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El Car-Sharing redueix la contaminació  
a les ciutats i beneficia la lluita contra el canvi climàtic: 

l'impacte ambiental de l'ús del Car-Sharing

Els vehicles de Car-Sharing estan adap-
tats a la finalitat prevista del desplaça-
ment.

Al Car-Sharing se solen utilitzar vehicles més 
petits i més nous dels que se sol trobar a les llars 
particulars. Amb això s'alliberen menys substànci-
es nocives al medi ambient i es consumeix, com-
parativament, menys carburant per quilòmetre 
recorregut, la qual cosa es reflecteix directament 
en un valor mitjà d'emissions de CO2 més reduït. 
La majoria de vehicles que s'utilitzen a les flotes 
de Car-Sharing formen part de la categoria de 
cotxes petits i Minis. A Alemanya, per exemple, 
el 70% dels vehicles de les flotes de Car-Sharing 
formen part d'aquesta categoria. Aquest repar-
timent de flota correspon a les necessitats dels 
clients i a les finalitats dels seus desplaçaments, 
de manera que l'empresa de Car-Sharing ofereix 
unes tarifes esglaonades segons el tamany del 
vehicle. La majoria dels desplaçaments es realit-
zen amb una o dues persones en zones pròximes 
al lloc de residència. Per a aquest tipus de des-
plaçaments, un cotxe petit de baixa motorització 
sol ser més que suficient. Per a desplaçaments 
més llargs, els que porten molt equipatge o amb 
diversos passatgers, les empreses de Car-Sharing 
ofereixen una selecció de models de major mida 
segons les necessitats de confort i la finalitat del 
desplaçament. En conseqüència, el client podrà 
contribuir activament, amb l’elecció del seu ve-
hicle, a l'estalvi de combustible i a la reducció de 
les emissions de CO2. 
No obstant això, quan es compra un vehicle 
privat, els criteris de selecció són uns altres. 
Resulten determinants el desplaçament anual per 
a les vacances o les poques excursions familiars 

els caps de setmana. El resultat: se solen utilit-
zar uns vehicles sobredimensionats i de consum 
excessiu per a la major part de desplaçaments 
quotidians.

Els vehicles de Car-Sharing emeten 
menys substàncies nocives i consumeixen 
menys carburant. 

De mitjana els vehicles Car-Sharing són models 
més nous que els de la flota de vehicles particu-
lars, per la qual cosa es pot disposar molt abans 
dels avenços aconseguits pels fabricants de cot-
xes en matèria de desenvolupament de motors, 
estalvi de combustible i estàndards d'emissions, 
que en els vehicles particulars. 

Fig. 1: cambio Deutschland rep els primers 50 d’un total de 300 vehicles 
Ford Fiesta ECOnetic amb unes emissions de CO2 de 98 g CO2/km (font: 
Ford/cambio)

Aquest full informatiu conté un resum analític dels efectes individuals del Car-Sharing basats 
en els resultats d'alguns estudis científics i enquestes a clients a països on existeix el Car-Sha-
ring. Els resultats dels estudis demostren de manera meridiana que aquest servei de mobilitat 
contribueix considerablement a la descongestió del trànsit i a la protecció del medi ambient. 
Combinat de forma integrada amb els mitjans pertanyents a la ecomobilitat (autobusos, me-
tros, tramvies, bicicletes i desplaçaments a peu), el Car-Sharing es constitueix com un sistema 
compatible amb la ciutat i la preservació del medi ambient que els seus clients apliquen d'una 
forma conscient i limitada.



2 Juny 2009  www.momo-cs.eu

Full informatiu No. 3L'impacte ambiental  
de l'ús del Car-Sharing

Com a resultat, per cada quilòmetre recorregut 
en un cotxe Car-Sharing es redueixen les emis-
sions de substàncies nocives i el consum de 
combustible. La taula � mostra les diferències 
entre emissions específiques de CO2 d'algunes 
flotes de Car-Sharing i la mitjana d'emissions 
de turismes de la flota nacional (vehicles nous i 
vehicles existents). La diferència aproximada d’un 
20%, a favor dels vehicles de Car-Sharing, bene-
ficia directament la lluita contra el canvi climàtic 
i la salut dels habitants a les zones denses. En 
la comparativa de les emissions de la taula � cal 
tenir present que, per manca de dades, moltes 
vegades només es comparen els vehicles nous 

dels particulars amb els de la flota de Car-Sha-
ring. Si es comparessin exclusivament els vehicles 
vells, la diferència encara seria més significativa. 

