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1. Objecte i finalitat 
L’objecte d´aquesta convocatòria és regular l’atorgament de premis a la millor proposta de 

solució al repte urbà “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local 

en els paviments de la ciutat?”, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència de 

l’Energia i el programa i.lab del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital, amb el suport de la 

Fundació BIT Habitat, amb l’objectiu de conèixer solucions potencials de generació renovable 

local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a 

Barcelona. 

Barcelona s’ha compromès, per al 2030, a reduir el 45% de les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle per càpita, respecte als valors del 2005, la qual cosa, entre d’altres, implica reduir el 

consum mitjançant mesures d’eficiència energètica i d’altres, i també incrementar la generació 

renovable a escala local i multiplicar per cinc la generació d’energia solar a la ciutat.  

 

Per poder aconseguir els objectius de reducció d’emissions el 2030, tanmateix, cal anar més enllà, 

i es vol analitzar si incorporar generació renovable als paviments de la ciutat hi pot tenir una 

contribució important: Barcelona té aproximadament 1.380 km lineals de carrers, amb una 

superfície d’11 km2 de calçades i 9 km2 de voreres, superfície que és superior als 17,64 km2 de 

terrats. A més, la ciutat està en procés de renovar una part important de les seves calçades. 

 

La proposta guanyadora rebrà un premi-subvenció de 30.000 EUR per implementar un pilot de 

generació renovable en paviments i avaluar-ne els resultats durant sis mesos. 

 

Es busquen solucions que donin resposta a aquest repte, amb les consideracions següents:  

 Les solucions han de permetre cobrir els usos i els consums existents a la ciutat, i no pas 

crear nous usos o consums d’energia, encara que es cobreixin amb energies renovables.  

 La solució ha de preveure com s’evacuarà l’electricitat generada i la seva injecció en la 

xarxa elèctrica de la ciutat.  

 La solució ha d’estar pensada per ser instal·lada a la via pública, a la intempèrie, amb els 

requeriments de seguretat i robustesa que se’n deriven.  

 Es busca, per tant, una solució de gestió operativa i funcional (instal·lació, evacuació de 

l’electricitat, manteniment...), i no únicament tecnològica.  

 

 

2. Bases reguladores i declaració jurada 
En aquesta convocatòria serà d’aplicació el que estableixen les bases reguladores dels premis als 

reptes urbans (BOPB 8/02/19). La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació total 

del que estableix aquesta convocatòria i les bases reguladores dels premis als reptes urbans.  

Caldrà que els participants es descarreguin del web del repte la declaració jurada, que hauran 

d’omplir i signar degudament, i que hauran de pujar a l’aplicació juntament amb la proposta. 
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3. Fases del repte 
Aquest repte s’articula en dues fases diferenciades (Fase 1: propostes i Fase 2: premis)  

A la Fase 1: propostes els participants lliuraran la seva proposta de manera digital fent ús del 

portal web del repte seguint les indicacions del portal. 

Un cop finalitzat el període previst a la Fase 1: propostes, s’obrirà un període d’anàlisi i avaluació 

de la documentació rebuda que determinarà quines propostes poden presentar-se a la Fase 2: 

premis. 

Es publicaran al web les propostes seleccionades que podran participar en la Fase 2: premis. 

Només podran presentar-se a la Fase 2: premis les propostes presentades a la Fase 1: propostes i 

que hagin estat seleccionades per presentar-se a la segona fase. 

A la Fase 2: premis els participants lliuraran la documentació requerida per aquesta convocatòria 

d’acord amb les indicacions del portal web del repte. 

4. Termini i lloc de presentació  
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria 
al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i el lliurament de propostes per a la primera fase acabarà 
el 26 de setembre de 2019. 

El 15 d’octubre de 2019 s’anunciaran els finalistes de la primera fase.  

Els finalistes podran lliurar la documentació requerida per a la segona fase fins al dia 22 d’octubre 
de 2019. 

El 8 de novembre de 2019 es notificarà als participants de la segona fase si han estat guanyadors 
d’aquesta fase o no.  

