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Laboratori 
SmartCatalonia 

2020

Impulsant el 
sector 

tecnològic i 
potenciant la 

innovació

http://laboratori.smartcatalonia.gencat.cat

Barcelona

Badalona

Barberà del Vallès

Caldes de Montbui

Castellar del Vallès

Calella

Cornellà de Llobregat

El Prat de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Gavà

Gironella

Granollers

L’Hospitalet de Llobregat

La Garriga

Mataró

Molins de Rei

Montornès del Vallès

Olesa de Montserrat

Sabadell

Sant Cugat del Vallès

Sant Feliu de Llobregat

Sant Vicenç dels Horts

Santa Maria de 

Palautordera

Santa Perpètua de Mogoda

Santa Susanna

Terrassa

Viladecans

Girona

Calonge

Figueres

Girona

Lloret de Mar

Maçanet de la Selva

Olot

Ripoll

Cambrils

Reus

Tarragona

Camp de TarragonaPenedès

Igualada

Vilafranca del 

Penedès

Vilanova i la Geltrú

Comarques 

Centrals

Avià

Cardona

Manresa

Solsona

Tona

Vic

Alt Pirineu

La Seu d’Urgell

Vielha

Lleida

Lleida

Mollerussa

Penelles
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La xarxa de laboratoris és el punt de trobada entre la innovació tecnològica i el territori català.

Laboratori SmartCatalonia – Introducció

Municipis que cerquen solucions 
smart als seus reptes i necessitats

Entitats que necessiten productes 
smart per optimitzar els seus 
serveis

Empreses que precisen d’un espai 
per fer proves o realitzar projectes 
de les seves solucions smart

A qui està dirigit?

✓Potenciar la innovació oberta a les ciutats

✓Obtenir sinergies entre municipis

✓Reduir el “time to market” de les solucions 

✓ Impulsar el sector tecnològic 

✓Accedir a infraestructures i equipaments 
públics per testejar innovació

Objectius principals

http://laboratori.smartcatalonia.gencat.cat/



51
municipis

+ 46 solucions 

tecnològiques

+23
Pilots 

finalitzats o en curs

+150
reunions/any

11
Entitats 

supramunicipals

Laboratori SmartCatalonia – Estat del Projecte
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L’Oficina Tècnica actua com a finestreta única entre les empreses i el territori, realitzant tasques de 
coordinació, seguiment i comunicació dels projectes o proves pilot, així com assessoraments en el 
desenvolupament de serveis “smart” als municipis.

EMPRESES PILOTS
PROJECTES

OFICINA TÈCNICA 
Finestreta Única

AJUNTAMENTS
CONSELLS COMARCALS

DIPUTACIONS...

Assessorament en 
l’adequació del projecte als 

objectius de les AAPP

Proposta de projectes en 
base als reptes territorials

Seguiment i gestió 
continuada

En el cas de que es requereixi, 
orientant els objectius 

tècnics/funcionals del projecte, 
als requerits per les 

administracions públiques 
segons la seva estratègia local

Atenent als resultats esperats 
pel projecte, s'exposaran 

aquests a les diferents entitats 
susceptibles de mostrar-hi més 

interès

Coordinació, seguiment i 
comunicació del pilot o projecte

Laboratori SmartCatalonia – Model de relació



6

Laboratori SmartCatalonia – Xarxa de referència

Volem ser el principal punt de referència TIC per al territori català !

Disposem d’un catàleg de 
solucions llestes per a ser 
testejades en entorns reals.

Coneixem el sector i ajudem als 
municipis a trobar les solucions 
tecnològiques més adients 
donades les problemàtiques locals.

Promovem la innovació en els 
projectes i reptes que es plantegin 
des dels municipis.

Promovem la col·laboració entre municipis 
difonent experiències prèvies i els seus 
promotors i organitzant jornades.

Promovem el desenvolupament 
de projectes d’impacte al 
territori treballant amb entitats 
dels sector públic. 

