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Internet de les Coses al Passeig de Gràcia 

 

El Passeig de Gràcia s’ha convertit en la primera gran transformació urbana ha incorporar 

infraestructures TIC i elements tecnològics de gestió intel·ligent i d’accés i connexió a les 

xarxes d’internet i telefonia mòbil, segons estableix el nou Pla Director de les TIC, el qual 

permet ordenar el desplegament d’Infraestructures “Smart” a tots els projectes urbans per tal 

de gestionar les necessitats de les persones i de la pròpia ciutat de forma eficient, de forma 

intel·ligent. L’objectiu de la remodelació ha estat incrementar l’espai destinat als vianants i 

generar un espai públic d’excel·lència.  

L’actuació ha permès, a més, renovar l’enllumenat, implantant un nou model d’ il·luminació 

d’acord amb el Pla Director d’Il·luminació, i adequar el clavegueram a la plataforma única. 

_______________________________________________________________________ 

Inici: Passeig de Gracia – Diagonal (Línia verda Diagonal) 

Duració: 1h (només Tour) - 1,5h  (si inclou explicació Estratègia) 

Fi: Passeig de Gràcia – Gran Via (Línia vermella Catalunya) 

Tour: Tècnic guiat caminat 

Focus en: Projectes Tècnics Smart City 

Número de parades: 11 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

1: Àrea DUM  

Adreça: Passeig de Gràcia 107, Barcelona.  

Ubicació: 41.395923, 2.160545 
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Aquesta iniciativa, batejada amb el nom d’areaDUM (Distribució Urbana de 

Mercaderies), sorgeix com a resposta a l’objectiu d’actualitzar i millorar el sistema de 

gestió de les zones de càrrega i descàrrega, afavorint-ne l’ús adequat, una major 

mobilitat i implantant solucions a través de la tecnologia mòbil. 

_______________________________________________________________________ 

2: Sensors de càlcul de la intensitat del trànsit 
 
Adreça: Carrer Rosselló 263, Barcelona.  
Ubicació: 41.395899, 2.160819 
 

 
 
Els sensors de càlcul de l’aforament de vehicles mesuren en temps real el nombre de 
vehicles i el nivell d’ocupació de cada un dels carrils d’un carrer i envien aquestes 
dades cada minut. Els sensors envien la informació a la plataforma de sensors Sentilo a 
on les aplicacions informàtiques de l’ajuntament poden recollir les dades per 
processar-les i/o mostrar-les. 

_______________________________________________________________________ 

3: Apparkb 
 
Adreça: Carrer Pau Claris 171, Barcelona.  
Ubicació: 41.395858, 2.162921 
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Aplicació que facilita als conductors poder pagar l‘Àrea Verda i la Zona Blava a través 
del telèfon mòbil sense haver d’anar als parquímetres. La manera més pràctica i 
còmoda de pagar l’estacionament del vehicle. 
_______________________________________________________________________ 

4: Sensorització de Contenidors 

Adreça: Carrer Pau Claris 148, Barcelona. 
Ubicació: 41.394238,  2.165462 
 

 

Contenidors amb sensors que, a través de la xarxa municipal de telecomunicacions, 
comuniquen la informació del nivell de residus, la temperatura del contenidor, i la 
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posició del mateix en temps real. La plataforma que connecta amb aquests sensors és 
la plataforma Sentilo (sistema d’informació).  El que es pretén amb aquest projecte és 
optimitzar la ruta de recollida i d’aquesta manera gestionar més eficientment els 
residus de la ciutat així com generar avisos en el cas de que el contenidor es quedi amb 
la tapa oberta o estigui bolcat facilitant la resposta front a possibles accions 
vandàliques. 
______________________________________________________________________ 

5: Wifi 

Adreça: Passeig de Gràcia 63, Barcelona. 
Ubicació: 41.393292, 2.163261 
 

 
 
Aquest punt d’accés és un dels més de 700 que hi ha a Barcelona i que estan ubicats 

tant a la via pública com a l’interior d’equipaments municipals per tal de navegar per 

internet i tenir accés a la informació de la ciutat.  

