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Antecedents i objectius del Projecte

 La Direcció de Serveis de Tecnologies Sistemes Corporatius (DSTSC) de la Diputació de Barcelona, amb motiu de millorar 

el context de la vila, fer-la més sostenible i potencialment més forta i atractiva  durà a terme una consultoria d'estudi de la 
viabilitat per construir una vila intel·ligent tractant de consolidar-se com a referent en el seu municipi.

 Es tracta d'aconseguir una vila més transparent i més moderna de tal forma que fomenti la col·laboració per part de la 
ciutadania com dels ens públics per fer de la ciutat un nucli més còmode i més atractiu per viure.

 Conscients que l’estratègia per esdevenir una vila intel·ligent ha d’estar plenament lligada a l’estratègia municipal, es 

planteja un procés consultiu on la tecnologia és un element important però es percep com una eina i no com una finalitat 
en sí mateixa.

 Amb aquesta consultoria es pretén ajustar al màxim a la petició de l’Ajuntament de Parets del Vallès, buscant respondre 
les necessitats demandades i definir el seu full de ruta per esdevenir vila intel·ligent de referència.
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Antecedents i objectius del Projecte

Identificar els principals reptes que afronta el municipi a dia d’avui i a tots nivells. 1

Definir accions a realitzar en matèria de Vila Intel·ligent que permetin afrontar els reptes identificats.2

Proposar un full de ruta que permeti al municipi avançar cap a una Vila Intel·ligent i que doni resposta a 
les necessitats tant de l’Ajuntament com de la ciutadania.3
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Antecedents i objectius del Projecte

IDENTIFICAR

DEFINIR

PROPOSAR

PREPARACIÓ

AS-IS

MERCAT

TO BE
FULL 
RUTA

PLA DE 
DETALL

PREPARACIÓ

Document amb les 
pautes de treball.

AS-IS

Situació actual de 
l’ajuntament. Plans 
estratègics. 

MERCAT

Identificació i anàlisis 
de solucions 
disponibles i 
tendències del 
mercat.

TO BE

Situació desitjada en 
base als requeriments 
recollits i la 
informació de mercat.

GAP

Actuacions 
necessàries per 
passar de la situació 
actual (as-is) a la 
desitjada (to be).

FULL RUTA

Pla de Ciutat 
Intel·ligent identificant 
principals línies 
estratègiques i 
operatives

PLA DETALL

Selecció i presentació 
de detall de les 
iniciatives 
identificades a curt, 
mig i llarg termini.
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Parets del Vallès: estratègia de vila Intel·ligent

 Resultats de la Workshop de definició d'estratègia realitzada a les oficines de T-Systems:



9

Parets del Vallès: estratègia de vila Intel·ligent

 Resultats de la Workshop de definició d'estratègia realitzada a les oficines de T-Systems:
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Parets del Vallès: estratègia de vila Intel·ligent

 Arrel de la Workshop realitzada, es prioritzen les següents agrupacions de solucions, al voltant de les quals s’articularà el 

full de ruta per a Parets del Vallès:

Parets és verda

Via intel·ligent

Espai de natura interactiu

Eficiència energètica

Parets al servei de lA
ciutadaNIA

Portal de transparència i open data

Punts d’informació intel·ligent

Portal web d’habitatges

Plataforma d’economia circular

Parets vila
d’aprenentatge

Centre d’innovació interactiu

Formació online

Parets es mou

Mobilitat sostenible

Autobús a demanda

Itineraris interactius

AGRUPACIÓ solucions



03
FULL DE RUTA



12

Full de Ruta
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Pla de detall i proposta de solucions

 A partir del full de ruta i una vegada les solucions ja han estat identificades, és necessari conèixer el detall de cada una de 

d’elles. 

 Per a fer-ho es presentaran mitjançant una fitxa tècnica els principals reptes que afronta la proposta, quina és la solució 
que s’aporta i quins beneficis proporciona per als principals actors involucrats, ja siguin ciutadans, treballadors 
municipals, administració, o el conjunt del municipi.
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Pla de detall i proposta de solucions
Parets al servei de la ciutadania

Amb l’objectiu d’apropar la gestió que fa

l’Ajuntament a la ciutadania i incentivar el seu
sentiment de poble, s’han identificat un seguit
de solucions que busquen promoure el
creixement econòmic i proporcionar informació
del municipi de manera transparent, tot fent

èmfasi a les necessitats dels joves.



Punts 
d’informació 
Intel·ligents

16
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 Millorar la comunicació i prestacions de 
serveis a la ciutadania i visitants.

 Informar dels punts d’interès i 
esdeveniments del municipi, ja sigui 
restauració, oci, comerços, etc.

 Facilitar l’accessibilitat a les gestions 
municipals a la ciutadania i automatitzar
els processos administratius.

punts d’informació intel·ligents

Reptes
solució

Beneficis

 Servei 24x7 de fàcil accés millora 
l'eficiència i qualitat dels serveis 
municipals .

 Simplifica i agilitza les gestions 
municipals a la ciutadania.

 Millora la comunicació entre la ciutadania 
i l'administració de forma electrònica

 Seguretat per fer les gestions

 Desplegament de punts d’informació 
intel·ligents en llocs estratègics de la ciutat 
per oferir serveis d'informació i gestió 
municipal (pagaments, certificats, 
consultes, reserves ..)