Les tecnologies de les flotes de Car-Sha-
ring 

Fins ara, en comptades vegades s'han acoblat als 
vehicles de les flotes de Car-Sharing tecnologies 
anti-contaminació o que suposin millores per al 
medi ambient. Quan s'han incorporat vehicles 
amb tecnologies especials, han estat sobre-
tot tecnologies que permeten el funcionament 
amb GNC (en aquest aspecte algunes empreses 

Empresa 
Car-Sharing 
país

Emissió 
específica 
CO2 Flota 
de Car-Sha-
ring

Nombre 
de vehi-
cles flota 
de CS

Emissió es-
pecífica CO2 
flota nacional 
de vehicles

Reducció Any de 
compa-
ració

Font 

Mobility,  
Suïssa

151 g/km 2.200 183 g/km  
(només vehi-
cles nous)

17,5%  
(total de 1.510 
t per any)

2008 Mobility 2009

Vàries,  
Alemanya

148 g/km �.042  
(considerat 
en l’estudi) 

176 g/km  
(només vehi-
cles nous)

�6% 2003 Knie, Canzler 
2005

cambio,  
Alemanya

129 g/km 575 165 g/km  
(només vehi-
cles nous)

2�,2% 2009 cambio Jour-
nal 19/2009; 
Statistisches 
Bundesamt 
(Oficina fede-
ral d’estadísti-
ca) 2009

cambio Bèlgica, 
Bèlgica

117 g/km 
(Flandes)  
120 g/km 
(Brusselles)  
122 g/km 
Valònia

248 155 g/km  
(només vehi-
cles nous)

21,3% - 24,5% 2008 Informació a 
través d’e-
mail, Taxi-stop 
2009

4 empreses, 
Itàlia

127 g/km 236 2008 enquesta 
momo 2009

Diverses,  
Gran Bretanya

110 g/km 171 g/km  
(consum supo-
sat de cotxes 
particulars 
reemplaçats, 6 
anys d’antigui-
tat)

36% 2007 y/o 
200�

Carplus 2007

Taula 1: Comparació de les emissions específiques de CO2 de diferents flotes de Car-Sharing amb les de les flotes nacionals 
de cotxes particulars
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italianes de Car-Sharing són les precursores), o 
vehicles híbrids. Gràcies a aquestes tecnologies 
es redueix la contaminació del medi ambient, 
sobretot en la circulació urbana. 
Els vehicles elèctrics, per les seves baixes emis-
sions i la curta autonomia de la seva bateria, 
serien una opció molt bona per a les flotes de 
Car-Sharing. No obstant això, es troben en molt 
poques empreses. Una excepció seria l'empresa 
de Car-Sharing de la ciutat francesa La Rochelle. 
Des de fa temps aquesta ciutat és coneguda per 
l'important suport que l'ajuntament dóna a la 
mobilitat amb vehicle elèctric. En el marc del pro-
jecte europeu LISELEC, en 1999, es van introduir 
els vehicles elèctrics a la flota de Car-Sharing. 
Entre els motius pels que encara no s'usen amb 
major freqüència tecnologies alternatives en el 
Car-Sharing cal indicar els següents:
 •  A causa del curt període de servei dels vehicles 

de Car-Sharing i a les tarifes del servei majori-
tàriament baixes, resulta difícil compensar els 
costos d'adquisició més elevats, en alguns ca-
sos, de vehicles amb tecnologies alternatives. 

•  Els limitats recursos de funcionament de les 

empreses de Car-Sharing no permeten assa-
jar, sense mitjans financers específics per al 
projecte, un disseny de vehicles que no estigui 
encara del tot verificat, la qual cosa suposaria 
assumir riscos financers i de disponibilitat que 
correspondria assumir als fabricants de cotxes. 

