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1. La Internet de les coses (IoT): 

definició i importància per a la 

indústria



La Internet de les coses a Catalunya | Píndola tecnològica Octubre 2019 | 5

Què és la Internet

de les coses (IoT)?

Font: IDC, World Bank i elaboració pròpia.

Consisteix a enriquir diferents 

dispositius amb informàtica 

integrada i connectar-los fent servir 

tecnologies estàndard. Això permet que 

diferents dispositius es comuniquin i 

interactuïn, tant entre ells com amb 

controladors més centralitzats.

L’anàlisi de les dades recollides per 

aquests objectes permet prendre 

decisions i actuar o modular el seu 

comportament.

La Internet de les coses (IoT, per les seves 

sigles en anglès) és un motor essencial per 

a la innovació, està orientada als 

consumidors, les oportunitats de negoci 

basades en dades, la transformació de la 

indústria, les noves aplicacions i fins i tot nous 

models de negoci i els fluxos d'ingressos en 

tots els sectors de l'economia de la 

transformació digital.

Es tracta de la interconnexió digital d’objectes en 

diferents àmbits —domèstics, industrials, urbans, 

etc.— que permet disposar d’un control integral 

sobre l’estat de l’objecte en base a l’anàlisi de dades 

que han recollit.

El concepte d’IoT, segons quina 

sigui la seva àrea d’aplicació, pot 

adoptar diferents noms: «smart

cities» en el cas d’aplicacions 

urbanes, «IoT industrial» (IIoT) 

per a aplicacions industrials, 

«smart homes» per a aplicacions 

domèstiques, «vehicle 

connectat» en el cas dels 

vehicles, etc.

La IoT no és una revolució tecnològica sinó una revolució de negoci palanquejada 

en la tecnologia. Es tracta dels serveis oferts, no dels mateixos dispositius.
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Com és la Internet de les coses (IoT)?

Sensors
Els sensors recullen dades de sistemes

físics o mecànics i els transfereixen al núvol

fent servir xarxes i tecnologies de

connectivitat.

Xarxes
S’estableixen connexions mitjançant

tecnologies sense fil de curt abast com la

WPAN (Wireless Personal Area Network), la

WAN (Wide Area Network), la wifi o la

tecnologia mòbil (5G).

Big data/analytics
S’apliquen intelligent analytics per a

extreure informació útil.

Actuadors
Permeten realitzar canvis a l’estat intern

del dispositiu o fer-lo servir per a realitzar

una tasca externa.

Font: IDC, World Bank i elaboració pròpia.

COMPONENTS

CLAUS DE LA IoT PER A LES EMPRESES

Augment de beneficis

Millor enteniment dels patrons de venta i millora de la previsió de

demanda.

Millora de l’experiència d’usuari incrementant-ne la retenció.

Consecució d’un millor time-to-market.

Reducció de despeses

Augment de la productivitat mantenint els temps de producció.

Reducció de costos.

Reducció de residus.
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Exemples pràctics d’ecosistemes d’IoT

1. Encesa o desconnexió de la climatització.

2. Posada en marxa de la il·luminació.

3. Programació de dispositius de neteja.

4. Posada en marxa o desconnexió de la TV i 

control de canals.

5. Control de la quantitat i l’estat dels aliments.

L’ecosistema en què es dona la Internet de les coses permet a l’usuari connectar i controlar els seus dispositius de forma remota. 

Mitjançant l’ús d’un dispositiu de control remot (smartphone, tablet) pot accedir a la informació generada pels diferents sensors o enviar 

l’ordre d’iniciar un procés.

El dispositiu processa l’ordre rebuda i executa l’acció o envia la informació sol·licitada a través de la xarxa, perquè sigui analitzada i 

representada en el dispositiu de control remot (smartphone, tablet).

➢ En l’exemple d’una llar connectada, l’usuari monitora

l’estat dels diferents dispositius (il·luminació, temperatura,

funcionament) i és capaç d’iniciar-lo o aturar-lo.

