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Projecte Xarxa WiFi Corporativa 

• 272 edificis municipals amb accés de Banda Ample. 

• 12.000 extensions telefòniques & 4.000 telèfons mòbils 

• 7.500 ordinadors en xarxa gestionats centralitzadament 

• 1.487 cruïlles semafòriques centralitzades (86,5 % del total) 

• 348 càmeres (Control de trànsit, disciplina vial, seguretat) 

• 900 dispositius mòbils corporatius (PDAs, Blackberies, PCs embarcats...) 

L’Ajuntament 

Barcelona en xifres 

• 1,6 millions d’habitants. 

• 102 km2 de superfície. 

La Ciutat 

Barcelona és una ciutat densa, compacta i 

majoritàriament ja construïda 
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Les TIC són clau per assolir objectius estratègics de ciutat 

Millorar l’eficiència dels 

serveis públics 

Facilitar l’accés a la informació en 

l’àmbit local e internacional 

Crear nous canals de 

comunicació 

Promoure la ciutat 

internacionalment i  donar a 

conèixer serveis, 

equipaments i projectes 

Escoltar les demandes i conèixer 

les noves realitats de la ciutadania 

per respondre millor a les seves 

necessitats quotidianes i de futur 

Potenciar el treball en xarxa entre les 

persones i facilitar l’accés al coneixement 

Oferir millor serveis públics per a facilitar la 

vida quotidiana, atendre millor a les persones i 

mantenir la qualitat de l’espai públic 

Rol imprescindible Beneficis 

Foment de la 

innovació 

Aposta per les TICs 
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La xarxa de fibra òptica municipal: 
 

 Iniciada en 1994 

 Més de 325 Km 

 Creixement oportunista  

 

 

Utilització per: 

 

 Comunicacions internes 

(veu i dades) 

 Serveis als ciutadans 

5 

Les infraestructures 

Una Ciutat Intel·ligent necessita d’una potent infraestructura 

de telecomunicacions 
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El creixement previst a mig termini d’instal·lació de nous dispositius a la via pública planteja 

tendències mai observades fins ara 

Internet 

35 PCs 

Mòbil 

4.500 PCs 

ADSL 

6.000 PCs 

2.0 

6.200 PCs + 1.000 PDAs 

1985                1995                   2000                     2009               2010             2011 

GPS 

4 Edificis 

55 Edificis 

144 Edificis 

+4.000 Sensors 

1.700 Semàfors 

140 Càmeres 

88 Pilones 

462 Vehicles 

70 Fonts  

63 Escales 

mecàniques 

68 Pàrking 

14 Radars 

Etc... 

Internet de les coses 

Nova generació Xarxes actuals 

>800 punts 

WiFi 

Futur 

156 Edificis 

Expectatives de connectivitat futura 
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Visió de ciutat de futur… 

 

Integrar de les Tecnologies de la 

Informació a la ciutat 

Relacionar les diferents àrees i 

sectors 

Trobar sinèrgies i valor afegit 

Generar transversalitat i coneixement 

cooperatiu 

…amb l’objectiu de... 

 

Eficiència en la gestió de la ciutat i els 

serveis existents a la via pública 

Sostenibilitat medi ambiental 

Noves oportunitats a les persones i a 

les empreses 

Gestionar de manera més eficient les necessitats dels ciutadans 

 

Un nou model de gestió de l’espai públic 
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Abans... 

Gestió Vertical  dels Recursos 

... Cap a una Smart City 

Relació Bidireccional entre ciutadans i 

Administració  

Gestió Dinàmica dels Serveis 

Utilització d’Open Data i de sistemes 

transversals d’informació i gestió 

municipal 

Seguretat 
Transport  

& tràfic 
Medi Ambient   Energia. Emergències 

Treballadors Mun. 