•  Els clients de Car-Sharing amb poca pràctica 
en l'ús d'aquest servei podrien considerar un 
impediment les tecnologies alternatives, ja que 
podrien témer que se'ls facturés els errors pro-
duïts en algunes de les seves maniobres (per 
exemple, en el proveïment i/o en la recàrrega). 
Aquesta barrera apareix tot i que només exis-
teixi en la imaginació dels clients o que gairebé 
no tingui capacitat de manifestar-se de forma 
real. 

•  Concretament, si s’usessin vehicles elèctrics, 
en la pràctica s’hauria d'aclarir com manejar 
els intervals de càrrega entre els diferents 
serveis, de manera que s'aconsegueixi una 
màxima ocupació per dia. L'usuari particular 
mitjà recorre només entre 25 i 45 quilòmetres 
en cada servei. El que vol dir, com a valor 
mitjà, que tres usuaris de Car-Sharing podrien 
reservar el mateix vehicle elèctric de manera 

Empresa  
Car-Sharing, regió

Proporció de 
clients CS que van 
renunciar, com a 
mínim, a un cotxe

Proporció de cli-
ents CS que van 
renunciar a la 
compra prevista 
d'un cotxe

Cada vehicle 
Car-Sharing 
reemplaça a .... 
cotxes particu-
lars

Any de
l'estudi

Font

4 empreses a Gran 
Bretanya

2008 Myers, Cairns 
(TRL) 2009

Clients existents 40,3% 25,8% �4

Clients nous 37,9% 24,2% 9

Clients de 2 estaci-
ons CS mobil.punkt 
de Bremen, Alema-
nya

2005 Bremen 2005

Clients particulars 30% 55%
9

Clients comercials 2�% 67%

Diverses empreses, 
Alemanya

�6% 33% 2003 Maertins 
2006; Knie, 
Canzler 2005

Mobility,  
Suïssa

26,3 % (vehicles 
motoritzats parti-
culars en 520 llars)
5,3 % (vehicles 
comercials en �42 
clients comercials 
de CS)

2005 Swiss Federal 
Office for 
Energy (Ofi-
cinal federal 
d’energia) 
2006

Taula 2: Resultats d’una enquesta sobre la titularitat de cotxes en les llars de clients Car-Sharing
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seguida, sense que s'hagués de pensar en ofe-
rir unes reserves de temps intermèdies per a 
la recàrrega. No obstant això, s’hauria d'asse-
gurar que quan un usuari cobreixi un trajecte 
de �00 o �20 quilòmetres no es quedi tirat en 
plena carretera amb la bateria descarregada. 

Cada vehicle de Car-Sharing substitueix, 
com a mínim, de quatre a vuit vehicles 
particulars. 

En comparació amb altres llars particulars, de les 
enquestes realitzades entre els clients, resulta 
que els clients de Car-Sharing sovint tenen un 
nombre de vehicles propis inferior a la mitjana. 
Encara que també hi ha una certa proporció de 
llars que no havien posseït cap cotxe des de feia 
temps, entre els clients de Car-Sharing predomi-
nen aquells en que l’alta al servei havia coincidit, 
just abans o després, amb donar de baixa un 
vehicle propi i/o l'ajornament de l'adquisició d'un 
cotxe prevista feia un temps. No es tracta en 
tots els casos de l'únic cotxe a la llar, també pot 
fer referència al segon o tercer cotxe del mateix 
habitatge. La taula 2 presenta alguns resultats 
dels estudis. 

Reduir la pressió per trobar aparcament 
beneficia a tots els usuaris de la via públi-
ca.

