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Peces de cotxe privat

Compartir el cotxe entre veïns com a 
 etapa prèvia al Car-Sharing professional 

Què entenem pel concepte de „compartir 
el cotxe entre veïns“? 

Contràriament al Car-Sharing professional, en 
aquest cas es tracta sovint d‘un sol cotxe, l‘ús del 
qual es comparteix entre amics, familiars o veïns, 
dins d‘una comunitat limitada: el cotxe pertany a 
un dels usuaris, i el posa a disposició dels altres.  
Per garantir les qüestions de responsabilitat o 
altres assumptes en cas de sinistre se sol signar un 
contracte d‘ús entre usuaris. La comunitat d‘usua-
ris no està enfocada cap a una rendibilitat econò-
mica, per la qual cosa les taxes estan calculades 
de manera que just cobreixin els costos generats, 
incloent-hi l’amortització del cotxe.  Contràriament 
al Car-Sharing professional, l‘ús compartit del cotxe 
entre veïns no pretén necessàriament augmentar 
el nombre d‘usuaris, ja que la relació personal amb 
l‘usuari és un requisit imprescindible que en una 
comunitat es basa en la confiança. 

Quin és l‘avantatge del cotxe compartit 
entre veïns des de la perspectiva del Car-
Sharing professional? 

El major impediment per a l‘extensió de la parti-
cipació en el sistema de Car-Sharing, a més dels 
coneixements deficients o incompletes sobre el 
funcionament del sistema, és la idea d‘aferrar-se 
al vehicle propi com aparador del mateix estatus 
social. 
Això queda reflectit en el fet constatat que un ve-
hicle no només s‘adquireix per la seva utilitat com 
a mitjà de transport, la qual cosa porta a una gran 
inversió, sinó que en molts casos la possessió d‘un 
vehicle permet comunicar als altres una suposada 
posició social.  Això queda reflectit en el fet que 
es compra el vehicle no només per la seva utilitat 
com a mitjà de transport – incorrent-hi en enormes 
despeses a causa d‘això-  sinó que en molts casos, 
el vehicle propi permet comunicar cap a fora la 
posició social del seu propietari. Els grups socials 
menys privilegiats solen considerar aquest fet com 
a prova d’haver accedit a un nivell social superi-

or.  La indústria de l‘automoció transmet aquest 
aspecte en la seva publicitat i l‘orientació a grups 
concrets de múltiples maneres. 
Quan el propietari d‘un vehicle està disposat a 
compartir el seu cotxe amb persones alienes a 
la seva llar, o si altres persones no necessiten un 
cotxe propi perquè poden compartir el cotxe d‘un 
conegut, aleshores hi ha un progrés important. El 
principi „Utilitzar en comptes de posseir“ que s‘ha 
portat a la pràctica en el Car-Sharing, comença 
amb un canvi d‘actitud, cap a l‘ús racional del cot-
xe.  Compartir el cotxe entre veïns pot ser un punt 
de partida. 

Autopia: l‘organització belga de gestió per 
compartir el cotxe a nivell particular 

Compartir el cotxe entre veïns és una pràctica que 
es porta a terme en molts països europeus. Tot i 
això no sol haver cap autoritat o institució privada 
que reculli informació sobre els grups que compar-
teixen cotxes a nivell veïnal o que publiqui llistes 

Fig �: Compartir el cotxe a nivell particular a Gante, 
Bèlgica (font: Autopia) 

En general, el concepte de Car-Sharing designa l‘ús compartit del cotxe organitzat d‘una forma 
professional.  El projecte momo Car-Sharing tracta sobre aquesta oferta de servei. Tanma-
teix, ara es vol aprofundir en una forma de l‘ús compartit del cotxe que en alguns casos pot 
ser l‘etapa prèvia a l‘ús d‘un Car-Sharing professional.  Es tracta de compartir el cotxe a nivell 
particular o de veïns. 
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sobre la distribució de aquests grups dins del país. 
Bèlgica constitueix una excepció. L‘organització Au-
topia vzw recolza des de 2004 la pràctica del cotxe 
compartit entre veïns oferint ajudes pràctiques a 
la regió flamenca.  El suport de Autopia als veïns i 
coneguts que comparteixen el cotxe fa referència, 
per exemple, als següents serveis: 

•  Autopia publica un manual amb consells pràctics 
per als usuaris particulars del cotxe compartit. 

•  Posa en contacte els titulars de vehicles amb les 
persones que volen utilitzar un cotxe. 

•  Cada grup particular de Car-Sharing pot usar 
l’agenda de reserves que ofereix Autopia. A 
la reserva es pot distingir entre la necessitat 
urgent d‘algun desplaçament i les sol∙licituds de 
reserva menys concretes. 

•  Autopia signa contractes marc amb fabricants i 
empreses de servei i ofereix d‘aquesta manera, 
per exemple, assegurances de responsabilitat 
civil econòmiques per als usuaris del cotxe com-
partit a nivell particular. 

•  Organitzen reunions en què s‘informa sobre 
l‘ús compartit del cotxe a nivell particular o les 
donen suport mitjançant unes ponències.  Així 
mateix, informen sobre aquest tema en esdeve-
niments de qualsevol tipus. 

•  Autopia inicia cooperacions amb els ajuntaments 
i porta a terme conjuntament amb ells unes 
campanyes per difondre la idea de compartir el 
cotxe entre veïns.  Per a això, Autopia facilita el 
material informatiu necessari. 

