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Car-Sharing per a empreses

Per tant, el Car-Sharing no solament és una 
bona alternativa quan es tracta de reemplaçar 
la totalitat de la flota de vehicles d‘empresa, 
sinó que també ho és quan es necessita satisfer 
la demanda complementària de cotxes d‘em-
presa. Ser client del Car-Sharing també resulta 
d‘interès per a les empreses per cobrir una part 
dels seus desplaçaments, combinant l‘esmenta-
da oferta amb el transport públic.
En substituir els cotxes d‘empresa per vehicles 
Car-Sharing, s‘alliberaran alhora unes places 
d‘aparcament al recinte de l‘empresa que es 
poden usar, per exemple, per als visitants.
A Alemanya, aproximadament un 23 per cent 
de clients dels diferents operadors de Car-Sha-
ring pertanyen a la categoria de clients d‘em-
presa.
Per als operadors de Car-Sharing l‘ús professi-
onal de la seva flota de vehicles té l‘avantatge 
que les empreses solen estar interessades en 
usar els cotxes en horaris diferents als dels 
clients particulars. Mentre que les empreses 
solen usar cotxes sobretot en dies feiners i du-
rant el dia, la demanda de clients particulars es 
concentra a la tarda/nit i en caps de setmana. 
Amb el qual, els usos particular i professional 
són perfectament complementaris, aconseguint 
una millor ocupació dels vehicles. Per a la soci-

etat, aquest sistema ofereix l‘avantatge que es 
cobreix una major demanda de mobilitat amb 
cotxe amb menys vehicles i que es requereix un 
menor espai d‘aparcament.

L‘oferta a mida de les empreses de Mobi-
lity de Suïssa

Mobility de Suïssa va millorar la seva oferta per 
a empreses oferint un sistema a quatre nivells. 
En funció de les necessitats de mobilitat de 
cada client, s‘ofereix la solució més adequada:
• Mobility-Basis és l‘oferta clàssica de Car-Sha-

ring, però amb unes tarifes especials per a 
empreses.

• Mobility-Plus es basa en l‘oferta clàssica però 
es reserven a més per a les empreses, per 
anticipat, un o diversos vehicles a determi-
nades hores. La reserva en bloc engloba un 
mínim de 32 hores setmanals. En els horaris 
acordats, els vehicles són exclusivament re-
servats per als empleats de l‘empresa clien-
ta. Aquesta oferta implica, quan es complei-
xen determinades condicions, que es creguin 
noves estacions de Car-Sharing a prop de la 
seu de l‘empresa. Comparativament amb les 
tarifes de Mobilty-Basis, aquestes són més 
altes.

El Car-Sharing no solament és una oferta interessant i econòmica per cobrir les necessitats 
esporàdiques de desplaçament amb cotxe de clients particulars, sinó que les empreses també 
poden aprofitar-se d‘aquest servei. A través del Car-Sharing les empreses poden satisfer les 
seves necessitats de mobilitat amb cotxe. Però igual com ho fan elles, administracions, orga-
nitzacions i associacions també poden fer-ho a través de diferents maneres:
• En comptes de disposar d‘un o diversos cotxes d‘empresa, quan no estan adjudicats a determinats 

treballadors, es recorre a vehicles del Car-Sharing. Aquesta solució resulta més econòmica que 
mantenir una flota pròpia de vehicles. A més, no es generen costos de personal en el manteniment 
de la flota.

• Si l‘empresa té vehicles propis, o usa els cotxes dels empleats en desplaçaments professionals, el 
sistema del Car-Sharing permet cobrir els pics de demanda, quan es necessiten més cotxes que els 
disponibles en l‘empresa.

• En l‘oferta de Car-Sharing s‘inclouen determinats vehicles especials. Això permet, per exemple, que 
per transportar materials s‘usin furgonetes de Car-Sharing, mentre que els desplaçaments ordinaris 
de l‘empresa es duen a terme amb una flota pròpia.

• A determinats barris, les empreses no troben aparcament per als seus propis cotxes o per als 
cotxes particulars dels empleats que s‘usen amb finalitats professionals. L‘empresa de Car-Sharing, 
en canvi, posa a disposició d‘aquests clients els seus cotxes en aparcaments reservats, a prop de la 
seu de l‘empresa.
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• El següent nivell d‘oferta, denominat Mobility-
Master, consisteix a crear una estació pròpia 
de cotxes de Car-Sharing a la pròpia seu de 
l‘empresa. La condició per a això és garantir una 
determinada facturació anual.