Malgrat que els estudis inclosos a la taula 2 no 
constitueixen una prova científica de què l'alta en 
el sistema Car-Sharing hagi estat efectivament la 
causa de la "renúncia al cotxe", es pot constatar 
el fet que les llars que participen en el Car-
Sharing, de mitjana, disposen de menys cotxes 
propis que la resta de llars. 
Com a resultat de les enquestes realitzades 
podria concloure que cada nou vehicle Car-Sha-
ring, amb una ocupació normal, substitueix, de 
mitjana, entre un mínim de quatre i vuit cotxes 
particulars. En casos concrets fins i tot més. 
La reducció del nombre de vehicles a través de la 
pràctica del Car-Sharing porta a una baixada en 
la pressió per trobar aparcament en aquells barris 
on viu un nombre especialment alt de clients de 
Car-Sharing. Això suposa que el comportament 
dels clients de Car-Sharing, al disminuir la càr-
rega de trànsit, beneficia a tots els usuaris de la 
via pública, i, en primer lloc, a tots els veïns que 
segueixen necessitant un cotxe particular. 
Aquests entre quatre i vuit cotxes particulars 
estalviats per cada vehicle Car-Sharing, correspo-
nen a una superfície alliberada de 36 a 84 metres 

quadrats de la via pública. Si, a més, es té en 
compte que cada vehicle registrat que circula ne-
cessita cada dia places addicionals d'aparcament 
en altres llocs, l'estalvi de superfície per cada 
cotxe Car-Sharing s'incrementa encara més. 
L'estalvi en el nombre de cotxes particulars no 
només contribueix a alleujar la pressió en el viari 
de la ciutat. També gasten menys recursos i 
menys energia, ja que ni tan sols arriben a fabri-
car-se. Considerant la vida útil mitjana d'un vehi-
cle, aproximadament una cinquena part d'emissi-
ons contaminants i de gasos d'efecte hivernacle 
es generen durant el seu procés de fabricació, 
abans que hagin recorregut un sol quilòmetre. 

El Car-Sharing crea potencials per a una 
millor qualitat residencial i urbanística. 

El problema del plantejament del balanç posi-
tiu abans indicat de la superfície d'espai públic 
alliberada gràcies al Car-Sharing rau en el fet que 
poques vegades aquestes superfícies alliberades 
queden visibles a la via pública. En barris densa-
ment urbanitzats, aquestes tornen a ocupar-se 
immediatament per la creixent motorització d'al-
tres veïns, visitants o per persones que treballen 
allí, i que estan molt contentes de poder donar 
una volta menys per la illa fins a trobar una plaça 
lliure de pàrquing. La reducció de la pressió per 
trobar aparcament que es va produint lentament 
amb cada nou client de Car-Sharing, no és mesu-
rable amb els òrgans sensorials de l'ésser humà i 
només és perceptible per a observadors experts. 
Teòricament, seria possible assignar les super-
fícies alliberades pel Car-Sharing a altres usos 

Fig. 2: Barri de nova construcció, Vauban, a Freiburg, Alemanya: és la 
superfície sobre la que tots les llars sense cotxes, la gran majoria dels 
quals cobreix les seves necessitats de mobilitat mitjançant el Car-Sharing, 
justifiquen la seva plaça d’aparcament obligatòria segons la llei. Però com 
que no la necessiten, tots els veïns gaudeixen del corresponent espai en 
forma de zona verd i jocs infantils (font: Willi Loose).    
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compatibles amb la vida urbana. Es podrien posar 
a disposició, per exemple, dels usuaris de la via 
pública (ciclistes, vianants) com a espai addici-
onal de via pública. No obstant això, la planifi-
cació urbanista podria també aprofitar aquestes 
superfícies per remodelar places i espais de la via 
pública i augmentar d'aquesta manera la qualitat 
residencial als barris de la ciutat. 
El nou barri de Vauban a Freiburg, Alemanya, és 
un bon exemple per veure com la decisió consci-
ent de renunciar a disposar d'un cotxe particular, 
i satisfer les necessitats de desplaçament mit-
jançant el Car-Sharing, es tradueix en un allibe-
rament real de superfícies. En aquell barri, les 
llars sense cotxe poden cobrir el tràmit obligatori 
de disposar d'una plaça de pàrquing pròpia per 
cada nou pis mitjançant l'adquisició d'una part 
de terreny. Mentre que les llars amb cotxe estan 
obligats a comprar una plaça de pàrquing en 
un garatge central del barri, al solar de les llars 
sense cotxe es disposa d'una superfície verda i de 
jocs infantils que pot ser usada per tots els veïns 
del barri.