 Sistema fàcil, intuïtiu i multi-idioma.

 Sistema modular el qual es pot anar  
ampliant amb nous serveis segons 
necessitat.

 Possibilitat d'integració amb altres 
sistemes existents (ERP / GIS / Open 
Data).
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punts d’informació intel·ligents
característiques del servei

Terminal d’autoservei de fàcil accés per la consulta d’informació 
de la ciutat i la realització de tasques administratives.

Els terminals d’autoservei són un potent mitjà de comunicació que permeten:

 Reduir volum de visites presencials a les oficines de l’Ajuntament del municipi facilitant gestions de 
forma electrònica. 

 Avançar de cara a la digitalització de gestions municipals.

 Disponibilitat d’informació relativa al municipi, ja sigui per a visitants o per la ciutadania, a qualsevol
moment del dia (24hx7 dies a la setmana).

 Realitzar consultes i gestions administratives, com la consulta de dades censals, l’emissió de certificats
(padró, vehicles, etc), la compra de targetes de transport o el pagament de rebuts municipals ja sigui
amb targeta bancària, efectiu o targeta moneder, entre d’altres.

En els casos on és necessària identificació, aquesta es pot fer mitjançant DNI o targeta ciutadana.

Quan aquests terminals no estan sent utilitzats poden mostrar informació de la ciutat o publicitat 
d’esdeveniments, la qual es pot configurar per a cada dispositiu.



Portal de 
transparència i 
OPEN data
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 Posar a disposició pública la informació 
generada pel municipi, ja sigui per a la 
ciutadania, empreses o el propi 
Ajuntament.

 Conèixer de primera mà quins aspectes 
preocupen més a la ciutadania i prendre 
decisions en base a les seves opinions.

 Obrir processos de debat i opinió sobre 
la gestió del municipi on la ciutadania hi 
prengui part de forma activa.

Portal de transparència i open data

Reptes
solució

Beneficis

 Obertura de l’Ajuntament al públic quant 
a informació generada es refereix.

 Proporcionar informació útil pel negoci 
dels establiments i empreses del municipi

 Apropament a la ciutadania gràcies a una 
major transparència per part de 
l’Ajuntament 

 Presa de decisions informades en base a 
les necessitats i opinions expressades per 
la ciutadania del municipi.

 Divulgació d’informació sobre els 
processos existents i la seva evolució.

 Plataforma web dins del portal municipal 
on es publica informació sobre els serveis 
i dades generades per l’Ajuntament 
organitzada segons conjunts 
descarregables.

 Dades publicades al portal de 
transparència utilitzables per tercers 
gràcies a les APIs que inclouen.

 Solució que permet configurar debats i 
votacions ciutadanes i processos 
participatius.
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Portal de transparència i open data
característiques del servei

Diferents exemples d’aplicació del portal de transparència i participació 
són:

 Plataforma integrada de participació i transparència, on poder estudiar 
les dades i extreure’n conclusions per a la definició de polítiques 
municipals.

 Posar a disposició del públic informació com ara: horaris de transport, 
dades meteorològiques, de qualitat de l’aire o d’estalvi energètic per tal 
d’utilitzar-les per a d’altres serveis

 Publicació de la informació generada pels dispositius intel·ligents al 
portal de transparència.

 Votació i discussió d’iniciatives de la ciutadania.

Amb la publicació de dades de l’Ajuntament i la seva posada a disposició de tercers, es podrà potenciar 
l’ecosistema d’empreses local i el seu creixement. De la mateixa manera, la ciutadania coneixerà millor el 
municipi i, gràcies a les eines de participació podran decidir sobre temes d’impacte rellevant



Portal web 
d’habitatges
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 Facilitar l’accés a  un habitatge en el 
municipi, a la gent jove.

 Fomentar l’establiment dels joves al 
municipi.

 Implicar als joves en el dia a dia del 
municipi.

Portal web d’habitatges

Reptes
solució

Beneficis

 Augment del percentatge de població

jove al municipi, assegurant la continuïtat 
generacional d’aquest.

 Major aprofitament dels immobles del 

municipi. 

 Una plataforma online que integri tant 
l’oferta com la demanda d’habitatges i 
que permeti: 

• Gestionar les publicacions 
d’habitatges per part dels 
arrendadors.

• Publicar perfils de possibles inquilins 
que vulguin sol·licitar ofertes 
d’habitatges. 

• Xat interactiu entre els diferents 
usuaris de la plataforma.
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Portal web d’habitatges
característiques del servei

La solució formada per una plataforma on tant usuaris que busquen oportunitats 
d’habitatges com particulars o empreses que n’ofereixen, puguin posar-les en 
comú de manera que:

 Es facilita el contacte entre l’ecosistema de empreses immobiliàries, 
particulars i població jove.

 Es proporcionen eines d’anàlisi i estudi de tendències de l’oferta i demanda 
d'habitatge.

 Amb un anàlisi detallat de les ofertes publicades i usuaris registrats a la 
plataforma es poden proposar ofertes d’habitatges més accessibles als 
usuaris. 

Centralitzar en un únic portal la publicació, gestió i inscripció a 
ofertes d’habitatges per a joves, per tal de garantir l’establiment del 
jovent al municipi.



PLATAFORMA 
d’economia 
circular
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 Fomentar i generar un ecosistema de 
col·laboració on es posin en valor els 
diferents serveis o productes disponibles 
al municipi.