• L‘oferta estrella de Car-Sharing per a les empre-
ses és l‘opció Mobility-Exklusive: l‘empresa po-
drà sol•licitar, addicionalment a les prestacions 
de Mobility-Master, tres models suplementaris de 
cotxe i altres colors que no formin part de l‘es-
tàndard de la flota de Mobility, així com portar 
als cotxes el seu propi logotip. Si es necessités 
un major nombre de cotxes, aquests podrien 
reservar-se a través de la tarifa de Mobility-Plus.

Mentre que els vehicles inclosos en els primers tres 
sistemes, fora de l‘horari reservat per l‘empresa, es 
troben també a disposició de la resta de clients de 
Car-Sharing, és a dir, preferentment de nit i en cap 
de setmana, en l‘opció Mobility-Exklusive els cotxes 
són exclusivament reservats als clients Premium.

El personal de Mobility efectua un manteniment 
„tot inclòs“ dels vehicles de Car-Sharing. Per fer 
una reserva, els clients usen el sistema de reser-
ves de Mobility; els recorreguts es facturaran per 
quilòmetres, de forma completament transparent. 
D‘acord amb les indicacions de les empreses, a la 
factura mensual, es poden assignar els diferents 
desplaçaments a determinats departaments o 
projectes.
Unes 2.�00 empreses suïsses amb 9.000 targetes 
d‘accés són clientes del sistema de Car-Sharing de 
la firma Mobility Genossenschaft de Suïssa (xifres 
de finals de 2008).

El concepte de Car-Sharing per a empreses 
dels ferrocarrils alemanys

La filial DB Rent GMBH de Deutsche Bahn (DB, els 
ferrocarrils alemanys) és una empresa que ofereix 
el sistema de Car-Sharing a tot Alemanya. A més 
agrupa alguns operadors alemanys de Car-Sharing 
sota el sostre comú de la seva tarifa de Car-Sha-
ring i una tecnologia d‘operació unificada. A més, 
DB Rent GmbH disposa d‘una flota pròpia de 
Car-Sharing en algunes ciutats alemanyes, ubica-
da a totes les estacions de llarg recorregut dels 
ferrocarrils alemanys. Així mateix, DB Rent GmbH 
és també una important empresa de serveis de 
gestió parc mòbil a Alemanya. Entre d‘altres, 
gestiona tots els vehicles de Deutsche Bahn i les 
seves filials.
A causa d‘això, és possible unir ambdós sectors 
d‘activitats, sempre i quan les condicions d‘espai i 
els models de vehicles d‘empresa ho permetin. Ho 
explicarem mitjançant l‘exemple de l‘emplaçament 
de Köln-Deutz (Colònia). Anteriorment, aquest 
emplaçament era la base de vint cotxes d‘empresa 
de les filials de Deutsche Bahn, DB Services GmbH 
i DB Projektbau GmbH. Sota la direcció de Car-
Sharing DB Rent GmbH, van estacionar allà nous 
vehicles dotats amb la tecnologia de Car-Sharing. 
Durant l‘horari de treball ambdues empreses 
filials de DB els usen com a cotxes d‘empresa. De 
tota manera, actualment només està disponible 
la meitat de la flota inicial, el que acaba per ser 
suficient. Això significa que els cotxes s‘usen amb 
major eficàcia. Quan no estan reservats per a les 
finalitats de l‘empresa, els cotxes estan disponi-
bles per a altres clients de Car-Sharing.
L‘oferta DB Car-Sharing de Deutsche Bahn es 

Figura 1: Car-Sharing per a empreses a Suïssa (font: PHOTOPRESS/Mobi-
lity CarSharing Schweiz)

Figura 2: L‘estació de Car-Sharing de DB Rent al costat de l‘estació de ferrocar-
rils de Köln-Deutz està a disposició tant dels empleats de Deutsche Bahn AG 
com dels clients particulars de Car-Sharing (font: DB Rent GmbH)