Presa de 

decisions 

Seguretat Emergències 

Medi Ambient 

Transport  
& tràfic 

Energia 

Ara: aplicacions Verticals 

Internet WAN

Internet

IMI GUB Transit BSM Mediambient. Seguretat Rondes

Internet

Internet WAN

Internet

IMI GUB Transit BSM Mediambient. Seguretat Rondes

Internet

Plataforma de Servei al Ciutadà 

Plataforma d’Operació I Explotació 

Un nou model de gestió de l’espai públic 
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Noves infraestructures 

Complementa la xarxa de fibra òptica, 

proporcionant connectivitat a 

treballadors i serveis municipals a la via 

pública 

 

Permet una extensió permanent de la 

banda ampla a través dels carrers de la 

ciutat, facilitant la connexió de serveis 

fixos i nòmades 

 

 469 punts actius 

 30% de cobertura de la ciutat 

La Xarxa Wifi-Mesh Municipal 

La xarxa Wifi Municipal permet l’aparició de noves oportunitats, aplicacions 

innovadores i una evolució cap a models de gestió més eficients de la ciutat, dintre 

del context de desenvolupament de les ciutats intel·ligents 
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Un nou model de gestió de l’espai públic 

Cap a la planificació integrals dels serveis urbans 
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Prova de 
Concepte 

Definició Model Especificacions 

• Determinació d’un marc de referència que permeti un 

desplegament massiu de sensors i actuadors a la via 

pública: Model constructiu i  Model de dades. 

• Validació dels models de connectivitat per a l’accés i 

el transport de les dades (3G, WiFi, xarxa sensorial). 

• Identificació dels mètodes emmagatzemament de la 

informació 

• Validació dels mètodes per fer la informació 

accessible a la ciutadania i institucions públiques i 

privades que estiguin interessades. 

Prova pilot de desplegament de sensors 

http://3.bp.blogspot.com/_eA_hdAeXu0I/Rq-bLARJd5I/AAAAAAAAAIU/xqEheJ73D98/s1600-h/polimunicipal.jpg


Institut Municipal d’Informàtica 

Hàbitat Urbà 

Hem construït més de 150 sensors distribuïts en 5 plataformes diferents 

Prova pilot de desplegament de sensors 

Dispositius: 

• So 

• Gas 

• Temperatura 

• Lluminositat 

• Humitat 

 

• Camp EM per tràfic i pàrking 

• Olors 

• Càmeres 

• Containers 

• Smart metering 
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Magatzem d’Informació 

Sensors 

802.2, 802.11, GPRS, UMTS, LTE,... 

802.2, 802.11, 802.15.1, 802.15.4, Zigbee, 

6lowPan, GPRS, UMTS, LTE,... 

XML, JSON, CSV & Raw 

Prova pilot de desplegament de sensors 
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2009 2010 2011 2012 

      FEIL: WIFI Via Publica 

FEOSL: Smart Cities 

... 

iCity 

100% 

100% 

90% 

90% 

5% 

Prova pilot de desplegament de sensors 

http://www.22barcelona.com/content/view/698/897/lang,es/
http://www.arelsa.com/index.html
http://www.worldsensing.com/
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Conclusions 

Aspectes a considerar en un projecte de sensorització: 

 

 Adequació de l’entorn 

 Facilitat Constructiva 

 Interoperabilitat & Escalabilitat 
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 Lideratge municipal 

Comissió Smart City: 

 

• Creada l’estiu del 2011 

• Presidida pel CIO  

• Equip transversal format per les diferents àrees municipals 

• Funcions:  

 Coordinar projectes Smart City en totes les dimensions de la ciutat 

 Coordinar y promoure relacions amb altres Smart Cities 

 Gestionar la participació en projectes europeus 

Comissió Smart City 

Conclusions 
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Reptes 

• Barcelona treballa en el desenvolupament d’un model de col·laboració Empresa-

Ajuntament per a aquelles que vulguin desenvolupar activitats d’investigació dintre de 

la provisió de serveis i la gestió intel·ligent de l’espai urbà 

• L’Ajuntament proporcionarà a la activitat recursos humans i materials de funció de la 

naturalesa, magnitud, aportació de l’empresa y rellevància de la proposta 

Objectius 

• Col·laborar amb empreses en la creació de nous productes de marcat caràcter 

innovador y orientats a la millora de la gestió urbana. 

Beneficis 

• La implicació del coneixement municipal a la generació del producte. 

• La possibilitat de generar patents sobre productes comercials avançats testejats i 

validats per una ciutat 

 Col·laboració público-privada: 
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Gràcies 