 Generar ocupació al municipi. 

 Equilibrar l’oferta i demanda de serveis i 
productes que poden cobrir-se a nivell 
local.

 Creació de sinèrgies entre els diferents 
ens del municipi, ja siguin particulars o 
empreses.

plataforma d’economia circular

Reptes
solució

Beneficis

 Optimització dels recursos i serveis del 
municipi augmentant la seva 
sostenibilitat.

 Publicació integrada dels serveis d’oferta 
i demanda disponibles al municipi 
classificats per tipologies. 

 Una plataforma online que integri tant 
l’oferta com la demanda de productes o 
serveis que permeti l’aprofitament 
d’espais, productes o matèria prima, entre 
d’altres. Ja sigui a nivell públic o privat.

 Gestionar la publicació, oferta i demanda 
de serveis ja sigui per a comerços locals, 
empreses, organitzacions del municipi o 
ciutadania.
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plataforma d’economia circular
característiques del servei

La solució formada per una plataforma on tant usuaris que busquen o ofereixen 
algun producte o servei concret poden trobar-lo o oferir-lo a d’altres usuaris. 
Gràcies a això:  

 Es fomenta i dinamitza l’economia local i el seu creixement.

 Amb un anàlisi detallat dels productes i serveis publicats, la seva oferta i 
demanda i usuaris registrats a la plataforma es poden proposar determinats 
serveis o productes de necessitat. 

 Es proporcionen eines d’anàlisi i estudi de tendències de l’economia del 
municipi.

Centralitzar en un únic portal la publicació, gestió i sol·licitud de serveis o productes del 
municipi, generant així un ecosistema d’economia circular on es fomenti la interacció i 
reaprofitament d’actius del municipi entre els seus habitants i les empreses que en formen part.
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Pla de detall i proposta de solucions
Parets és verda

Envers el repte de construir un municipi més

sostenible, es proposen un conjunt d’actuacions
que permetran crear un entorn més net, on es
tingui especial cura dels aspectos
mediambientals que afecten al municipi.



Espai natura 
interactiu
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 Augmentar el coneixement que es té del 
municipi i el seu entorn.

 Promoure el creixement econòmic, 
fomentant visites al municipi i 
augmentant la rendibilitat d’espais 
existents.

 Fomentar una vida més saludable i activa.

Espai natura interactiu

Reptes
solució

Beneficis

 Element diferenciador que fomenta les 
visites al municipi, en vers els del voltant.

 Augment del coneixement de la fauna i 
flora del municipi. Apropament a la natura 

i conscienciació del medi ambient.

 Fomentar la participació en aquestes 
activitats mitjançant el joc i premiant als 
usuaris més actius.

 Apropament de la ciutadania a la 
tecnologia.

 Aplicació mòbil per donar informació i 
conèixer d’una forma amena l’entorn.

 Eina que permet visualitzar i conèixer la 
fauna i flora del municipi, informar sobre 
punts d’interès mitjançant la interacció 
amb l’espai físic gràcies a la realitat 
augmentada, etc.

 Missions i jocs per guiar als usuaris amb 
la finalitat de motivar-los a conèixer 
l’entorn en el que estan i la biodiversitat 
existent. 
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Llistat d’activitats

Rutes

Realitat augmentada

Compartir Exemple de consultes:
 Horaris
 Rutes
 Mapa de tots els punts d’interès
 Nivell d’ocupació

Espai natura interactiu
Característiques DEL Servei

 Exemple d’interacció amb l’usuari:
 Participació d’un joc que combina el món virtual 

amb el físic
 Realitat augmentada.
 Assistent virtual a cada punt d’interès.
 Interacció amb altres usuaris en un mateix punt.

L’aplicació mòbil ofereix un servei de guiatge per l’entorn que s’està visitant. Utilitza 
una metodologia amena i entretinguda on es posa a disposició de l’usuari un 
ventall d’activitats per interactuar amb l’entorn. 

Principals aspectes:
 Interfície fàcil d’utilitzar i intuïtiva.
 Vàlida per qualsevol sistema operatiu.
 App segura, protegint la 

confidencialitat de les dades.
 Funcionament offline.
 Actualitzacions periòdiques
 Opcions de personalitzacions
 Possibilitat de fer cerques de punts 

d’interès



Eficiència 
ENERGÈTICA
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 Millora de l’eficiència energètica dels 
edificis aportant entre altres un estalvi de 
costos.

 Potenciar una ciutat sostenible.

 Conscienciar a la ciutadania dels 
aspectes mediambientals.

Eficiència ENERGÈTICA

RepteS
solució

Beneficis

 Generació de dades objectives per la 
conscienciació de la ciutadania en el 
consum responsable.

 Gestió  energètica remota d’edificis.

 Potenciar una ciutat sostenible, eficient i 
verda que pugui créixer de forma 
respectuosa amb el medi ambient.

 Col·laborar en el desenvolupament de 
capacitats de la ciutadania en aspectes 
mediambientals i de creixement
sostenible.

 Definir polítiques d’estalvi energètic en 
base a les dades recopilades.

 Instal·lació de sensors de control de 
mesures d’electricitat, ACS, gas, llum, 
temperatura, humitat i soroll.

