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1. INTRODUCCIÓ  

 

 

La presència de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en tots els 

àmbits de la societat ja és un fet consumat i forma part essencial de les vides de la 

majoria de persones. La innovació tecnològica és cada cop més present i es produeix 

de forma més accelerada, oferint solucions i millorant necessitats de forma constant.  

 

De manera més concreta, la innovació i implantació de la tecnologia en l’àmbit de la 

mobilitat és cada cop més present i es produeix de forma més ràpida, oferint solucions 

i millorant necessitats de manera constant, mitjançant el desenvolupament de noves 

aplicacions, l’ús de nous dispositius i l’augment progressiu de la velocitat d’accés a 

dades mòbils. 

 

De la mateixa manera, l’ús creixent de nous dispositius (smartphones, tauletes, etc.) 

adoptats per la ciutadania com a mitjà habitual per accedir a la informació en tot 

moment i des de qualsevol ubicació, fa que Barcelona hagi de treballar per aplicar 

models que s’adeqüin i formin la base d’aquestes evolucions tecnològiques i de servei 

per tal d’anar alineades amb les necessitats actuals dels ciutadans.  

 

S’estima que durant aquesta dècada les tecnologies de mobilitat estaran en el centre 

de tots els desenvolupaments TIC i els anomenats smartphones, de creixent potència i 

prestacions, arribaran a les  butxaques de pràcticament tothom al món. Segons Cisco 

Internet Business Solutions Group, 40.000 milions de dispositius estaran connectats a 

Internet al 2020. 
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Aquest canvi de context i l’adopció d’aquests nous models de relació del ciutadà amb 

l’accés a la informació implica una modificació en els hàbits i usos de l’espai públic 

de la ciutat. És per aquest motiu que Barcelona ha de respondre a aquestes 

necessitats i a la nova manera d’interactuar dels ciutadans amb el seu entorn, tot 

potenciant i ampliant els serveis i les formes de relació i participació que 

actualment ofereix als ciutadans en aquest àmbit. 

 

En aquest context Barcelona es vol erigir com a model de ciutat intel·ligent i vol 

continuar aprofitant l’empenta de ser la Capitat Mundial del Mòbil i capital europea 

de la innovació. Per aquest motiu, s’analitzen i es revisen permanentment els serveis 

que es poden oferir i quina evolució tecnològica a mig i llarg termini caldrà escometre 

davant un sector en evolució constant, el de les comunicacions mòbils. 

 

Barcelona té la voluntat de consolidar-se com a referent en les tecnologies de la 

informació i de liderar el futur d’una tecnologia que ha de canviar el concepte tradicional 

de la mobilitat i les telecomunicacions, però sobretot aprofitar aquests nous canals per 

relacionar-se amb els ciutadans i viceversa.   

 

Des de fa 5 anys, Barcelona posa a disposició dels seus ciutadans el servei Barcelona 

Wifi que permet connectar-se a Internet des dels punts d’accés ubicats a diverses 

zones de la ciutat.  

 

En base als arguments anteriors, s’han avaluat les possibilitats actuals que ofereix el 

servei Wifi, tant pel que fa a la cobertura del servei actual com per garantir el seu futur 

mitjançant una gestió sostenible, basant-se en els objectius de base d’aquest servei: 

 

Els smartphones trenquen la barrera del Bilió
Previsió de vendes de dispositius connectats arreu del mon (en milió d’unitats)

PCs sobretaula PCs portàtils Tablets Smartphones

Font: IDC
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 Garantir la presència del servei a tot el territori (amb presència als 73 barris de 

la ciutat).  

 Desplegar una xarxa d’accés a Internet pels ciutadans per facilitar la cerca 

d’informació i l’ús social de la xarxa de manera ràpida i còmoda. 

 Incentivar l’ús de les noves tecnologies entre els ciutadans de Barcelona.  

 Potenciar els serveis en proximitat municipals a través del servei Wifi. 

 Potenciar l’ús del servei com a canal de participació ciutadana. 