Full informatiu No. 4Car-Sharing 
per a empreses

www.momo-cs.eu  Juny 2009  3

dirigeix principalment als nombrosos homes de 
negocis que realitzen diverses vegades al mes 
llargs recorreguts per tot Alemanya. Fan els 
seus viatges còmodament en ferrocarril, una 
vegada a l‘estació de destinació, cobreixen els 
últims quilòmetres del viatge amb un vehicle 
Car-Sharing.
En el Car-Sharing per a empreses, DB Rent 
GMBH, en tant que operadora a escala nacional, 
gaudeix del gran avantatge de comptar amb 
molts emplaçaments a tot el país, que els ope-
radors regionals no poden oferir o fer-ho només 
de forma limitada. Poden oferir la seva pròpia 
fl ota de vehicles o la fl ota del seu aliat operatiu 
a nombroses ciutats a tot el país, on s‘ubiquen 
les grans empreses. Sota aquest model, aques-
ta empresa té una relació comercial contractual 
amb un operador que ofereix els seus serveis 
amb idèntica qualitat en moltes poblacions. 
Moltes empreses importants aprecien les relaci-
ons comercials amb empreses considerades „al 
mateix nivell“. Quan es tracta d‘oferir un servei 
de Car-Sharing a tot el país, només uns quants 
operadors poden oferir l‘esmentada qualitat. 
Per això les grans fi rmes d‘àmbit nacional solen 
usar cotxes de fl otes de lloguer, que operen a 
nivell nacional, i per això a les empreses de Car-
Sharing d‘àmbit regional els costa incorporar 
com a clients a empreses importants.

Exemple: L‘empresa enervision GmbH 
com a client de Car-Sharing a Aquisgran, 
Alemanya

Enervision GmbH és una petita empresa d‘en-
ginyeria d‘Aquisgran que desenvolupa, entre 
d‘altres, sistemes energètics que usen pocs 
recursos i planifi ca sistemes energètics innova-
dors per a edifi cis. 
En els seus desplaçaments usen amb freqüèn-
cia els cotxes de Car-Sharing. Només en casos 
excepcionals recorren al cotxe del director 
general com a vehicle representatiu de l‘em-
presa. Els deu empleats de l‘empresa amb dret 
a conduir generen unes despeses mensuals 
de Car-Sharing entre uns quants cents d‘eu-
ros i fi ns a més de 1.000 euros. Però aquesta 
despesa és inferior o, com a molt igual, a la 
que l‘empresa gasta en la compensació del 
quilometratge que recorren els empleats en els 
seus cotxes particulars, en desplaçaments que 
tenen relació amb el treball. La pròpia empresa 
valora molt la fl exibilitat que proporciona l‘ús de 
Car-Sharing i sempre que ho ha necessitat ha 

tingut als voltants, un cotxe a la seva disposició. 
Alguns empleats usen el Car-Sharing també per 
als seus desplaçaments privats.

Exemple d‘Avancar Barcelona

L‘operador espanyol de Car-Sharing, Avancar, 
ofereix aquest servei a Barcelona, la capital 
catalana, i a tres ciutats dels seus voltants. Una 
cinquena part dels seus clients són empreses 
que usen l‘oferta de Car-Sharing en els seus 
desplaçaments professionals. No obstant, ja 
que molts empleats de les empreses que tenen 
un contracte professional amb l‘operador de 
Car-Sharing tenen dret a accedir als cotxes 
Car-Sharing, Avancar va aconseguir un balanç 
gairebé equilibrat entre usuaris particulars i 
usuaris professionals.

Figura 4: Extracte del tríptic publicitari dirigit a les empreses 
d‘Avancar, Barcelona (font: Catalunya Carsharing SA)

Figura 3: Els empleats de l‘empresa enervision usen el Car-Sharing per als 
seus desplaçaments professionals a plena satisfacció (font: cambio Aquisgran, 
Alemanya)
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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: 

Un tríptic publicitari dirigit expressament als 
potencials clients professionals va donar molt 
bons resultats en aquesta campanya de capta-
ció de nous clients. Ja que molts clients d‘em-
presa s‘han incorporat al servei, l‘ocupació dels 
cotxes ha evolucionat d‘una forma molt més 
equilibrada durant la setmana.
Ja que les empreses solen tenir una mentalitat 
una mica „conservadora“, pot resultar útil indi-
car al tríptic publicitari, com a referència, que 

altres empreses ja són clientes de Car-Sharing, 
sempre que aquestes estiguin d‘acord, sens 
dubte. Això permet transmetre als nous clients 
la impressió que s‘integraran a un sistema ja 
experimentat, que altres empreses usen amb 
èxit des de fa temps.

Poden trobar informació complementària 
en:

pàgina Web de Mobility Suïssa: http://www.
mobility.ch (en anglès, alemany i francès)
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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