 Sistema de gestió de sostenibilitat dels 
edificis amb dades i gràfiques de les 
evolucions, i informes de consum i 
sistemes de gamificación.

 Integració amb plataforma intel·ligent de 
ciutat per l’emmagatzematge de les 
dades dels edificis i correlació amb altres 
verticals.

 Possibilitat d’integració amb altres 
sistemes (ERP, GIS, portal dades obertes, 
…).
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Eficiència ENERGÈTICA
característiques del servei

Informes, eines d’anàlisis i millora:

 Anàlisis de regressió, que permet la comparació entre el rendiment 
energètic previst, basat en el rendiment històric, amb el rendiment actual.

 Cusum, suma acumulada de les diferències existents entre el consum 
d’energia real i el estimat.

 Benchmarking, comparativa del rendiment energètic actual amb un valor 
de referència per detectar les zones amb pitjor rendiment.

 Petjada Energètica, línia gràfica que representa el consum energètic en 
relació amb la temperatura mitjana exterior d’aquell dia.

 Comparativa amb altres edificis.

Les dades considerades pel servei inclouen:

 Consums d’energia tèrmica combinada (calor/fred)

 Comptadors mecànics d’aigua freda

 Analitzadors de xarxa

 Sondes ambient combinades temperatura, humitat i CO2

 Quadres elèctrics de control

El Sistema de Gestió Energètica en Edificis (BEMS) permet 
recopilar, registrar i interpretar les dades de consum energètic i els 
converteix en informació rellevant per optimitzar el seu consum



Qualitat 
mediambiental
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 Millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania.

 Millorar la resiliència de la ciutat respecte 
a la pressió atmosfèrica, acústica de 
ciutat i els efectes naturals i 
antropogènics.

Qualitat mediambiental

Repte
solució

Beneficis

 Obtenir un mapa de qualitat de l’aire i 
soroll amb una alta precisió dins l’àrea 
monitoritzada, permetent la presa de 
decisions davant situacions 
desfavorables.

 Ciutat sana i satisfacció ciutadana.

 Control remot centralitzat de tots els 
dispositius desplegats.

 Definició de polítiques mediambientals 
en base a dades reals del municipi.

 Desplegament d’estacions de mesura de 
baix cost i del sistema de gestió de 
qualitat mediambiental.

 Integració amb la plataforma de ciutat per 
correlacionar la informació rebuda amb 
altres serveis de la ciutat.

 Possibilitat d’informar a la ciutadania amb 
panells informatius.

 Possibilitat de reportar incidències 
mediambientals a través d’una app
ciutadana.

 Possibilitat d’integració amb altres 
sistemes existents (ERP, GIS, …)
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Qualitat mediambiental
característiques del servei

El Sistema de Qualitat Mediambiental es converteix en l’element
centralitzador de la informació, permetent la seva explotació en:

 Mapa municipal de Qualitat Ambiental.

 Mesures complementàries de qualitat de l’aire.

 Monitorització perimetral (entorns industrials).

 Sistemes d’alerta per contaminació de l’aire.

 Monitorització de l’impacte del trànsit.

 Seguiment de les Obres Públiques.

 Inclusió de dades de particulars.

Les dades mínimes considerades per el servei inclouen:

 Sensors atmosfèrics (Temperatura/Humitat/Pressió atmosfèrica)

 Sensors de gasos (CO2, O3, NO2, CO)

 Sensors de partícules (PM10, PM2.5)

 Sensor de nivell de soroll

Els sensors poden alimentar-se a través d’una connexió a la xarxa elèctrica
municipal o amb el suport de panells solars, encara que inclou bateries
que li proporcionen fins a un mes de funcionament, en cas de caiguda de
la xarxa.

Estacions mòbils per una monitorizació dels contaminants de 
l’aire en un format modular, compacte i autònom.



Enllumenat
Intel·ligent
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Enllumenat Intel·ligent

Reptes
solució

Beneficis

 Optimització de l’ús de la xarxa 
d’enllumenat públic  Reducció consum 
energètic (aprox. estimat en 70% en Led i 
M2M)

 Control remot centralitzat del servei 
d’enllumenat de tota la ciutat (On / Off / 
Regulació Intensitat, …).

 Millora en serveis de manteniment al rebre 
alertes per incidències.

 Monitorització de paràmetres en temps 
real: consums, energia,…  Creació 
d’informes

 Plataforma de ciutat per a gestionar de 
manera centralitzada el sistema de 
d’enllumenat Intel·ligent

 Instal·lació de nodes de control en 
lluminàries.

 Desplegar Xarxa IOT mallada per a la 
connexió i control remot de les 
lluminàries.

 Aplicacions de gestió de l’enllumenat 
Intel·ligents per a la monitorització i el 
control en temps real dels punts de llum.

 Possibilitat d’integració amb ERP 
Municipal.

 Estalviar en el consum energètic de la 
ciutat, tenint en compte les condicions de 
l’entorn.

 Optimitzar la gestió de l’enllumenat 
públic.

 Agilitzar la resolució d’incidències.
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Gestionar la il·luminació de les diferents àrees del municipi de forma 
independent, podent definir polítiques d’encesa o apagada en funció de 
paràmetres de l’entorn, aconseguint així una bona eficiència i estalvi energètic.