_______________________________________________________________________ 

6: Smartquesina 
 
Adreça: Passeig de Gràcia 39, Barcelona 

Ubicació: 41.391569, 2.165342 
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Parada d’autobús dotada amb noves tecnologies i enfocada al ciutadà que ofereix 
serveis interactius per millorar l’experiència de l’usuari. L' Smartquesina disposa d'una 
pantalla tàctil amb aplicacions de serveis públics municipals i de TMB, publicitat 
dinàmica digital, connexió Wi-Fi i descàrrega de les aplicacions municipals a través de 
BCN Contactless, basada en la tecnologia NFC i QR. 
_______________________________________________________________________ 

7: Sensors de So  
 
Adreça: Passeig de Gràcia 27, Barcelona. 
Ubicació: 41.390883,  2.166330 
 

 
 
Els sensors de soroll mesuren en temps real el nivell de contaminació acústica i envien 
cada minut informació sobre el nivell sonor continu equivalent en dB(A). Aquests 
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sensors de soroll tenen especificacions tècniques assimilables a les dels sonòmetres de 
tipus II, que són els aparells que permeten mesurar i controlar les condicions laborals, 
però no són els sonòmetres d’alta precisió que acostuma a utilitzar l’administració 
pública per mesurar i sancionar. 
_______________________________________________________________________ 

8: Enllumenat Intel·ligent 
 
Adreça: Passeig de Gràcia 27, Barcelona. 

Ubicació: 41.390883,  2.166330 

 

 
 

Barcelona està treballant en la instal·lació d’enllumenat LED habilitat amb la direcció IP 
(número identificador) per millorar l’eficiència energètica i la gestió de l’enllumenat 
públic. El sistema consisteix en fanals LED equipats amb sensors de llum per regular 
alguns dels requeriments variables: la intensitat de la llum i la connectivitat a la xarxa 
municipal de telecomunicacions. 
_____________________________________________________________________ 

9: Bicing 

Adreça: Jardins de la Reina Victòria, Barcelona. 
Ubicació: 41.389289, 2.168124 
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El Bicing és el transport urbà basat en l’ús compartit de la bicicleta. Un servei senzill, 
pràctic i sostenible per tot el qui es vulgui desplaçar per Barcelona, sense fums ni 
sorolls. Aquest servei respon a criteris de mobilitat intel·ligent i mobilitat sense 
emissions, bicing elèctric. En aquest sentit, Barcelona treballa per assolir una mobilitat 
segura, sostenible, equitativa i eficient. Es pretén reduir l’impacte mediambiental, però 
també fer que el ciutadà pugui desplaçar-se amb més fluïdesa i facilitat. 
_____________________________________________________________________ 

10: Sensor de Qualitat de l’ Aigua  
 
Adreça: Passeig de Gràcia - Gran Via, Barcelona. 

Ubicació: 41.389407, 2.168368 
 

 
 

A la font ornamental situada a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Gran Via de les Corts 
Catalanes s'ha instal·lat un sensor de monitorització de la qualitat de l'aigua que 
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permet obtenir algunes dades bàsiques de l'aigua de la font. En concret aquest sensor 
mesura el pH i la temperatura de l' aigua de forma contínua i cada cinc minuts envia la 
informació a la plataforma de sensors Sentilo on les aplicacions informàtiques de 
l'ajuntament poden recollir les dades per processar-los i / o mostrar-les. 

_____________________________________________________________________ 

11: Punt de Recàrrega Vehicle Elèctric 
 

Adreça: Passeig de Gràcia 3, Barcelona. 

Ubicació: 41.388328, 2.169721 

 

La ciutat aposta pel vehicle elèctric com a impuls econòmic per reactivar la indústria 

automobilística de l’àrea metropolitana, creant llocs de treball i liderant internacionalment el 

sector. Aquest mitjà de transport és energèticament més eficient i genera menys 

contaminació. 