 Potenciar l’ús de les aplicacions mòbils desenvolupades en el marc de la mesura 

de govern de 2012 ‘BCN a la butxaca’. 

 Enfortir el compliment per part de l’Ajuntament de Barcelona de la llei 11/2007: 

d’Accés Electronic dels ciutadans a l’Administració Pública. 

 Aprofitar la xarxa  

 Wifi per a l’impuls del desplegament massiu de sensorització de la ciutat que, a 

través de la mesura PDTIC de 2014, s’està realitzant de manera ordenada i 

planificada segons les actuacions d’obra pública.  

 

Així doncs, l’Ajuntament vol donar resposta a les noves necessitats dels ciutadans pel 

que fa a la mobilitat i l’accés a la informació tot potenciant més la presència del servei a 

tot el territori, abordant un nou projecte d’ampliació del Barcelona WiFi en nous 

entorns d’ús majoritari pels ciutadans de la ciutat de Barcelona.  

 

 

 

2. PUNT DE PARTIDA  

 

En el Consell Plenari del 27 de juny del 2008 es va aprovar una mesura de govern, que 

promovia el desplegament de punts Wifi per l’accés a Internet a espais de l’Ajuntament. 

Això suposava un nou servei municipal, anomenat “Barcelona WiFi”, ofert per 

l’Ajuntament de Barcelona als ciutadans i que els permet connectar-se a Internet a 

través d’aquests punts d’accés Wifi ubicats a diversos equipaments municipals.  

 

El Servei Barcelona WiFi està composat per una xarxa de punts d'accés Wifi 

repartida pel mapa de la Ciutat de Barcelona que permet als ciutadans accedir a 

Internet de forma il·limitada en temps i limitat en ample de banda des de diversos 

espais municipals. El servei també és ofert en espais exteriors donant accés als usuaris 

mitjançant diversos punts de la xarxa Wifi Via Pública.  

 

A banda, aquest servei també permet conèixer les necessitats de serveis de proximitat i 

d’activitats addicionals relacionades amb les noves aplicacions mòbils que sorgiran en 

un futur pròxim i relliga amb l’estratègia de la iniciativa de Barcelona a la Butxaca. 
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El servei es va posar en marxa el 15 de juliol de 2009 amb 170 punts de connexió. 

L’evolució del servei ha anat en augment exponencial degut a la gran acollida que ha 

tingut durant aquests anys per part dels ciutadans i usuaris de la xarxa i, al 

desenvolupament de mesures infraestructurals, base del servei, tal com recull el Pla 

Director de les TIC. 

 

Actualment el servei consta de 664 punts Wifi operatius i una mitjana de 100.000 

usuaris mensuals amb 250.000 accessos. El nombre acumulat d’usuaris va arribar als 

1.800.000 durant el darrer any amb un total de 6.173.320 accessos i 290.000.000 

pàgines visitades. 

 

 

 
 

 

 

3. OBJECTIUS I MOTIVACIÓ 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha estat pioner i capdavanter en posar a disposició del 

ciutadà en tot moment aquelles tecnologies presents en el mercat que apropen les TIC 

a les persones i milloren la seva qualitat de vida, tot responent per endavant a les 

necessitats associades als serveis que el ciutadà demanda. 

 

Tal com es contempla a la mesura PDTIC, que es va presentar al Consell Plenari del 9 

de maig de 2014:  “La utilització de les TIC tant en els processos interns de 

l’Ajuntament de Barcelona com en la interacció amb els ciutadans és i ha de seguir 

essent un factor de transformació i modernització que va en la línia marcada per 

Europa en l’Agenda Digital 2020. Si, a més, tenim en compte la projecció que ha tingut 

al món en base a la qualitat del seu espai públic i ordenació de les infraestructures 

urbanes, TIC incloses, és evident que Barcelona ha de seguir apostant per l’espai 

públic aprofundint en la línia dels serveis als ciutadans com a factor de canvi i de 

projecció de futur.”  
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L'accés sense fils a Internet és una oportunitat de fer més atractiva la ciutat al 

ciutadà, posant a la seva disposició un servei de gran valor afegit que respon a una 

necessitat cada vegada més extensa, tot integrant el servei Wifi dins els serveis 

municipals clàssics com podrien ser l'aigua, el clavegueram o l'enllumenat. 