SOLUCIONS

PROJECTES

CONEIXEMENT

COL·LABORACIÓ

Ajudem a generar propostes de valor i 
a accedir a finançament públic a 
través de convocatòries competitives. 

CERCA DE FINANÇAMENT
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Laboratori SmartCatalonia – Altres serveis

Impuls de Catalunya com a territori de proves, començant en 
l’àmbit del vehicle connectat

Ajuda en la definició de plecs tècnics per a licitar serveis smart al 
territori

Anàlisi de projectes d’impacte i suport en la cerca de finançament 
públic per a realitzar-los

Suport al desplegament de grans projectes municipals i la seva 
relació amb la Generalitat de Catalunya

Promoció d’iniciatives TIC més enllà de l’àmbit purament urbà, 
focalitzant-nos en espais rurals

Consultoria en innovació tecnològica i assessorament per inclusió 
de condicions i clàusules “smart” en projectes urbans i rurals
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Exemples d’àmbits d’actuació

Mobilitat

Aparcaments

Transport públic

Gestió del trànsit

Mobilitat sostenible

Medi ambient i 
energia

Gestió de residus

Enllumenat públic

Reg de parcs i jardins

Control 
mediambiental

Gestió energética 
d’edificis municipals

Platges

Govern obert

Open data i 
transparència

e-Administració i 
participació

Serveis a les 
persones

Serveis socials i salut

Educació

Cultura i esports

Seguretat i 
emergències

Promoció
econòmica i 

turisme

Comerç local

Turisme

Zones d’activitat
econòmica
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Observatori SmartCatalonia – Introducció

l’Observatori SmartCatalonia

va néixer per oferir una visió 

integral i actualitzada dels 

projectes i iniciatives smart

que s’estan duent a terme en 

el territori català.

Fomentant l'avanç de les 

ciutats intel·ligents, 

promovent la cooperació 

entre administracions i 

atraient inversió privada.

Potenciar l’aprenentatge i l’intercanvi 

d’experiències així com la creació de sinèrgies 

entre administracions.

Actuar com a finestra d’entrada centralitzada on 

empreses i emprenedors puguin conèixer la 

situació actual de les poblacions així com les seves 

prioritats en l’àmbit smart.

INTRODUCCIÓ

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS



Observatori SmartCatalonia – Visualitzador



Observatori SmartCatalonia. Estat del projecte

ProjectesCiutats

Empreses
✓ Anteverti

✓ Samcla

✓ Wavecontrol

✓ …

253 28567

Sol.Tech.
✓ BC Link

✓ IDTK

✓ BioFinder

✓ …

155



App del Laboratori SmartCatalonia
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La comunicació del Laboratori SmartCatalonia

La comunicació sempre és punt a punt i volem que la informació flueixi dins la 
comunitat en totes direccions i que sigui més ràpida, més àgil i més informal

Model obsolet Nou model
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El Laboratori SmartCatalonia s’acosta a tu! 

A inicis d’any es va llençar una nova forma de comunicar-nos:

Comunicació 

instantània per 

col·lectius i 

organitzacions

Privada, sense 

compartir dades 

personals

Gestió 

centralitzada i 

control total

Analítica, 

estadístiques i 

intel·ligència
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Els canals de l’App del Laboratori SmartCatalonia

Novetats SmartCatalonia

Canal informatiu amb notícies, 

informació d’interès i esdeveniments.

Comparteix experiències!

Fòrum de participació entre 

ajuntaments del Lab:

- Debats de bones/males pràctiques

- Enquestes

- Propostes de projectes conjunts

* Només ajuntaments del Laboratori !

Consulta’ns ! En què et 

podem ajudar?

Podeu traslladar-nos de forma 

ràpida i privada qualsevol dubte o 

consulta.

Comunicacions privades

Comunica’t amb altres ajuntaments 

des de la pròpia aplicació.
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Uneix-te a la comunitat del Laboratori SmartCatalonia

tfy.to/SmartCatalonia

Suma’t a la comunitat!



@TIC    #smartcat

smartcatalonia.gencat.cat

smartcatalonia@gencat.cat