Enllumenat Intel·ligent
característiques de la Solució

Gràcies a incorporar la gestió de l’enllumenat Intel·ligent a la Plataforma de Ciutat es
podrà monitoritzar el servei i adaptar-lo a les necessitats del municipi obtenint:

 Monitorització de paràmetres en temps real (consum energia (kWh), tensió (V) i corrent (A) per 
fase, potencia activa (kW) i reactiva (kVar) per fase i factor de potencia (%).

 Configuració de les accions d’encesa, apagada i intensitat lumínica en base a les estacions 
de l’any, hora i calendari, ubicació a la ciutat i detecció de presencia (opcional).

 Gestió, monitorització i control de l’enllumenat públic punt a punt o per agrupació de forma 
remota.

 Mecanismes d’avís i alertes automàtiques que permeten conèixer en temps real en 
funcionament del sistema i la gestió de les incidències que es poden produir.

 Control i gestió de punts d’il·luminació per zones.

 Obtenció d’indicadors (KPIs) i informes en base a los paràmetres  monitoritzats (estalvi 
energètic, reducció emissions CO2,..) 



Mobiliari 
Connectat
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 Facilitar l’ús de la tecnologia a tota la 
ciutadania, oferint connexió wifi i punts 
de recarrega de dispositius.

 Augmentar la seguretat a la ciutat tant de 
dia com de nit.

Mobiliari Connectat

Repte
solució

Beneficis

 Wifi i punts de recàrrega de dispositius
gratuïts per tota la ciutadania, en diferents 
zones de la ciutat.

 Millora de la seguretat dels espais públics
al disposar de càmeres de seguretat 
integrades.

 Monitorització de paràmetre en temps real: 
temperatura, humitat, comptador de 
connexions i recarregues de dispositius,…

 Instal·lació de mobiliari urbà innovador en 
la ciutat que ofereix connexió i punts de 
recàrrega. 

 Aplicació de gestió de mobiliari urbà 
innovador.

 Plataforma de ciutat per gestionar el 
sistema de bancs intel·ligents, de forma 
centralitzada amb la resta de dades de la 
ciutat.

 Possibilitat d’integració amb l’ERP.
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Mobiliari Connectat
característiques

 Login amb la identitat digital de la e-administració

 Plaques solars per ser autosuficient, amb opció de connexió a corrent, per ciutats poc 
assolellades.

 Velocitat de Wi-Fi fins 433 Mbps.

 Ports USB i mòduls de recàrrega inductiva.

 Controladors que ofereixen seguretat mentre s’està connectat.

 15 sensors que monitoritzen tot el que passa en i l’entorn del banc.

 Opció d’incloure 4 càmeres que creen transmissió en viu de 360º, inclús per la nit.

 Opció d’incloure pantalla LCD 19”

 Anti vandàlic, amb llum ambiental i sistema de refrigeració intern.

 En cas d’incidència, el sistema avisa al propietari i a suport tècnic.

 Hi ha diferents models, que s’adapten als requeriments de la ciutat. 

Servei de wifi municipal a través de mobiliari de disseny innovador 
plenament integrat amb els sistemes i serveis de ciutat



Gestió de 
Residus 
Intel·ligent
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 Impulsar la cultura del reciclatge de la 
ciutadania, fomentant la seva 
conscienciació i motivació.

 Aconseguir un augment del reciclatge
dels  diferents tipus de residus.

 Dimensionar el servei de recollida de 
residus

Gestió de Residus Intel·ligent

RepteS
solució

Beneficis

 Inclusió de la informació del reciclatge en 
la Visió global de la ciutat (plataforma). 

 Possibilitat de sinergies amb altres 
sistemes intel·ligents de la ciutat.

 Compliment del compromís  
mediambiental i la lluita contra el canvi 
climàtic.

 Seguiment del contracte de gestió de 
residus amb el proveïdor amb més 
transparència.

 Integració de les dades de gestió de 
residus a la Plataforma de ciutat per 
conèixer el reciclatge d’aquesta.

 Monitorització del volum de residus en 
temps real i per a cada contenidor.

 Integració de les dades de reciclatge amb 
dades de l’ERP per poder fer llistats de 
les zones de la ciutat amb un grau més 
elevat de reciclatge.

 Oferir incentius per motivar a la ciutadania 
a reciclar.

 Possibilitat d’integració amb altres 
sistemes (GIS, portal dades obertes, …)
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Gestió de Residus Intel·ligent
característiques del servei

 L’accés a aquesta informació permetrà un millor seguiment 
del contracte de la gestió de residus.

 La seva integració a la plataforma de ciutat permetrà creuar 
la informació amb altres dades de ciutat i obtenir 
informació rellevant (contaminació ambiental i acústica en 
funció de les hores de recollida).

 La integració de la informació de residus amb dades de 
l’ERP (padró) permetrà:

• Obtenir la relació de quilos reciclats de cada tipus de 
residu per habitant.

• Mostrar la classificació dels barris  amb un grau de 
reciclatge més elevat.

Integració de  les dades recollides pels sensors ubicats en cada 
contenidor a la plataforma de ciutat, afavorint el seu seguiment i 
afegint aquesta informació en la visió global de la ciutat.

Reciclatge per Barris

Barri 1

Barri 2

Barri 3

Barri 4

Barri 5

Vidre Paper Plàstic
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Pla de detall i proposta de solucions
Parets vila d’aPrenentatge

Amb la finalitat de proporcionar noves eines i

facilitar nous coneixements a la ciutadania,
s’exposen un conjunt de solucions on es
proposa l’ús dels espais públics com a indrets
d’innovació i aprenentatge per apropar a la
ciutadania l’oferta industrial de l’entorn.