Entre el 18 i el 20 de novembre de 2019 es farà l’anunci públic del guanyador i el lliurament de 
premi en el marc de la Smart City Expo.  

Les sol·licituds per poder concórrer a la convocatòria d’aquest repte Fase 1: propostes i a la Fase 2: 

premis s’hauran de presentar telemàticament mitjançant el formulari en línia disponible al portal 
web del repte https://www.barcelona.cat/i-lab a l’apartat reptes, en català, castellà o anglès.  

5. Nomenament, composició i actuació del jurat  
Tant per a la Fase 1: propostes com per a la Fase 2: premis el comitè nomenat l’integraran les 

persones següents (o equivalents): 

 President Sra. Cristina Castells, directora de l’Agència d’Energia de Barcelona, 

Ajuntament de Barcelona  

 Sra. Irma Soldevilla, directora de Projectes de l’Agència d’Energia de Barcelona 

 Sra. Anna Majó, directora d’Innovació, Barcelona Activa.  

 Sr. Tomàs Gea, coordinador del programa i.lab, Comissionat de Tecnologia i Innovació 

Digital de l’Ajuntament de Barcelona 

 Sr. David Martínez, representant de BIT Habitat, associació rellevant en el repte 

 Sr. Pere Malgrat, cap del Departament d’Espai Urbà  

 Sr. Manel Sanmartí, adjunt en cap de l'Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència de 

Institut de Recerca Energètica de Catalunya (IREC) 

 

https://www.barcelona.cat/i-lab
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 Sr. Oriol Altisench, degà del Col·legi Oficial de Camins, Canals i Ports 

 Sra. Maribel Fernández, secretària delegada de la Gerència de Recursos, que actuarà com 

a secretària jurídica del comitè. 

Els acords s’aprovaran amb el vot favorable de la majoria simple dels membres del comitè. 

6.  Criteris de valoració 
Fase 1: propostes. Les propostes que compleixin els criteris d’elegibilitat es valoraran 
seguint les puntuacions indicades a continuació, amb una puntuació màxima de 50 punts 
 

Només es valoraran les propostes presentades que compleixin els criteris d’elegibilitat següents: 

1. Generació d’energia renovable i injecció de l’energia generada a la xarxa. No s’admetran 
solucions que creïn nous usos o consums d’energia (com ara il·luminar paviments que 
actualment no s’il·luminen, per exemple).  

2. Generació i evacuació de l’energia generada: la solució ha de preveure tant la generació 
com l’evacuació de l’electricitat generada.  

3. Maduresa tecnològica: la solució ha de tenir un grau de maduresa tecnològica 6, 7, 8 o 
9. No s’avaluaran propostes en estadis anteriors de desenvolupament.  

4. Seguretat, robustesa i resistència al trencament de la solució: la solució s’ha d’haver 
pensat i provat per instal·lar-se a la intempèrie. En concret, la instal·lació elèctrica de 
la solució ha de complir el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) (Reial 
decret 842/2002) i qualsevol altra norma de seguretat que apliqui i que garanteixi la 
seguretat dels vianants o els vehicles davant del risc elèctric durant tota la vida útil del 
projecte. La solució ha de permetre el pas segur per sobre d’aquesta de vianants i 
vehicles, mantenir la integritat estructural i no ha de fer soroll amb el pas dels cotxes. 

5. Antilliscament: la solució per instal·lar ha de complir la norma UNE ENV12633 amb una 
resistència al lliscament mínima de classe 3 (Rd>35). 

6. Termini mínim de lliurament i instal·lació de la solució: s’ha de tenir la capacitat de 
proporcionar i instal·lar la solució en un termini màxim de tres mesos des que es 
comunica la ubicació on es realitzarà el pilot.  

7. Monitoratge: la solució ha de permetre monitorar l’energia generada en períodes 
mínims d’una hora i lliurar la informació periòdicament. 