La transparència de costos redueix els 
quilòmetres recorreguts 

Els elevats costos d'adquisició d'un cotxe particu-
lar constitueixen una gran barrera, racionalment 

comprensible, que redueix de forma conside-
rable la disposició dels conductors a considerar 
el Car-Sharing com a alternativa en recorreguts 
específics. Es considera que no influeix l'amortit-
zació relacionada amb els costos d'adquisició d'un 
cotxe nou o pràcticament nou. Això porta a la 
següent actitud: "Atès que el cotxe ja està pagat, 
hauré d'usar-lo amb la major freqüència possible". 
Aquesta actitud amaga els avantatges específics 
d'altres mitjans de transport, per a determinades 
hores i tipus de desplaçaments, impedint així el 
desenvolupament d'un ús multimodal i optimitzat 
de la idea d'utilitzar el sistema de transport més 
adequat per a cada tipus de recorregut. 
L'estructura de costos del Car-Sharing és just 
el contrari del sistema anterior, ja que s'integra 
molt bé en el sistema de l’ecomobilitat alliberant 
trànsit de la via pública: amb excepció de reduï-
des quotes mensuals, gairebé tots els costos del 
Car-Sharing es generen només si es fa servir el 
cotxe. Les tarifes d'utilització solen tenir una tari-
fa quilomètrica i una altra horària, que s'indiquen 
de forma transparent a la factura mensual per 
cada desplaçament realitzat. Gràcies a aquesta 
transparència de costos, només es recorren els 
quilòmetres necessaris, i els usuaris tampoc blo-
quegen els cotxes durant llargs períodes, amb la 
qual cosa els vehicles Car-Sharing s'usen amb una 

Fig. 3: Car-Sharing, el mòdul integrat de cotxe en l’ecomobilitat  
(fonts: pixelio.de/Danny König, Felene, Peter Herlitze; bcs)
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major eficiència que els cotxes particulars o els 
de les empreses de lloguer. 

El Car-Sharing modifica el comportament 
del trànsit 

No obstant això, les empreses de Car-Sharing van 
encara més enllà perquè el Car-Sharing no repre-
senti una simple oferta automobilística més, sinó 
que contribueixi activament a una descongestió 
del trànsit i a la millora del medi ambient. 
A escala europea, el servei de Car-Sharing ha es-
tat concebut com un servei integrat, que cerca la 
cooperació amb les empreses de transport públic 
i amb l’ecomobilitat, és a dir, amb les empreses 
d'autobusos i tramvies, i amb la bicicleta i els des-
plaçaments a peu. Una mostra d'aquesta coope-
ració la constitueix el fet que moltes empreses de 
Car-Sharing ofereixen tarifes conjuntes amb les 
empreses de transport públic així com a condici-
ons preferents per als titulars d'abonaments del 
transport públic. En el full informatiu 1 s'ofereixen 
alguns exemples detallats d'aquesta cooperació. 
Les estructures de tarifa del Car-Sharing solen es-
tar configurades de manera que, en comparació 
amb un cotxe particular de nova adquisició, surt 
més a compte l'ús del Car-Sharing quan es recor-
ren menys de �0.000 a �2.000 quilòmetres l'any. 
Però només si el cotxe no es necessita a diari. 
Això fomenta un comportament de la mobilitat, a 
molts clients de Car-Sharing, en el que combinen 
l'ús del vehicle de Car-Sharing, amb els mitjans de 
transport de la ecomobilitat. 
La transparència de costos del Car-Sharing i la 
seva estructura tarifària, configurades d'aquesta 
manera, aconsegueix que els clients del Car-Sha-
ring reflexionin sobre el millor mitjà de transport 
a utilitzar en el proper desplaçament. Gràcies a 
això, es remarquen els avantatges de cada un 
dels diferents mitjans de transport a l'abast. Per 
a la majoria dels clients, el desplaçament amb un 
cotxe de Car-Sharing no té preferència a l'hora de 
triar el mitjà de transport més adequat, sempre 
que tingui alternatives a disposició (transport 
públic, bicicleta, a peu). Amb la qual cosa, el 
Car-Sharing, contràriament al que sol fer el cotxe 
particular, adreça els usuaris a altres mitjans de 
transport de la ecomobilitat, tot orientant així les 
pautes de mobilitat en una direcció positiva. 
Alguns estudis demostren aquesta gradual mo-
dificació de comportament dels clients de Car-
Sharing. Es poden identificar un grup de clients 
que utilitzen amb molta més freqüència el cotxe 
de Car-Sharing durant el primer any de servei. No 
obstant això, en el transcurs del temps van conei-