 

A banda del propi creixement en extensió del servei Barcelona Wifi, els nous projectes 

d’ampliació de les infraestructures tenen com a objectiu impulsar el desenvolupament 

de nous models de servei i d’ús del Wifi als diferents àmbits identificats dins del seu 

abast. 

 

L’ampliació del Barcelona Wifi i els precedents d’èxit de la seva implantació entre la 

ciutadania suposarà un gran impuls a les solucions de mobilitat actualment definides i 

implementades fins ara. Aquesta iniciativa persegueix que l’Ajuntament es converteixi 

en el motor de més i millors serveis creant nous canals d’interacció amb el ciutadà. 

 

Aquesta iniciativa respon també a una demanda històrica que és el re-equilibri 

territorial, és a dir, tancar la potencial escletxa digital en zones menys afavorides dels 

nuclis urbans i capes socials de menor poder adquisitiu arribant a tots els barris. 

 

 

Les principals motivacions que impulsen aquesta iniciativa són: 

 

» És un servei amb una demanada creixent per part dels ciutadans i 

ciutadanes 

 

El servei Barcelona WiFi és un servei consolidat amb una tendència creixent d’ús 

que respon perfectament a les necessitats actuals de mobilitat i cerca d’informació dels 

ciutadans i visitants de la ciutat. 

 

L’evolució del nombre d’usuaris i la demanda del servei ha anat sempre en augment 

durant els darrers anys, assolint les seves quotes màximes durant els mesos d’estiu, on 

les condicions climàtiques de la nostra ciutat potencien encara més l’ús del servei al 

carrer.  

 

Les anteriors afirmacions són corroborades per les dades estadístiques del servei 

que es reflecteixen en les següents gràfiques: 
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» És un servei d’èxit percebut molt positivament per la ciutadania 

 

Les enquestes de satisfacció distribuïdes periòdicament entre els usuaris del servei 

pel que fa a l’ús i funcionament de la xarxa indiquen que el servei Barcelona WiFi és un 

servei molt ben valorat, de fàcil accés i usabilitat, sent referent i model per altres ciutats 

que desenvolupen serveis similars. 

 

 La valoració dels usuaris és de 6,6 sobre 10 i si tenim en compte el rati 

d’usuaris del servei comparat amb el nombre d’habitants de la ciutat, el 

percentatge d’usuaris és força elevat. 

 

 D’altra banda, el servei Wifi està arrelat amb força a la ciutat, donat la seva 

capil·laritat. La simbologia del servei forma part del paisatge urbà i és 

Es confirma la tendència 
d’augment del pes relatiu 

dels usuaris nous respecte 
dels habituals o repetidors 

Creixement 
absolut  

Els punts d’exterior (via 
pública, parcs i espais 
Barcelona) mantenen 
una clara tendència al 

creixement en el seu ús 
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fàcilment identificable pel ciutadà; més del 45% dels usuaris coneixen el 

servei mitjançant la observació de la senyalística.  

 

 De les estadístiques també s’extreu que més del 80% de les connexions a la 

xarxa de punts Wifi de l’Ajuntament es fan a través de telèfons intel·ligents 

donat la seva popularitat entre la ciutadania. 

 

La popularitat d’aquesta xarxa és un altre aspecte que justifica estendre, de manera 

sostinguda i sostenible, els punts Wifi a la ciutat. 

 

A més, és un servei molt apreciat també per les persones que visiten la ciutat, ja sigui 

amb finalitat turística com en l’àmbit dels negocis. 

 

  

» És un servei integrat en el model de ciutat d’Hàbitat Urbà  

 

Hàbitat Urbà ha apostat, i segueix fent-ho, per potenciar l’ús d’aquesta xarxa i 

extreure el màxim rendiment de la mateixa, posant a disposició de la ciutadania aquells 

serveis que milloren substancialment la qualitat de vida dels ciutadans i agilitzen el 

diàleg amb l’administració pública, contribuint al reequilibri territorial i trencant la 

fractura digital.  