 

Criteris de valoració 

A. Impacte 
ambiental 

1.1 Generació renovable (de 0 a 10 punts) La puntuació serà més alta per a 
la proposta que generi més kWh/m2  

1.2 Sostenibilitat (0 a 3 punts) La puntuació serà més alta si la proposta 
inclou altres criteris de sostenibilitat que redueixin l’impacte ambiental 
(com ara la fabricació local, l’ús de material reciclat, la disponibilitat 
d’anàlisi de cicle de vida d’alguns dels components, que generi menys 
soroll al pas de vianants i vehicles, etcètera). 

 

B. Viabilitat 
tècnica 

1.3 Facilitat d’instal·lació i evacuació de l’electricitat generada (de 0 a 15 
punts) La puntuació serà més alta si la solució (incloent-hi l’evacuació 
de l’electricitat generada) és més fàcil d’instal·lar.  

  

1.4 Vida útil de la solució i garanties (de 0 a 5 punts) La puntuació serà més 
alta si la vida útil és major i si s’ofereixen garanties de funcionament per 
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la solució completa o els seus components crítics. Es valorarà que, si hi 
ha un trencament, només s’hagi de canviar la capa superior transitable 
i l’element generador es mantingui intacte. 

1.5 Robustesa de la generació energètica (de 0 a 5 punts) La puntuació serà 
més alta si s’ofereixen garanties que la solució com a conjunt pot 
continuar generant energia encara que algun dels seus elements es 
trenqui o s’avariï, o malgrat que les condicions meteorològiques 
(lluminositat/nuvolositat) no siguin bones.  

C. Maduresa 1.6 Maduresa de la proposta (de 0 a 12 punts). La puntuació serà més alta 
si la proposta es troba en un grau de desenvolupament més avançat i 
proper a la necessitat del mercat. Si la proposta és de caràcter 
tecnològic, s’analitzarà mitjançant els indicadors de nivell de maduresa 
tecnològica (TRL, per technology readiness level): 

      TRL 9: sistema real provat en un entorn operatiu amb èxit. 
      TRL 8: sistema real completat i verificat mitjançant un test i una versió de 
demostració. 
      TRL 7: versió de demostració del sistema prototip en un entorn 
operacional. 
      TRL 6: tecnologia demostrada en un entorn rellevant. 

 

Les cinc propostes amb la puntuació més alta esdevindran finalistes i passaran a la Fase 2. Premis 

En cas d’empat en la cinquena posició, es considerarà la puntuació més alta de la categoria 

“Generació renovable”.  

 

Fase 2: premis. La puntuació de la Fase 2 es farà sobre 50 punts.  

Els finalistes hauran presentar la documentació acreditativa indicada en la Fase 1, emplenar un 

qüestionari en línia, aportar l’experiència de la persona o l’equip i lliurar una proposta aprofundint 

en la implementació des d’una perspectiva tècnica i econòmica, detallant, entre d’altres: el pla 

del projecte; elements de seguretat previstos; recursos personals, materials, i pressupost previst 

de la implementació; manteniment de la instal·lació, requeriments necessaris per escalar la 

solució.  

 

A. Proposta 
tècnica  

2.1 Justificació tècnica mitjançant un document acreditatiu dels elements 
valorats en la Fase 1. (De 0 a 20 punts) Amb la documentació presentada 
amb la proposta tècnica es revisarà la puntuació obtinguda en primera 
fase, seguint els mateixos barems de puntuació de la fase 1 pel que fa a 
l’impacte ambiental, viabilitat tècnica i maduresa. 

2.2 Pla de projecte (de 0 a 5 punts) La puntuació serà més alta quan l’exposició 
de la proposta sigui adequada en contingut així com coherent, detallada i 
sòlida.  
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2.3 Integració del monitoratge a la plataforma Sentilo de l’Ajuntament de 
Barcelona (de 0 a 1 punts) Es valorarà amb 1 punt si la proposta preveu la 
integració del monitoratge de l’energia generada a la plataforma Sentilo 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

B. Equip  2.4 Experiència de l’equip (de 0 a 10 punts) La puntuació serà més alta si l’equip 
demostra més experiència i trajectòria.  

