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MOBILITAT VERDA 

PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I LLEUGERA 

Produir SALUT 

EDUCAR 

Permetre MOVIMENT 

Crear SOCIABILITAT 

BENEFICIS i US 

DEL TERRITORI 

VERD A LA CIUTAT 

Economia  SOSTENIBLE (SG) 

Entorn   MEDI AMBIENT 

HABITAR  Qualitat vida 

Participació  GOVERN 
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La meitat de la població viu en ciutats, i d’aquí a dues dècades, gairebé el 60% de la població 

viurà en zones urbanes. El creixement urbà és més ràpid a països en desenvolupament. On 

les ciutats guanyen un promig de 5 milions d’habitants cada mes(1)  

Ciutats com aglutinadores de la població 

15 % 
Població mundial en 

les seves àrees 

metropolitanes 10 % 
Població mundial en 

10 ciutats 

 5 M 
De persones es 

traslladen cada mes 

a les ciutats 

al 2007 
per primera vegada 

hi ha més gent a les 

ciutats  que al camp 
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Grans nuclis de població amb gran demanda E. 
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Que podem esperar de les Smart Grids? 

“Les Smart Grids són el nucli que fa possible la integració de 

diferent tecnologies en el concepte de Smart City” 

Emmagatzematge 

d’energia 

VE i infraestructura 

de recàrrega 

Tecnologies renovables 

per la generació 

distribuïda 

Comptadors 

intel·ligents 

Sensors 

distribuïts 
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Recorregut Energètic cap a la Ciutat sostenible 

Recorregut 

llarg 

Energia 

sostenible 
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Trecnologies 

facilitadores 
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Expectatives de cara al 2035+ 

 Reducció de les emissions de gas hivernacle per 

sobre el 80% en el sector de l’energia el 2050  

 Reduir la demanda energètica en un 41% pel 2050 

cen comparació al 2006 

 La proporció de RES aconsegueix com a mínim el 

55% del consum final pel 2050 

 La proporció de RES en el consum de l’energia 

aconsegueix entre el 64% i el 97% 

 L’electricitat podria abastir en torn el 65% de la 

demanda energètica per passatger de vehicle en 

vehicle lleuger 
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Iniciativa Europea en Smart Cities 
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Topics FP7 – TIC relacionats amb Smart Cities 
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Topics FP7 – TIC relacionats amb Smart Cities 
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Exemple prj. Innpronta  
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Finançament en R+D EU: FP7 i Horizon 2020 
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Preparació de propostes 
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Avaluació de propostes 
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Alguns projectes IREC sobre Smart-City 

Charge & Ride (Nuclis cooperatius) Green E-motin: (FP7 – mobilitat elèctrica) 

BeeZi (‘FP7’ – Consorci Zona Franca) SMART CITY LIVING LAB (Endesa) 
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Moltes gràcies! 
 

 

IREC 
icairo@irec.cat 


