d'un futur urbà sostenible.  

http://www.unhabitat.org/
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 http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technology-roadmap/european-

initiative-on-smart-cities - SETIS, Strategic Energy Technologies Information 

System, pla de la Comissió Europea que descriu iniciatives europees per al 

desenvolupament de la Smart City. 

 http://www.smart-cities.eu - Projecte benchmarking de Smart Cities 

europees desenvolupat per el Centre of Regional Science en Vienna 

University of Technology amb la col·laboració de OTB Research Institute for 

Housing, Urban and Mobility Studies en Delft University of Technology i el  

departament de geografia de la University of Ljubljana. 

 http://www.smartcityexpo.com - Smart City Expo World Congress que se 

celebra anualment a Barcelona i convoca als majors experts en la matèria. 

 http://cities.media.mit.edu: pàgina web del MIT, Massachusetts Institute of 

Technology, que recopila diferents projectes relacionats amb la Smart City. 

 http://www.metropolis.org/ - Associació mundial de grans metròpolis, amb 

més de 100 ciutats associades, opera com un fòrum internacional que 

explora les problemàtiques i preocupacions comunes a totes les ciutats i 

regions metropolitanes. 

 http://www.cities-localgovernments.org - United Cities and Local 

Governments, representa i defensa els interessos dels governs locals. 

 http://go.worldbank.org/PQE9TNVDI0 - Secció del Banc Mundial amb focus 

en el desenvolupament urbà sostenible. 

 http://www.connectedurbandevelopment.org/: Connected Urban 

Development (CUD) iniciativa de l'empresa CISCO en associació amb 

Clinton Global Initiative i diverses ciutats, que busca formes de reduir les 

emissions de carboni mitjançant la introducció de millores en l'eficiència de 

la infraestructura urbana a través de les TIC. 

http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technology-roadmap/european-initiative-on-smart-cities
http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technology-roadmap/european-initiative-on-smart-cities
http://www.smart-cities.eu/
http://www.smartcityexpo.com/
http://cities.media.mit.edu/
http://www.metropolis.org/
http://www.cities-localgovernments.org/
http://go.worldbank.org/PQE9TNVDI0
http://www.connectedurbandevelopment.org/
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CISCO
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Clinton
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Initiative
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=TIC
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 http://www.smartcities.info - És un projecte que engloba ciutats al voltant 

del Mar del Nord amb l'objectiu de desenvolupar i fomentar polítiques i 

projectes de  Smart City. 

 http://www.ateneonaider.com/blog/ciudadesaescalahumana - És una 

plataforma per a la divulgació activa del coneixement i les experiències que 

estan marcant tendència en el món del desenvolupament regional, el medi 

ambient, la innovació i les ciutats 

 http://citistates.com/ - el Citistates Group és un equip de periodistes 

americans l'interès dels quals són les regions metropolitanes i com 

aquestes es posicionen respecte als reptes econòmics, mediambientals i 

socials del segle XXI. 

 http://www.theclimategroup.org/publications/ - llistat de publicacions del 

Climate Group, ONG independent formada per una coalició de governs, 

marques i figures públiques de nivell internacional que treballa per a 

promoure polítiques, tecnologies i inversió necessàries per a la Clean 

Revolution comercialment viable. 

 http://whatmatters.mckinseydigital.com/cities - llistat de publicacions 

sobre ciutat i creixement urbà de la consultoria internacional McKinsey and 

company. 

 

Informes 

 Fundación Telefónica, 2011, Smart Cities: un primer paso hacia el internet 

de las cosas, 

http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/media/publicacio

nes/SMART_CITIES.pdf 

http://www.smartcities.info/
http://www.ateneonaider.com/blog/ciudadesaescalahumana
http://citistates.com/
http://www.theclimategroup.org/publications/
http://whatmatters.mckinseydigital.com/cities
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/media/publicaciones/SMART_CITIES.pdf
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/media/publicaciones/SMART_CITIES.pdf
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 Arup, 2010, Smart Cities, transforming the 21st century via the creative use 

of technology, 

www.arup.com/Publications/Smart_Cities.aspx 

 IDC Energy Insights, October 2011, Smart Cities Update: IDC Smart Cities 

Index and Its Application in Spain, http://www.idc-

ei.com/getdoc.jsp?containerId=EIRS56T 

 United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2011, 

Informe mundial sobre asentamientos humanos 2011. Las ciudades y el 

cambio climático: orientaciones para políticas. 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS2011_S.pdf 

 High-level Panel on Global Sustainability, ONU, Enero 2012, Resilient 

People, Resilient Planet: A future worth choosing. 

http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSPReport_unfor

matted_30Jan.pdf 

 IBM, Ciudades más inteligentes para un desarrollo sostenible 

http://www.ibm.com/smarterplanet/global/files/es__es_es__cities__ciuda

des_inteligentes_para_desarrollo_sostenible_0622.pdf 

 

http://www.arup.com/Publications/Smart_Cities.aspx
http://www.idc-ei.com/getdoc.jsp?containerId=EIRS56T
http://www.idc-ei.com/getdoc.jsp?containerId=EIRS56T
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS2011_S.pdf
http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSPReport_unformatted_30Jan.pdf
http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSPReport_unformatted_30Jan.pdf
http://www.ibm.com/smarterplanet/global/files/es__es_es__cities__ciudades_inteligentes_para_desarrollo_sostenible_0622.pdf
http://www.ibm.com/smarterplanet/global/files/es__es_es__cities__ciudades_inteligentes_para_desarrollo_sostenible_0622.pdf
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