A principis del 2009, Autopia vzw comptava amb 
650 membres registrats.  Per regla general, un 
grup integren de cinc a vuit llars amb veïns que 
comparteixen un vehicle.  La taxa per a persones 
individuals ascendeix a 5 euros anuals.  Entre tots 
els usuaris comparteixen ��0 cotxes particulars a 
�2 ciutats belgues.  Això correspon aproximada-
ment a la desena part dels usuaris registrats en 
l‘organització professional belga de Car-Sharing 
Optimobil (cambio Belgien) 
Un fenomen especial és un grup a Gante.  Fa deu 
anys, sis llars van decidir compartir un cotxe par-
ticular.  En 2009, el mateix grup va créixer fins a 
300 usuaris que comparteixen 20 cotxes.  Compar-
teixen tots els costos generats pel vehicle sense 
obtenir cap benefici a canvi. 
A Bèlgica, l‘ús compartit del cotxe entre veïns i 
el Car-Sharing professional no és considerat com 
a cap competència entre els sistemes, tot i que 
les ofertes coincideixin en algunes ciutats. Això 
es manifesta ja pel fet que alguns dels membres 
fundadors d’Autopia, com Taxistop Bèlgica i la fun-
dació Bond Beter Leefmilieu, per exemple, també 
s‘havien compromès amb la implementació del 
Car-Sharing professional a Bèlgica. 

En algunes ciutats com Anvers, Lovaina i Malinas, 
els ajuntaments concedeixen als grups de Autopia 
aparcaments privilegiats en places de pàrquing 
identificades per a l’ús dels cotxes d‘aquesta inicia-
tiva privada. 

Fig 2: Aparcaments 
reservats per a la 
iniciativa privada 
del cotxe compartit 
a Bèlgica (font: 
Autopia) 

Fig 3: Rètol indicador de l‘aparcament per al cotxe compartit a Lovaina 
(font: Autopia) 
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Any Membres Nº de grups 
de Car-Sharing 

2004 3

2005 ��� 34

2006 26� 59

2007 320 70

2008 653 85

Taula �: L‘historial dels membres de Autopia vzw (font: 
Autopia) 

L‘exemple de Tonndorf, el municipi més 
petit d‘Alemanya amb una oferta de Car-
Sharing 

El municipi alemany més petit en el qual hi ha 
una oferta de Car-Sharing és Tonndorf, a Turín-
gia. Aquí, 38 usuaris comparteixen l‘ús de quatre 
vehicles Car-Sharing. En breu està previst comprar 
un cinquè cotxe.  I tot això tenint en compte que 
el municipi de Tonndorf compta amb només 664 
habitants (xifres de juny de 2008).  Amb això, 
aquest municipi alemany té dos rècords relacionats 
amb el Car-Sharing: és el municipi més petit amb 
una oferta de Car-Sharing en funcionament i té al 
mateix temps la major densitat de Car-Sharing a 
Alemanya, per no dir que de tot el món: de cada 
�00 habitants, 5,7 participen en el sistema Car-
Sharing. 
Aquest sorprenent rècord és el resultat d‘una 
transformació orgànica, de l‘ús compartit del cotxe 
a nivell particular al sistema Car-Sharing organit-
zat.  Els usuaris inicials són part d‘un projecte, pel 
qual es comparteix l‘habitatge, el treball i la vida 

Fig 4: Flota de vehicles de Schlosskarschering eV, Tonndorf 
(font: Schlosskarschering e.V., Tonndorf)

al Castell de Tonndorf.  A més d‘altres activitats 
comunes, l‘ús compartit del cotxe forma part del 
seu programa de vida. 
A mitjans de 2008, aquests usuaris van decidir 

organitzar-se formant una associació i obrir la seva 
oferta del cotxe compartit a altres interessats, 
aliens a la comunitat del Castell. Des de llavors 
exploten els vehicles en el marc de l‘associació 
Schlosskarschering e.  V.  (un divertit joc de pa-
raules alemanyes, que uneixen el concepte castell, 
‘Schloss’ en alemany, amb el de Car-Sharing) com 
una oferta de Car-Sharing orientada al creixement, 
que també és accessible per als habitants del pro-
per poble Tonndorf.  A través de la seva afiliació a 
l‘associació federal CarSharing e.  V., els membres 
de Tonndorf poden acordar l‘ús del Car-Sharing 
d’altres operadors alemanys i reservar els seus 
vehicles en altres ciutats (i a l‘inrevés). 
Aquest exemple il∙lustra molt bé com l‘ús compartit 
del cotxe a nivell particular pot acabar convertint-
se en una oferta pública de Car-Sharing.

Fig 5: Castell de Tonndorf (font: Genossenschaft auf Schloss Tonndorf 
eG) (font: Schlosskarschering eV, Tonndorf)
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IEE Disclaimer:

El contingut d‘aquest full informatiu només compromet els seus autors i 
no refl ecteix necessàriament l‘opinió de la Unió Europea. La Comissió 
Europea no es fa responsable de la utilització que se‘n pugui donar a la 
informació que fi gura en la mateixa. 

Promocionat per: 

Informacions complementàries sobre els 
exemples indicats:

http://www.autodelen.net (en holandès)
http://www.schloss-tonndorf.de/carsharing.htm 
(en alemany)

Fig 6: 
Cartell 
publicitari 
de Auto-
pia (font: 
Autopia) 

La coordinació del projecte

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28�95 Bremen, Germany
Tel.:  +49 (0) 42� 36� �74 85, 
Fax: +49 (0) 42� 496 �74 85
momo@umwelt.bremen.de 
www.momo-cs.eu

Bèlgica
 Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop
www.taxistop.be

 International Association 
for Public Transport
www.uitp.org

Autor
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-�0
30�59 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

República Txeca
 Institute for Environmental Policy
http://ekopolitika.cz

Finlàndia
 Motiva
www.motiva.fi 

Alemanya
The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs
http://bauumwelt.bremen.de
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grècia
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlanda

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Itàlia

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Espanya

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