Centre 
d’innovació 
interactiu
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 Potenciar el coneixement, innovació, 
educació i evolució cap a una societat 
digital que afavoreixi un creixement 
intel·ligent, social, global i sostenible.

 Col·laborar en el desenvolupament de 
capacitats de la ciutadania per afrontar 
els reptes de futur que plantegen les
noves tecnologies.

 Fomentar sinèrgies entre l’ecosistema 
d’empreses i la ciutadania.

 Dotar de nous usos espais públics que 
disposa l’Ajuntament.

centre d’innovació interactiu

Reptes
solució

Beneficis

 Amortització i aprofitament d’espais
públics en desús o infrautilitzats.

 Apropament de la ciutadania a les noves
tecnologies.

 Creació d’un lloc de trobada entre 
empreses i ciutadania.

 Adaptació d’espais públics amb noves
tecnologies i eines innovadores (3D, 
beacons, VR, wearables, …).

 Preparació d’un programa d’activitats 
dinamitzadores 

 Plataforma Virtual de col·laboració per 
informar sobre les activitats que s’hi duen 
a terme i gestionar l’espai (fer reserves, 
consultar horaris, etc).
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centre d’innovació interactiu
característiques del servei

 Aquest espai estarà equipat per posar a disposició de la 
ciutadania:

 Labs Multimedia on poder treballar en tecnologies 
innovadores.

 Sales de treball multi disciplinar equipades amb equips 
informàtics i projector, on poder realitzar sessions de co-
working, conferències i tallers d’innovació.

 Es faran estudis d’horaris d’ocupació, de les persones que 
l’utilitzen (edat, estudis,...) i les empreses q hi assisteixen 
per adaptar-lo a les necessitats del municipi.

Espais on incentivar processos de col·laboració distribuïda, co-
creació i innovació oberta entre la ciutadania i les empreses de 
l’entorn.



Formació 
online

Objectius / Beneficis

Descripció funcional



52

 Formar a la ciutadania i donar eines que 
ajudin en la cerca de feina, per tal de 
reduir l’atur.

 Apropar la ciutadania al món digital i 
tecnològic oferint formacions específiques 
en funció de cada perfil.

 Assegurar una formació de qualitat oferint 
un canal de comunicació efectiu.

 Oferir eines per apropar el personal 
municipal a l’entorn digital en el qual 
treballen.

Formació online

Reptes
solució

Beneficis

 Augment del coneixement del món digital 
i tecnològic en la ciutadania.

 Accés de la ciutadania a un entorn ric de 
recursos, i material didàctic que permet 
establir una ruta d'aprenentatge personal.

 Empleats municipals formats i més 
preparats per exercir el seu treball.

 Habilitar una Plataforma de formació 
online per a la ciutadania .

 Gestió de temaris, materials didàctics i 
continguts multimèdia a utilitzar en les 
formacions

 Gestió d'agendes i assistents

 Seguiment de cursos i titulacions dels 
usuaris

 Habilitació d’eines de col·laboració per 
afavorir la resposta a possible dubtes o 
consultes.
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Formació online
característiques del servei

Plataforma de formació online intuïtiva, fàcil d'utilitzar amb la 
qual apropar la ciutadania a un entorn digital i tecnològic.

La Plataforma de formació online ha de:

 Ser Flexible i de codi obert, podent-la personalitzar i integrar amb sistemes externs.

 Ser Escalable, vàlida per uns quants estudiants o per milers.

 Ser Robusta i segura garantint la privacitat dels usuaris i que no hi ha pèrdua de dades.

 Permetre l'accés a manuals, guies, material multimèdia, ... que ajudin a seguir la 
formació.

 Oferir a fòrums, xats entre alumnes i professors, wikis, glossaris, activitats, .... per afavorir 
l'aprenentatge i resolució de dubtes.

 Proporcionar eines d'avaluació de la formació, per conèixer l'avanç de cada alumne, 
grau d’aprofitament.

 Generar certificats, sota sol·licitud de l'assistent i proporcionat en format digital per 
l'Ajuntament.

 Monitorització de l'èxit de les formacions. Registre a la plataforma de la informació 
estadística de l'activitat i aprofitament dels cursos.
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Pla de detall i proposta de solucions
Parets es mou

Per construir un municipi més accessible per a

tothom es proposen un conjunt d’actuacions
que facilitin els desplaçaments per Parets així
com l’accés als polígons, fomentant una
mobilitat sostenible i responsable amb el medi
ambient.



Mobilitat 
sostenible
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 Reduir volum de cotxes dins del municipi. 

 Potenciar un estil de vida saludable entre 
la ciutadania i els visitants del municipi. 

 Obtenir informació detallada de les 
necessitats de mobilitat de la ciutadania.

Mobilitat sostenible

Reptes
solució

Beneficis

 Implementació d’un model de transport 
públic sostenible al municipi

 Millora de la qualitat mediambiental 
gràcies a la reducció de trànsit rodat. 

 Oferir alternatives de transport sostenible 
a la ciutadania del municipi.