xent i apreciant els avantatges d'altres mitjans de 
transport, recolzats, a més, per la transparència 
de costos de cada sistema. L'ús del Car-Sha-
ring d'aquest grup de clients, al final, s'ha anat 
situant en un nivell més baix. Aquest efecte que 
beneficia el medi ambient i comprovat repetides 
vegades es coneix amb el nom de "corba d'apre-
nentatge dels clients de Car-Sharing". 
Hi ha altres usuaris de la via pública, que per 
costum fan servir poques vegades un cotxe, que 
consideren el Car-Sharing com una assegurança 
de mobilitat. Recolzen un comportament que res-
pecta el medi ambient i que fa possible que una 
vida sense cotxe propi no es concebi com una 
cosa que limiti les possibilitats de mobilitat. 

El Car-Sharing redueix la contaminació de 
CO2 procedent del trànsit 

El comportament dels clients de Car-Sharing, que 
aposten molt més clarament per la ecomobilitat 
que altres usuaris de la via pública, contribueix 
a reduir el trànsit i la contaminació del medi 
ambient. Un estudi publicat a Suïssa sobre aquest 
tema mostra com aquest comportament de mobi-
litat influeix en la contaminació de CO2 ocasiona-
da pel trànsit. 
En aquest estudi van confrontar als clients de 
Car-Sharing amb els seus tres últims desplaça-
ments efectuats mitjançant Car-Sharing i els van 
preguntar com haurien cobert aquestes necessi-
tats de mobilitat si el Car-Sharing no hagués exis-
tit. Aquest plantejament de l'estudi té l'avantatge 
que s'acosta molt al món de les experiències reals 
dels enquestats i que tampoc no exigeix massa 
esforç de memòria. Els enquestats van explicar 
que haurien utilitzat el transport públic o el taxi 
en comptes del cotxe de Car-Sharing. Altres van 
dir, fins i tot, que sense el Car-Sharing haurien re-
nunciat per complert al desplaçament. No obstant 
això, alguns dels enquestats van dir que haurien 
comprat de nou un cotxe. Mitjançant un procés 
complicat de conversió es va calcular el potencial 
de reducció de CO2 del Car-Sharing suís. 
Segons el resultat, cada client actiu del Car-Sha-
ring de Suïssa emet cada any uns 290 kg de CO2 
menys, per la seva participació en el sistema 
Car-Sharing, en comparació amb un esquema de 
mobilitat sense aquest servei. Un client "actiu" 
de Car-Sharing és una persona que va utilitzar un 
cotxe de Car-Sharing, com a mínim una vegada 
durant l'any de l'estudi. 
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INFRAS, Zürich). Bern, Setembre de 2006
Carplus: Monitoring Car Clubs. First Carplus Car Club Annual Members Survey Report. (Informe del primer siste-
ma de Car-Sharing, Carplus)Leeds, 2007
Knie, Andreas; Canzler, Weert: Die intermodalen Dienste der Bahn: Wirkungen und Potenziale neuer Verkehrs-
dienstleistungen. Gemeinsamer Schlussbericht von DB Rent und WZB. Verbundprojekt Intermodi – Sicherung 
der Anschluss- und Zugangsmobilität durch neue Angebotsbausteine im Rahmen der „Forschungsinitiative 
Schiene“.(Els serveis ferroviaris intermodals: l’impacte i el potencial de nous serveis de transport. Informe final 
conjunt de DB Rent y WZB. Projecte de col•laboració Intermodi - assegurar l’accés i mobilitat que ofereixen els 
nous dispositiius en el marc de "Tren Iniciativa de recerca").Berlín, 2005
Maertins, Christian: Die intermodalen Dienste der Bahn: Mehr Mobilität und weniger Verkehr? Wirkungen und 
Potenziale neuer Verkehrsdienstleistungen. (Els serveis intermodals ferroviario: més mobilitat i menys transport? 
Els efectes i el potencial de nous serveis de transport) Discussion Paper SP III 2006-101, Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung. Berlin, 2006
Mobility Genossenschaft: Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2008. (Memòria anual i de sostenibilitat, 2008). 
Luzern, 2009
Myers, Dani; Cairns, Sally: Carplus annual survey of car clubs 2008/09. (Recerca anual de Carplus sobre el Car-
Sharing)Published Project Report PPR399. Wokingham, 2009
Freie Hansestadt Bremen: Ergebnisse des Bremer Modellprojekts „Mobilpunkt“. Ansätze für Car-Sharing im 
öffentlichen Raum. (Resultats del projecte pilot de Bremen "Mobile Point". Plantejament del Car-Sharing a espais 
públics). Bremen, 2005