 

L’ampliació del servei Wifi a la via pública complementa les polítiques destinades als 

barris i la importància de la distribució i el creixement de la utilització de la xarxa en el 

conjunt d’aquests. L’objectiu és evitar la concentració excessiva de punts en un o més 

barris, i a la vegada, garantir la cobertura en la ciutat per tal que l’usuari tingui a una 

distància relativament petita un punt Wifi a qualsevol punt de la ciutat. 

 

Cal doncs, concentrar esforços en millorar el funcionament i aconseguir que molts més 

ciutadans coneguin el servei i en puguin gaudir, sobretot aquells col·lectius que tenen 

més dificultats per accedir a les noves tecnologies.  

 

I, alhora, ens dóna molta més capil·laritat per sensoritzar la ciutat i per tenir, doncs, 

més detall de coneixement dels diferents serveis, així com tenir dades en temps real 

per poder-los millorar. 

 

 

» És un servei alineat amb el context tecnològic actual 

 

L’ampliació del servei Wifi a la via pública, en espais quotidians de la ciutat i al transport 

públic, respon també a la necessitat d’evolucionar segons les exigències del mercat  i 

de la nova relació que els ciutadans tenen amb la tecnologia i els nous dispositius que 

faciliten la ubiqüitat i l’accés immediat a la informació. 
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El servei ha de ser capaç d’adaptar-se a les noves tendències i als nous models de 

relació dels ciutadans amb l’hàbitat urbà. 

 

Aquestes motivacions es tradueixen en el plantejament de 4 grans iniciatives que 

impliquen potenciar  i ampliar l’ús del servei actualment ofert en 4 àmbits específics de 

la ciutat on la presència ciutadana és molt elevada i continuada en el temps.  

 

Els criteris a l’hora d’escollir aquests espais han estat: 

 

 Espais oberts al públic, de lliure i fàcil accés. 

 Espais que completin el mapa Wifi de la ciutat tot escurçant la bretxa digital i 

promovent el re-equilibri territorial. 

 Espais viables tècnicament per fer la instal·lació dels punts Wifi i garantir una 

cobertura adient. 

 Espais populars de concentració ciutadana o de recorreguts dins la ciutat. 

 Espais que garanteixin la sostenibilitat econòmica de la xarxa i que potenciïn els 

serveis de proximitat i l’ús del servei com a canal de participació 

 

Les iniciatives plantejades són les següents: 
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En aquest marc general i de manera molt específica, l’Ajuntament de Barcelona 

planteja el desenvolupament de les quatre iniciatives en dos fases. En una primera 

fase es desenvoluparan les iniciatives corresponents als parcs i jardins i a la 

implantació del servei a la xarxa d’autobusos i estacions de metro, donat que es 

consideren que són aquelles que maximitzen el servei ofert al ciutadà i la repercussió 

de la iniciativa serà més pronunciada. En una segona fase, s’implantaran les dues 

iniciatives restants (Mercats municipals i Port de Barcelona).  

 

És voluntat de l’Ajuntament promoure l’equilibri territorial als barris de la ciutat, fent 

que la cobertura del servei Barcelona WiFi sigui el més àmplia i homogènia possible. 

Segons es desenvolupa més endavant, l’extensió del Barcelona WiFi als quatre 

àmbits proposats no és sinó una manifestació concreta d’aquesta voluntat. 

  

Amb aquest projecte, Barcelona desplegarà una xarxa lliure d’accés a Internet per a 

tots els ciutadans, d’acord amb la regulació sectorial en vigor, una xarxa en línia i 

mòbil per facilitar la cerca d’informació i l’ús social de la xarxa de manera ràpida i 

còmoda, tot adaptant-se a la societat del coneixement actual. Es posa a disposició dels 

barcelonins, les barcelonines i els visitants de la ciutat, la xarxa Wifi pública ciutadana i 

lliure més gran del país i una de les més importants d’Europa. 