2.5 Coneixement de la realitat local (de 0 a 2 punts) La puntuació serà més alta 
si es demostra coneixement de la realitat local (havent fet projectes a 
Barcelona o en algun altre indret de l’Estat espanyol, per exemple).  

2.6 Proximitat del servei tècnic (de 0 a 2 punts) La puntuació serà més elevada 
en la mesura que el servei tècnic doni una resposta més àgil (mínim temps 
de resposta implica màxima puntuació).  

C. Preu 2.7 Eficiència de la inversió (de 0 a 10 punts) La puntuació serà més alta en 
funció de l’indicador econòmic de la solució. L’indicador econòmic es 
calcularà a partir dels valors següents:  
€/m2 inversió, €/m2 de manteniment, kWh/m2, vida útil. 

 

 

Guanyarà la proposta que obtingui la puntuació més alta després d’haver sumat les puntuacions 

assolides en les dues fases de selecció, tenint en compte que haurà d’assolir una puntuació 

mínima de 50 punts i que la puntuació màxima del present repte és de 100 punts.  

El jurat es reserva el dret d’escollir més d’una proposta guanyadora. En aquest cas, el premi es 

dividiria entre les propostes guanyadores. 

7. Premis 
Per a la Fase 1: propostes  

Es notificarà quines són les cinc propostes seleccionades i es publicaran al portal web del repte. 

Per a la Fase 2: premis 

El guanyador rebrà un premi de fins al 80% del cost previst de la proposta a desenvolupar amb 

un màxim de 30.000,00 EUR per fer la implementació de la mateixa. Els diners del premi només 

es podran utilitzar per dur a terme les activitats relacionades amb la implementació de la 

proposta.  

L’equip guanyador haurà de portar a terme els treballs necessaris per instal·lar la solució i evacuar 

l’electricitat generada. 

 

8. Consignació pressupostària 
La dotació màxima de la convocatòria és de 30.000,00 EUR amb càrrec als pressupostos del 
Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital de l’any 2019 partida 489.01 – 92011 – 01.01. 
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9. Implementació i avaluació de la proposta. Comitè de 

seguiment 
El termini perquè l’empresa guanyadora implanti la proposta completa serà de tres mesos des 

del moment que l’Ajuntament comuniqui el lloc de realització de la implementació. El termini per 

fer aquesta comunicació serà inferior a 12 mesos posteriors a la notificació oficial de la proposta 

guanyadora. 

Durant els sis mesos posteriors a la finalització de la instal·lació i connexió a la xarxa elèctrica un 

comitè de seguiment farà l’avaluació del pilot per avaluar el compliment dels objectius previstos.  

Transcorreguts sis mesos, a fi de considerar la prova satisfactòria, caldrà que la solució instal·lada:  

 Compleixi íntegrament els criteris i els requeriments establerts a la convocatòria. 

 Estigui plenament operativa i funcionant.  

 Hagi generat, com a mínim, el 75% de l’estimació d’energia generada segons les hipòtesis 

de càlcul presentades. 

Acabat el període d’avaluació de sis mesos, l’empresa guanyadora presentarà en un termini 

màxim de dos mesos una memòria descriptiva i justificativa tecnicoeconòmica que doni compte 

de les activitats dutes a terme i haurà de desinstal·lar la solució. El comitè de seguiment podrà 

determinar justificadament el manteniment de la instal·lació i eximir l’empresa guanyadora de 

fer la desinstal·lació.  

El comitè de seguiment estarà format per: 

 1 representant de l’Agència d’Energia de Barcelona. 

 1 representant de l’Oficina d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona. 

 1 representant del Departament d’Espai Urbà (responsable de manteniment de l’Espai 

Públic). 

 1 representant del districte on s’hagi dut a terme la instal·lació. 

 1 representant de l’empresa guanyadora.  

 

10.  Propietat intel·lectual, industrial i protecció de dades 
Els drets de propietat intel·lectual i industrial seran titularitat dels participants, si bé aquests 

concedeixen una llicència no exclusiva, il·limitada i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Barcelona 

de les solucions que se’n derivin. 
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