1

2
3

4 5

➢ En el cas industrial, la IoT permet controlar processos de

producció i dur a terme un manteniment predictiu, mitjançant la

sensorització i el monitoratge de les necessitats de

manteniment de robots al llarg de tota la cadena, i prepara les

reparacions abans que els components es facin malbé.

1. Cadena de producció sensoritzada.

2. Les dades de funcionament es recullen i s’emmagatzemen per a tractar-les.

3. Mitjançant algoritmes de machine learning es fa una anàlisi predictiva de futures fallades.

4. Visualització d’informació d’estat i de possibles alertes al dashboard de monitoratge i 

control.

5. En cas de previsió d’avaria, es genera un ticket automàtic de manteniment.

1

2
3

4
5
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Importància de 

la IoT per a la 

indústria

Transversalitat Ajuda en la 

presa de 

decisions

Reducció 

de despeses

Impacte en 

la innovació

Control en 

temps real i 

predictibilitat

Es tracta d’una tecnologia d’aplicació 

en molts sectors, ja sigui a l’àmbit de 

la producció (fàbrica intel·ligent), 

mobilitat (smart cities), hàbitat (smart

home), etc.

El fet de disposar de dades en temps real 

sobre les variables del negoci, del procés 

i del producte facilita la presa de 

decisions basades en coneixement real i 

d’una manera més àgil.

Processos més eficients i connectats a 

dos nivells: dispositiu amb dispositiu i 

dispositiu amb persona. Això es pot 

traduir en menys despeses, ja que es 

disposa d'informació sobre l'ús i el 

funcionament de dispositius, de cadenes 

de subministrament, d'instal·lacions i la 

seva relació entre diferents dispositius. 

La Iot genera oportunitats d’innovació per a 

les empreses en diferents àmbits (productes, 

processos i models de negoci).

Permet monitorar l’estat dels 

actius en temps real i anticipar 

comportaments futurs. D’aquesta 

manera, és possible identificar 

possibles fallades abans que es 

produeixin i, per tant, 

implementar sistemes de 

manteniment predictiu. 

.

Importància de la IoT per a la indústria
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2. Principals magnituds mundials
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El volum de dispositius connectats el 2018

excloent smartphones, tablets i portàtils

ascendeix a 7.000 milions.

Nombre de dispositius connectats

El volum de dispositius connectats mundialment

el 2018 sobrepassa els 17.000 milions.

S’espera que el creixement situï els dispositius

connectats a 9.950 milions el 2020 i a 21.500

milions el 2025. Aquests valors tenen en compte

connexions actives i exclouen dispositius que

van ser adquirits amb anterioritat i en desús.

Pel que fa a la ràtio entre dispositius IoT i

població, s’ha produït un important creixement

en els darrers anys i s’espera que segueixi

creixent. Si bé el 2013 aquesta ràtio era de 0,07

dispositius per persona, s’espera que el 2020

aquesta xifra arribi als 2,72 dispositius per

persona i que cap a l’any 2025 superi els quatre

dispositius.

Any Població Dispositius IoT Ràtio

2013 7,16 0,5 0,07

2015 7,38 13,9 1,88

2020 7,79 21,2 2,72

2025 8,18 34,2 4,18

Font: IoT Analytics 2018.

Volum de dispositius connectats mundialment (mil milions)

Dispositius IoT excloent smartphones, tablets i portàtils

Smartphones, tablets i portàtils

13,9 15,0
16,5

17,8
19,4

21,2
23,2

25,4

27,9

30,9

34,2

10 %

Pel 2020, més del 65 % de les

empreses (avui el 30 %) hauran adoptat

productes IoT.
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La despesa mundial en la Internet de les coses (IoT) es preveu que arribi als 745 000 milions de dòlars al final del 2019. Això suposa

un increment del 15,4 % sobre els 646 000 milions invertits el 2018.

S’espera que continuï mantenint el creixement anual de dos dígits durant el període 2017-2022 i sobrepassi la fita de 1.000 milions el 2022.

Principals regions i hubs de rellevància 

Font: IDC 2019.

EE. UU.