 

 

4. BENEFICIS  

 

A través del Wifi ciutadà, un dels objectius de l’Ajuntament és promoure la implicació 

ciutadana en la vida de la ciutat, tant per millorar la seva qualitat com per encertar i 

millorar les iniciatives del propi Ajuntament.  

 

La consolidació d’aquestes noves iniciatives, fruit de l’impuls municipal i de la 

col·laboració publico-privada, aportarà una sèrie de beneficis a Barcelona i a la 

ciutadania que es resumeixen a continuació:  

 

 
 

MOBILITAT 

Situar Barcelona 
com a referència 

internacional en el 
sector de la 

mobilitat 

COBERTURA 

Augmentar la 
capil·laritat de la 

xarxa i la presència 
dels serveis de 
l’Ajuntament 

CIUTADÀ 

Millorar la qualitat 
de vida de la 
ciutadania de 

Barcelona 

SERVEI 

Fomentar nous 
models de servei a 

través de la 
col·laboració 

publico-privada 
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» Millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Barcelona 

 

- Reduir l’escletxa digital (a través d’una tecnologia – Wifi - que ha esdevingut molt 

permeable en tots els col·lectius socials). 

- Dotar de serveis de connectivitat Wifi als principals punts identificats com adients 

per a ser utilitzats pels ciutadans de Barcelona. 

- Contribuir al re-equilibri territorial, fent arribar el Wifi a aquelles zones on 

actualment la presència del servei és inferior. 

- Involucrar la ciutadania en els projectes de ciutat i facilitar la seva participació 

activa. 

 

» Augmentar la capil·laritat de la xarxa i la presència dels serveis de 

l’Ajuntament 

 

- Potenciar l’ús dels serveis municipals. 

- Dotar a la xarxa de la flexibilitat i estabilitat suficient amb l'objectiu de proposar 

serveis avançats a l’Ajuntament i als ciutadans. 

- Proveir de serveis de connectivitat en itinerància al ciutadà i al visitant. 

- Impulsar les iniciatives culturals i d’oci de la ciutat. 

- Garantir la presència dels serveis de telecomunicacions a la totalitat de la ciutat i 

prendre una posició activa davant del desplegament de xarxes de nova 

generació. 

- Crear nous  models que millorin la gestió del transport públic i dels parcs 

municipals. 

- Utilitzar la infraestructura de la xarxa wifi per activitats addicionals associades a 

la Capitalitat del Mòbil. 

 

» Situar Barcelona com a referència internacional en el sector de la mobilitat 

 

- Crear a Barcelona un gran territori digital tant econòmic com  social on provar i 

desenvolupar projectes de tecnologies mòbils emergents de gran abast. 

Barcelona és actualment la capital europea de la innovació i, a través d’aquesta 

iniciativa tan important d’ampliació de la xarxa Wifi, volem seguir liderant la 

innovació de la tecnologia aplicada a la ciutat i la innovació en nous serveis. 

- Incrementar l’activitat econòmica digital a la ciutat. 



 

 
      
   Tercera Tinència d’Alcaldia d’Hàbitat Urbà  

 

12 
 

- Racionalitzar la gestió del patrimoni de la ciutat des del punt de vista de les 

telecomunicacions (noves obres, clavegueram, xarxes enllumenat i senyals 

viaris). 

- Millorar la imatge de la ciutat en l'àmbit internacional per fer-la més atractiva a 

inversions i visitants. 

- Posicionar la ciutat de forma proactiva en el sector de les telecomunicacions i 

com a referència dins de les Smart Cities. 

 

» Fomentar nous models de servei a través de la col·laboració publico-

privada 

 

- Aconseguir la contribució activa del sector privat en els projectes de ciutat. 

- Posar en valor al mercat l’excedent de capacitat de les infraestructures, creant 

models de sostenibilitat i reducció de la despesa, que estalviï diners públics. 

- Complementar l’oferta de serveis públics amb l’oferta privada . 