 Obtenció d’informació sobre els 
desplaçaments que es realitzen al 
municipi amb transport públic compartit 
per a dimensionar els serveis oferts als 
usuaris.

 Instal·lació de sistemes de transport 
públic compartit en forma de bicicletes o 
patinets.

 Aplicació mòbil capaç d’identificar els 
desplaçaments que fan els usuaris i 
proposar reptes per a potenciar la 
mobilitat sostenible. 

 Estacions on poder estacionar i recollir el 
vehicle compartit distribuïdes al llarg del 
municipi.

 Possibilitat d’integració amb altres 
sistemes (ERP, GIS, dades obertes, …)
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Conèixer les necessitats i desplaçaments habituals de la ciutadania en temps 
real per a poder oferir uns millors serveis, ja siguin a nivell d’infraestructura 
municipal o com a beneficis o bonificacions per als usuaris. 

Mobilitat sostenible
característiques de la Solució

Gràcies a l’ús del transport públic compartit i una aplicació que permeti monitoritzar els
desplaçaments que es realitzen es podrà

 Oferir bonificacions i descomptes als usuaris, a través d’una aplicació mòbil, en funció de l’ús 
que es faci del transport públic sostenible dins del municipi

 Dissenyar carrils adaptats al transport públic compartit en funció de l'afluència de 
desplaçaments identificats

 Combinar i analitzar la informació amb la d’altres serveis municipals, per a identificar punts de 
relació i avaluar possibles actuacions i millores. 



Autobús a 
demanda
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 Facilitar el transport a aquelles persones 
que no disposen de vehicle privat.

 Incentivar als que venen a treballar a 
utilitzar el transport públic.

 Proporcionar alternatives de mobilitat a la 
ciutadania que viuen als afores del 
municipi.

Autobús a demanda

Reptes
solució

Beneficis

 Reducció del tràfic urbà, creat pels 
vehicles privats.

 Disminució de la contaminació creada 
pels vehicles privats.

 Reducció de la despesa del servei 
d’autobusos.

 Oferir un servei personalitzat a la 
ciutadania adaptat a les seves 
necessitats.

 Sistema d’Autobús a Demanda que 
permet a un usuari fer la reserva de seient 
i ruta personalitzades en un autobús 
municipal. 

 Configuració de ruta optimitzada en 
funció de les peticions dels usuaris, tant 
d’origen i destí, com d’ocupació de 
l’autobús. 

 Aplicació mòbil per poder fer la sol·licitud 
del servei i visualitzar rutes, horaris, línies, 
temps d’espera, etc.
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Autobús a demanda
Característiques DEL Servei

Amb l’autobús a demanda s’adapta el servei de transport públic 
de forma personalitzada per a cada usuari, millorant l’experiència 
d’ús i al mateix temps reduint també les emissions del municipi.

Amb el servei d’autobús a demanda es podrà: 

 Mitjançant l’aplicació mòbil sol·licitar que l’autobús reculli els 
usuaris al punt d'origen del seu interès, i baixin on requereixin, 
minimitzant temps d’espera. 

 L’usuari podrà compartir recorregut amb d’altres ciutadans que 
realitzen el mateix trajecte.

 Obtenir informació sobre com es mouen els usuaris pel municipi, i 
poder dissenyar així noves polítiques de mobilitat.

 Obtenir informació actualitzada sobre l’estat i ubicació dels 
autobusos disponibles.
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Pla de detall i proposta de solucions
Plataforma de Ciutat Intel·ligent 

 La base sobre la que fer créixer les agrupacions identificades i corresponents iniciatives és

una solució, basada en la tecnologia i món TIC, que permet operar com a punt de recollida
de tota la informació de la ciutat .

 Per tal de que aquesta informació sigui posteriorment explotada per dotar a la ciutat
d'intel·ligència, actuant com a nucli de ciutat, es proposa implantar a Parets del Vallès una
Plataforma de Ciutat Intel·ligent, que és l’element integrador de l’estratègia de Ciutat

Intel·ligent definida dins la solució global per a Parets del Vallès.

 Aquesta permetrà a l’Ajuntament la presa de decisions informades en base al funcionament
global i en temps real del municipi.

 L’objectiu que busca tota Plataforma de Ciutat és la millora dels processos de gestió

municipal, integrant les noves dades de Ciutat que s’obtenen amb la informació dels
sistemes de gestió propis de l’Ajuntament.



Plataforma de 
ciutat 
Intel·ligent

Objectius / Beneficis

Plataforma IoT de ciutat

Integració Ciutat - ERP

Casos d’ús
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PLATAFORMA iot DE CIUtAt
Reptes

 Prendre decisions informades en base al funcionament global 
de la ciutat.

 Millorar els processos de gestió municipal a partir de la  
incorporació de dades procedents de la ciutat.

 Establir un nou procés de monitorització dels serveis 
municipals de proveïdors, basat en dades objectives.

 Implicar a la ciutadania en la construcció d’una ciutat 
intel·ligent, oferint transparència i buscant la seva participació 
activa.

 Aprofitar les noves tecnologies per construir una ciutat més 
atractiva on viure i treballar.

PLATAFORMA 
CIUTAT 
INTEL·LIGENT

CIUTAT 
INTEL·LIGENT
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PLATAFORMA IOT DE CIUtAt
BENEFICIS

 Disposar d’una base de dades unificades de la ciutat.