194.000 M$

Regne Unit

25.500 M$

Alemanya

35.500 M$

Xina

182.000 M$

Mercat d’IoT l’any 2019 (milions d’USD - M $)

Japó

65.400 M$

Corea

25.700 M$

França

25.600 M$
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Les empreses top 20 de l’àmbit IoT són:

Empreses líders mundials en IoT

Top 5

Font: IoT Analytics.
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3. Tendències i aplicacions
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Aplicacions recents i prospectives (I)

SMART 
CITIES

Control d’ocupació

al transport públic
Informació 

d’aparcament 

en temps real

Marques vials 

dinàmiques

Control semafòric i 

d’enllumenat
Mapatge de 

contaminació 

acústica

Gestió integral de 

trànsit i aparcament

SMART 
HOMES

Termòstat 

intel·ligent
Seguretat integral 

de la llar

Integració de sistemes 

de seguretat, 

subministrament 

d’energia i calefacció

Media - control de 

reproducció d’àudio 

i vídeo

Cura d’ancians i 

discapacitats

Finestres 

intel·ligents

adaptades a les 

condicions exteriors

Font: World Economic Forum, World Bank Group,

McKinsey Global Institute, Capgemini Research Institute, Deloitte.

Tecnologia disponible Tecnologia poc madura Tecnologia en desenvolupament

APLICACIONS

ACTUALS

APLICACIONS

FUTURES
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Aplicacions recents i prospectives (II)

MOBILITAT

Ajudes a la 

navegació i 

optimització 

de rutes

Vehicle connectat

(smart vehicle)

Manteniment predictiu

de carreteres, vies i ports

Informació de 

l’estat de les vies

en temps real

Sistema de gestió 

de cues a duanes

Monitoratge de 

combustible i manteniment 

predictiu de vehicles i flotes

IOT 

INDUSTRIAL 

(IIOT)

Control de 

temperatura per 

al manteniment 

de la qualitat

Control de capacitat 

d’ús i gestió de 

càrrega dels 

equipaments

Xarxa satel·litària de 

monitoratge de vida 

salvatge

Control de 

processos i 

supervisió 

d’estocs

Logística en la 

cadena de fred

Analytics de 

sensorització

agropecuària

Font: World Economic Forum, World Bank Group,

McKinsey Global Institute, Capgemini Research Institute, Deloitte.

Tecnologia disponible Tecnologia poc madura Tecnologia en desenvolupament

APLICACIONS

ACTUALS

APLICACIONS

FUTURES
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Aplicacions recents i prospectives (III)

GRAN 

CONSUM/

RETAIL

Sensorització dels 

aliments

biodegradable i 

biocompatible

Retail

informació 

individualitzada 

en temps real

Retail

Integració de serveis de 

venda amb turisme – p. 

ex., shopping day trips

Prevenció de 

robatori de 

bicicletes

Reducció de formularis 

en paper mitjançant l’ús 

de dispositius mòbils + 

sensors + codis QR + 

serveis al núvol

Retail

Smart shelves

SALUT

Smart watch Seguiment de risc 

de malalties

Monitoratge remot de 

la salut i tractament de 

malalties cròniques

Balances 

intel·ligents
Provisió d’informació 

actualitzada i en 

temps real a la clínica 

més propera

Smart beds a 

hospitals

APLICACIONS

ACTUALS

APLICACIONS

FUTURES

Font: World Economic Forum, World Bank Group,

McKinsey Global Institute, Capgemini Research Institute, Deloitte.

Tecnologia disponible Tecnologia poc madura Tecnologia en desenvolupament
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Aplicacions recents i prospectives (IV)

SUBMINIS-

TRAMENTS

Hubs de 

comunicacions amb 

alimentació solar

Llum, aigua, gas –

predicció de congestió i 

caiguda de xarxes de 

subministrament

Gestió integral de 

revisions d’instal·lacions

per tècnics mitjançant RFID

Gestió de l’energia Adaptació automàtica 

a diferents fonts de 

subministrament

segons demanda 

dinàmica

Comptadors intel·ligents

(smart meters)

Font: World Economic Forum, World Bank Group,

McKinsey Global Institute, Capgemini Research Institute, Deloitte.