- Dinamitzar noves ofertes i nous models de negoci del sector privat, així com 

potenciar el sector creixent de les pimes i start-up desenvolupadores de noves 

aplicacions mòbils. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES INICIATIVES  

 

L’estratègia de desplegament del servei Wifi ha d’estar alineada amb l’estratègia i 

model de ciutat, i ha de donar resposta a les necessitats més rellevants: cada ciutat ha 

de prioritzar les seves actuacions i el seu full de ruta en funció de les seves necessitats. 

 

Seguint aquesta línia d’actuació, l’Ajuntament desenvoluparà quatre iniciatives 

innovadores que s'emmarquen en el context de la Capitalitat de Barcelona de les 

comunicacions mòbils, actuant de catalitzador de la innovació tecnològica i impulsant el 

desenvolupament social i econòmic de Barcelona. Aquesta línia d’actuació podrà ser 

ampliada en altres àmbits o futures iniciatives que millorin la prestació, cobertura i 

qualitat del servei de cara als ciutadans. 

 

Aquestes quatre iniciatives es desenvoluparan en dos fases, la primera agrupa 

l’ampliació del servei a parcs i jardins i la seva implantació als autobusos i estacions de 

metro de Barcelona, i en segona fase (2015 - 2016) les iniciatives corresponents als 

Mercats municipals i al Port de Barcelona. 

 

Aquesta mesura de govern es concreta en les propostes d’implantació que s’expliquen 

a continuació. 
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Primera fase:  

 

» Implantació del Wifi als parcs i jardins municipals 

 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és l’extensió del servei Barcelona WiFi als  parcs i 

jardins de Barcelona potenciant-lo a les zones infantils i altres punts d’interès dins 

els parcs. 

 
 

Aquesta iniciativa permetrà una major cobertura del wifi ciutadà a Barcelona en 

especial a aquelles zones on es concentren els ciutadans.  

 

Es potenciarà  també el desenvolupament d’aplicacions i priorització de continguts 

que aprofitin l’estacionarietat dels usuaris en aquestes zones d’esbarjo. Es 

fomentaran els continguts basats en la ubicació física. 

 

La implantació es realitzarà gradualment, iniciant-se ara la implantació del servei en 

220 parcs amb accés Wifi, que quedarà completat  abans de l’estiu de 2015. 

 

 

» Implantació del Wifi a la xarxa urbana d’autobusos i al metro  

 

Aquesta iniciativa contempla la implantació del servei Barcelona Wifi als autobusos i 

principals estacions de metro de Barcelona.  
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El servei Barcelona Wifi a l’interior dels autobusos i estacions de metro cobreix part 

de la demanda ciutadana en mobilitat fomentant l’accés dels usuaris als serveis 

municipals. 

 

Les estacions de metro escollides han estat prioritzades en base a l’afluència i 

trànsit de ciutadans (estacions d’enllaç), i amb presència de la xarxa de 

comunicacions corporativa per minimitzar les inversions. 

 

Aquest nou servei facilitarà l’accés a informació específica i en temps real sobre la 

xarxa de transport a banda d’altres informacions de la ciutat que posen a l’abast 

dels ciutadans tota la oferta informativa, cultural i d’oci de Barcelona. 

 

A banda dels serveis oferts als ciutadans, la mesura ajudarà a millorar els sistemes 

de gestió i informació remota dels vehicles de TMB mitjançant la connectivitat WiFi i 

3G/4G. 

  

L’abast inclou la xarxa complerta d’autobusos - que contemplen 1.130 vehicles – i 

16 estacions1  de metro amb servei Wifi a finals de 2016. El desplegament 

suposaria disposar d’accés Wifi als autobusos i cobertura en andana en les 

estacions de metro. 

 

Segona fase:  

 

» Implantació del Wifi als Mercats municipals 

 

 
 

 

L’objectiu d’aquest projecte és la implantació del servei Barcelona WiFi a l’interior 

dels mercats municipals, alineant el servei amb les iniciatives de digitalització dels 

                                                      
1
 L1: Arc de Triomf,  Pl. Catalunya, Pl. Espanya, Pl. Universitat i Sagrera. 

  L3: Paral·lel, Diagonal, Passeig de Gràcia, Sants Estació, Plaça Catalunya, Liceu i Lesseps.  
  L5: Diagonal, Sants Estació i  Sagrada Família.  
  L2: Sagrada Família. 
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mercats i l’impuls de les seves activitats econòmiques a través de noves aplicacions 

i models d’ús de la tecnologia. 