 Oferir una visió global de funcionament de la ciutat en 
temps real, convertint les dades recopilades en informació 
rellevant.

 Implementar millores en els serveis municipals gràcies a la 
integració de dades de la ciutat (integració vertical) i la 
interacció entre serveis (Integració horitzontal).

 Oferir la compartició de dades de la ciutat d’una forma 
normalitzada amb tercers a través de tecnologies obertes.

PLATAFORMA 
CIUTAT 
INTEL·LIGENT

CIUTAT 
INTEL·LIGENT

Ajuntament
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MODEL INTEGRAL i INTEGRAt

GESTIÓ 
ECONÒMICA

GESTIÓ DE 
POBLACIÓ

GESTIÓ DE 
TRIBUTS

GESTIÓ DEL 
TERRITORI

DIRECCIONS

PERSONES

DOCUMENTS

R
E

P
O

R
TI

N
G

CAPA  D’INTEGRACIÓ AMB ERP

GESTIÓ DE PROCESSOS DE NEGOCI

AJUNTAMENTS

CIUTAT

S
E

R
V

E
IS

 S
M

A
R

T

INTEGRACIÓ AMB APLICACIONS

GESTIÓ 
DISPOSITIUS

INTEGRACIÓ AMB DISPOSITIUS

BIG DATA
ADMIN. I 

REPORTING

ENLLUMENAT

RESIDUS

MEDI AMBIENT

MOBILITAT

PARCS I JARDINS

PLATAFORMA
SMART CITY

BROKER CIUTAT - AJUNTAMENT
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exemples casos d’ús d’integració

GESTIÓ CONTABLE

 Validar factura de la companyia elèctrica del servei d’enllumenat públic.

 Validar compliment de l’ANS en contractes de manteniment.

 Integració de serveis amb la comptabilitat de costos.

 Projecció de costos per l’elaboració de pressupostos.

Via Pública

 Alta automàtica d’incidències: expedient de reparació i publicació en app mòbil

 Consulta agregada d’informació relacionada amb dades del ERP (població, cadastre…)

GESTIÓ EXPEDIENTS

 Alta automàtica d’expedient infracció mediambiental.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

 Bonificacions en taxes.
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ExEMPLe CAS d’ús – enllumenat i COmptaBILItat

PLATAFORMA IOT DE CIUTAT

BROKER INTEGRACIÓ

ERP

PRESSUPOSTOS COMPTABILITAT

¿PAGAR FACTURA?

Acceptar Cancel·lar

€

€

ENERGIA

MANTENIMENTS

Projecció
despeses

S1 S2

Factura i
Energia

Factura i
Manteniment

MANTENIMENTS Enllumenat Intel·ligent Comptadors Companyia Elèctrica

Verificar 
factura

Informe consum
Informe compliment
ANS



05
priorització i 
pressupost 
estimatiu
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priorització i pressupost estimatiu

 S’ha preparat una planificació preliminar de les solucions en funció de la seva complexitat d’implementació, i les 

dependències entre elles, i quick wins d’alt impacte, entenent-los com a solucions ràpides de desplegar i que aporten 
benefici per a la ciutadania:

A tenir en compte: 
 Gran part de les solucions incloses en l'estratègia de Ciutat Intel·ligent pot ser provada en forma de projecte pilot de cara a avaluar i validar la solució 

prèviament a la seva implementació



70

priorització i pressupost estimatiu

 En base a la proposta de solucions realitzada, a continuació es presenta el cost estimatiu de cada solució, basat en 

l’experiència de T-Systems en projectes similars i tenint en compte que l’abast de la solució no està tancat i caldria un 
estudi detallat per acotar el cost de cada solució. 

Parets és verda

Via Intel·ligent 30.000 € - 40.000 €

Espai de Natura Interactiu 50.000 € - 70.000 €

Eficiència Energètica 30.000 € - 50.000 €

Parets al servei de 
la ciutadania

Portal de Transparència i open data 30.000 € - 50.000 €

Punts d’informació Intel·ligent 10.000 € - 20.000 €

Portal Web d’habitatge 30.000 € - 50.000 €

Plataforma d’Economia Circular 40.000 € - 60.000 €

Parets vila 
d’aprenentatge

Centre d’innovació interactiu 80.000 € - 10.000 €

Formació Online 20.000 € - 40.000 €

Parets es mou
Mobilitat Sostenible 50.000 € - 70.000 €

Autobús a Demanda 10.000 € - 20.000 €

Plataforma de Ciutat Intel·ligent 50.000 € - 70.000 €

AGRUPACIÓ
 Consideracions a tenir en compte:

 Cost orientatiu subjecte a modificacions i en cap cas 
vinculant. El cost, entre d’altres, podrà variar segons: 

 Cada solució és susceptible d’ampliar-se o reduir-se, ja 
sigui en número de dispositius o sensors inclosos, i l’abast 
que es defineixi, qualitat dels mateixos o tecnologia 
utilitzada.

 L’abast a definir podrà ser a nivell reduït i en forma de 
Projecte Pilot que serveixi per a validar una solució i els 
beneficis que pot aportar al municipi.

 No s’inclouen costos recurrents, manteniment ni de 
connectivitat que poden requerir algunes solucions.

solucions cost

Total estimació 440.000 € - 550.000 €



Estratègia de Ciutat Intel·ligent: 
Parets del Vallès
Març 2019