Mesura voluntària: la compensació de CO2 
per part de les empreses o clients 

Algunes poques empreses de Car-Sharing i els 
seus clients fan fins i tot un pas més. Compensen 
les emissions de CO2 resultants del Car-Sharing 
fent inversions en els projectes de protecció del 
clima, que ajuden a frenar l'increment de la con-
centració de CO2 a l'atmosfera. 
L'empresa suïssa de Car-Sharing Mobility com-
pensa, d'una banda, l'emissió de CO2 dels propis 
desplaçaments de l'empresa i ofereix als seus 
clients, de l'altra, una compensació voluntària de 
les emissions de CO2. Els quilòmetres recorreguts 
compensats es transfereixen, amb 2 cèntims su-
ïssos (correspon a 1,3 cèntims d'euros) per cada 
quilòmetre, a la fundació myclimate que amb 
aquestes aportacions finança uns projectes sobre 
clima certificats a Suïssa i en països del Tercer 
Món. En 2008 es van efectuar compensacions 
voluntàries pel CO2 emès del 22,3% de tots els 
quilòmetres recorreguts. Un total de 1.590 tones 
de CO2 emeses pels vehicles de Car-Sharing van 
ser compensades amb 202.000 francs suïssos 
(que corresponen a uns 133.000 euros). 
L'empresa de Car-Sharing alemanya einfach mobil 
GmbH, que gestiona el Car-Sharing a Marburg, 
Gießen i Kassel, va aconseguir des de l'agost del 
2007 que tots els desplaçaments efectuats amb 
la seva flota de Car-Sharing fossin neutrals pel 
que fa a emissions de CO2. En aquest cas, però, 

la decisió no depèn del client; la compensació ja 
està inclosa en la tarifa de Car-Sharing.

El Car-Sharing beneficia el públic en ge-
neral 

Aquest full informatiu conté un resum analític 
dels diferents efectes del Car-Sharing basats en 
els resultats obtinguts per estudis científics i en 
enquestes efectuades entre clients en alguns pa-
ïsos on hi ha Car-Sharing, de la manera que han 
quedat reflectits en el text anterior. La valoració 
global d'aquests resultats mostra de forma meri-
diana que aquest servei de mobilitat contribueix 
significativament a la descongestió del trànsit 
i a una reducció de la contaminació ambiental. 
Combinat de forma integrada amb els mitjans de 
transport públic de la ecomobilitat (autobusos, 
metros i tramvies, bicicletes i desplaçaments 
a peu), el Car-Sharing es constitueix com un 
sistema compatible amb la ciutat i la preservació 
del medi ambient que els seus clients apliquen de 
forma conscient i limitada. 
En altres paraules: el Car-Sharing, com a part 
integrant d'un sistema de mobilitat adaptat a les 
necessitats del futur, beneficia l'interès general. 
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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. 
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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