 

Els nous punts d’accés Wifi a cada mercat permetran estendre noves funcionalitats i 

facilitar el procés de digitalització previst en aquest àmbit i aprofitar la xarxa per la 

implantació d’altres serveis avançats. 

 

El servei s'implantaria en un total de 21 mercats com a primera etapa de 

desplegament. En aquells mercats que s’estan remodelant, s’aprofita per fer la 

preinstal·lació de la xarxa necessària. 

 

» Implantació del Wifi al Port de Barcelona 

 

 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és la implantació del Wifi al llarg dels 11 molls del 

port de Barcelona on el moviment de persones és rellevant. Amb aquesta 

mesura es vol impulsar els models de servei i les aplicacions orientades als visitants 

de la ciutat i a d’altres usuaris de la zona portuària com poden ser els treballadors 

del port. També es vol afavorir la integració port-ciutat pels ciutadans usuaris del 

servei. Aquesta iniciativa està lligada a l’impuls que des de la Mobile World Capital, 

a través del centre de competència m-tuourism, es vol donar a les aplicacions i 

serveis mòbils per a turistes. 

 

Una de les opcions que permetrà la implantació del servei al port serà oferir serveis 

específics orientats als visitants de la ciutat que arriben per via marítima, i així 

accedir a tota l’oferta de la ciutat de Barcelona en el primer contacte amb la xarxa. 

 

 

 

Evolució global de la implantació de punts Wifi a la ciutat 

 

Aquestes quatre mesures responen a la necessitat de millorar i homogenitzar la 

cobertura al territori. La importància d’aquesta xarxa és clau per evitar l’escletxa digital 

al conjunt dels barris de la ciutat. Barcelona, doncs, realitza una aposta clara pel 
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concepte de ciutat intel·ligent i per potenciar com un dels màxims exponents d’aquesta 

realitat: el concepte d’alfabetització digital. 

 

En el següents plànols, es pot apreciar la redistribució dels punts wifi amb la 

implantació de les dues iniciatives de la primera fase. 
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Si ens fixem únicament en els punts Wifi outdoor (aquells instal·lats a la via pública), el 

mapa evoluciona segons mostren les figures següents, cobrint els barris fins ara sense 

punts de carrer. 
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6. AGENTS PARTICIPANTS 

 

El posicionament de Barcelona com a referent de les tecnologies mòbils ha 

d’impulsar i potenciar l’estructura industrial existent, amb un alt valor tecnològic, i 

generar sinèrgies pel desenvolupament i l’aplicació dels productes i serveis a la vida 

quotidiana de la Ciutat, incidint positivament en la competitivitat, la innovació i la creació 

d’ocupació d’acord amb el model d’Hàbitat Urbà. 

 

Aquest projecte involucra els següents agents participants: l’Ajuntament de 

Barcelona, TMB, l’empresa adjudicatària del contracte de gestió integral de xarxa (GIX) 

i la ciutadania, com a usuari principal dels serveis mòbils, i dóna resposta a la creixent 

necessitat d’accés a la informació en mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de 

Barcelona.  

 

La col·laboració publico-privada permet complementar els serveis que l’Ajuntament 

ofereix a la ciutadania de manera gratuïta però que amb les limitacions legals que 

imposa el regulador espanyol (principalment en relació a la velocitat), de tal manera 

que es posa conjuntament a disposició del ciutadà i el visitant tota la oferta actual en 

mobilitat que ofereixen tant el sector públic (gratuïta) com el sector privat (de 

pagament). 

 

Els avantatges que implica la col·laboració estreta entre el sector públic i privat, 

contempla entre d’altres:  

 

 Assolir estalvis encara superiors als actuals promovent la utilització intensiva 

de les infraestructures pròpies sempre que sigui possible i el cas de negoci 

mostri la viabilitat econòmica. 