Tecnologia disponible Tecnologia poc madura Tecnologia en desenvolupament

APLICACIONS

ACTUALS

APLICACIONS

FUTURES
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Font: World Economic Forum, SmartCity Expo World Congress,

ITU, CISCO, ERICSSON.

Energia sostenible
Hubs de comunicacions amb alimentació solar.

Control de consum amb adaptació automàtica a 

diferents fonts de subministrament.

Salut
Sensors per a diagnosticar amb més precisió la salut dels pacients i 

seguiment de risc de malalties.

Dispositius mèdics interconnectats compartint informació del pacient.

Monitoratge remot de la salut i tractament de malalties cròniques

Provisió d’informació actualitzada i en temps real del pacient a la 

clínica.

Infraestructures i indústria
Optimització de processos industrials i 

logística gràcies a la IoT.

Millora i automatització dels processos 

productius.

Control de capacitat d’ús i gestió de càrrega.

Analytics de sensorització.

Producció i consum 

responsables
Optimització de 

la despesa de recursos.

Reducció de 

costos productius, producció més 

sostenible gràcies al control i el 

monitoratge.

Ciutats sostenibles
Optimització de la despesa energètica en 

edificis i infraestructura.

Dispositius interconnectats per a recopilar 

dades de big data en la IoT.

Integració de sistemes de seguretat, 

subministrament d’energia i calefacció per a 

un ús sostenible.

La Internet de les coses i els                               
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4. La Internet de les coses a 

Catalunya



La Internet de les coses a Catalunya | Píndola tecnològica Octubre 2019 | 20

Principals conclusions del mapeig

S’han detectat 251 empreses a 

Catalunya dedicades a l’oferta 

de solucions IoT per a 

l’empresa

Facturació de 519,9 M€ 

directament vinculats a la 

Internet de les coses

El 92,4 % de les 

empreses són PIMES

El 32,5 % de les empreses 

facturen més d’un milió 

d’euros

3.188 treballadors 

vinculats a la Internet de 

les coses Sector altament 

internacionalitzat:

El 38,6 % de les empreses són 

exportadores

El 10 % de les empreses tenen 

filials a l’estranger 

La Internet de les coses

a Catalunya

Ecosistema format tant per startups

com per empreses madures que 

tenen línia de negoci en la IoT

El 63,8 % de les empreses té menys 

de deu anys

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) en base a Orbis, directoris d’ACCIÓ i Barcelona&Catalonia Startup Hub. Per a les 

dades de facturació i treballadors (2017), s’han fet estimacions en base a línies de negoci de les empreses.

Tipologia d’empreses considerades:

- Plataformes i programari (31,3 %)

- Integració (30,5 %)

- Consultoria i serveis (24,1 %)

- Sensors (10 %)

- Xarxa (4 %)
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L’ecosistema IoT a Catalunya (I)
Dins del mercat de la IoT a Catalunya podem identificar les següents tipologies d’empreses en la cadena

de valor:

Sensors i 

automatització

Xarxa i núvol IntegracióPlataformes i 

programari

Consultoria i 

serveis

Sectors d’aplicació

Smart cities

Smart homes

Mobilitat

IoT industrial (IIoT)

Gran consum/retail

Salut

Subministraments

Font: DGI (EIC-ACCIÓ).

Empresa que 

desenvolupa 

components i sensors 

habilitadors d’IoT

Empresa que gestiona i 

ofereix xarxa i 

infraestructura d’IoT

Empresa que 

desenvolupa 

plataformes de gestió, 

software i aplicacions 

d’IoT

Empresa que integra

sensors i components en

dispositius per a dotar-

los d’IoT i els

comercialitza

Empresa que ofereix 

consultoria i altres 

serveis entorn de la IoT
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Empreses

L’ecosistema IoT a Catalunya (II)

Centres tecnològics i de 

recerca

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de diverses fonts, entre les quals, el directori d’empreses de la IoT Catalan Alliance.

Universitats

Il·lustratiu parcial

FiresAssociacions clústers Administració pública

Sectors d’aplicació

Smart cities

Smart homes

Mobilitat

IoT industrial (IIoT)

Gran consum/retail

Salut

Subministraments
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