 

 Augmentar el nombre i tipus de serveis i aplicacions que les xarxes són 

capaces de suportar complementant així l’oferta amb limitacions, per qüestions 

legals, subministrada per l’Ajuntament i dotant a l’usuari de tots els recursos 

disponibles.  

 

 Incrementar la capacitat i la cobertura de les xarxes de telecomunicacions per 

portar els serveis de connectivitat que calgui a qualsevol punt de la ciutat on 

existeixi una necessitat municipal. 

 

 Potenciar la renovació tecnològica constant per tal de disposar en tot moment 

de solucions capdavanteres, preparades per donar resposta al creixement en 

quant a cabdal demanat (amplada de banda), seguretat, funcionalitats, qualitat 

de servei, capacitat de gestió, etc. 
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7. PRESSUPOST I CALENDARI 

 

Durant l’exercici 2015, l’Ajuntament de Barcelona destinarà un pressupost de 3,6 

milions d’euros en una primera fase d’implantació al desenvolupament d’aquestes 

iniciatives i un total estimat de 6,1 milions pel conjunt de les dues fases:  

 

 

 
 

El calendari previst d’implantació serà: 

 

 

 

Primera 
fase 

Autobusos i Metro 

2,8 Milions 
d'euros 

Parcs i Jardins 

0,8 Milions 
d'euros 

 

Segona 
fase 

Mercats Municipals 

1,9 Milions 
d'euros 

Port de Barcelona 

0,6 Milions 
d'euros 

A determinar (*)

PORT INVERSIÓ

600 K€

MERCATS INVERSIÓ

1,9M€

• Implantació als mercats amb connexió a la xarxa de fibra òptica municipal i 
punts d’accés per mercat:

21 mercats municipals 

• Desplegament de la infraestructura i el servei Barcelona WiFi al Port de 
Barcelona

11 Molls

Fase 2



 

 
      
   Tercera Tinència d’Alcaldia d’Hàbitat Urbà  

 

20 
 

 

8. CONCLUSIONS  

 

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una extensa xarxa Wifi a la ciutat que està en 

procés d’integració amb altres infraestructures de telecomunicacions. Juntament amb 

altres factors, es configura un escenari favorable per estendre els serveis sense fils 

als ciutadans més enllà de les actuals zones de cobertura. 

 

El Consistori té en aquests moments l’oportunitat i la voluntat de convertir la ciutat en 

un referent mundial en l’ús de les TIC per avançar de manera substancial en una sèrie 

d’eixos estratègics. Una gestió eficient i integrada de la xarxa sense fils és un dels 

elements clau que pot facilitar l’assoliment d’aquests objectius. 

 

El nomenament com a Mobile World Capital pel període 2012-2018 i de primera 

Capital Europea de la Innovació 2014-2015 – iCapital -  ofereix una oportunitat única de 

convertir Barcelona en un referent mundial de la indústria de la gestió de la ciutat i la 

mobilitat. Així doncs l’ampliació, implantació i capil·laritat de la xarxa que ofereix el 

servei BCN Wifi a disposició dels ciutadans, ha de servir de catalitzador perquè 

Barcelona es consolidi com referent internacional dins el sector de les tecnologies 

mòbils 

 

Finalment, en el marc d’aquestes noves iniciatives, la col·laboració público-privada 

esdevé un factor rellevant, ja que permet combinar el coneixement en la gestió de la 

ciutat del professionals de l’Ajuntament amb la capacitat tecnològica i d’innovació que la 

indústria posa a disposició de la gestió dels serveis, fet que es potencia amb la 

introducció de la clàusula smart considerada en aquesta mesura que abasta tots els 

contractes i iniciatives de l'Ajuntament.  

 

El model concret de col·laboració público-privada ha d’evolucionar per acompanyar el 

creixement i millora del servei i en aquest sentit, l’Ajuntament estudiarà les fórmules 

més adients per a cada escenari, tot respectant el marc regulatori vigent i l’estratègia 

d’oferir millors servei al ciutadà.  


