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Ajuts estatals per al sistema de Car-Sharing

L’exigent programa d‘ajuts a Itàlia 

A nivell europeu, el sistema de Car-Sharing a 
Itàlia és qui rep les ajudes estatals més genero-
ses. A la vista dels constants problemes ambi-
entals que pateixen les grans ciutats italianes, 
el �998 es va aprovar un programa nacional 
per desenvolupar serveis de mobilitat de millora 
del medi ambient, dels que també forma part 
el sistema de Car-Sharing. El Ministeri de Medi 
Ambient italià és el responsable d‘aquest pro-
grama d‘ajut estatal per al Car-Sharing. 
El primer resultat concret va ser la creació de 
la unitat de coordinació nacional, Iniziativa Car 
Sharing (ICS). La seva missió era, d‘una banda, 
fomentar la creació de sistemes de Car-Sharing 
a les ciutats i, de l‘altra, permetre que els cli-
ents disposessin d‘un sistema tècnic i d‘ofertes 
de servei Car-Sharing uniformes a escala nacio-
nal, amb la qual cosa es garantia la interopera-
bilitat dels diferents sistemes a ciutats i regions.
A la fase inicial de les ofertes de Car-Sharing, 
que moltes vegades va ser organitzada pels 
propis municipis i, en part, en cooperació amb 
les empreses de transport públic locals, ICS es 
va fer càrrec de fins al 50% de les inversions. 
Fins ara, el Ministeri de Medi Ambient d‘Itàlia 

ha finançat amb 9 milions d‘euros l‘expansió del 
Car-Sharing per tot el país. 
A través de l‘ajut estatal en la implantació del 
Car-Sharing a Itàlia, s‘ha aconseguit: 
• poder comptar amb un fort suport formal del 

sistema per part d‘ajuntaments i províncies, 
• garantir la integració de l‘oferta de Car-Sha-

ring en el sistema de transport públic, 
• unificar totes les ofertes de Car-Sharing, la 

qual cosa ha estat fomentat per l‘ICS, de ma-
nera que funcionin amb la mateixa tecnologia 
i 

• implementar el Car-Sharing a escala nacional 
com a mesura de suport polític a les ciutats 
en matèria de medi ambient.

Fig �: Car-Sharing a Gènova (font: Genua Car Sharing Spa) 

En aquest full informatiu es presenten exemples de diferents països europeus, on hi ha la 
possibilitat de donar suport al desenvolupament d‘un sistema de Car-Sharing, bé per mitjà 
de programes d‘ajuda estatals, o a partir d‘una iniciativa estatal, bé a través de mesures de 
conscienciació. En aquest marc es descriuen un seguit de mesures que es basen en principis 
molt diversos. Aquí, el terme „estatal“ fa referència tant a l’àmbit dels governs nacionals i de 
les seves polítiques nacionals mediambientals i de transports, com al nivell dels estats fede-
rats o regions en diferents països.
En aquest full no s’aprofundeix en el tema de les legislacions nacionals, ja que en alguns 
països aquestes permeten instal·lar a la via pública les estacions de Car-Sharing en espais 
reservats. El full informatiu n º 6 ofereix més detalls sobre aquesta qüestió. Tampoc s‘expli-
ca de forma detallada l‘ajut que es concedeix al Car-Sharing a escala europea mitjançant els 
programes de la UE. Per exemple, l‘edició d‘aquest full neix del programa de la UE „momo 
Car-Sharing”.
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L‘ajuda belga a través de les regions 

També a Bèlgica els governs regionals van do-
nar suport a la creació d‘un sistema de Car-Sha-
ring. El programa va arrencar a Bèlgica en el 
marc del programa Moses de la UE a la regió de 
Valònia, després de la preparació que l‘ONG Ta-
xistop havia dut a terme anys enrere. En el pla 
polític, va ser el govern regional de Valònia el 
primer que a escala nacional va oferir un suport 
institucional important a la iniciativa. Aquest és 
el motiu pel qual el Car-Sharing es va desenvo-
lupar primer a Namur i a altres ciutats valones. 
Anteriorment, la recerca de suport polític per a 
la implementació del Car-Sharing a la capital de 
Bèlgica, Brussel∙les, havia fracassat. Tanmateix, 
l’exemplar implantació a la regió valona no va 
trigar a convèncer també els responsables de 
Brussel∙les i des d’aleshores, han donat suport 
activament a la implementació del Car-Sharing.

El programa italià de Pla Renove beneficia 
el Car-Sharing 

El govern italià va optar per una via alternativa 
a la d‘aquells països europeus que van incenti-
var els seus ciutadans a dur els seus cotxes an-
tics a la ferralla per comprar-ne un de nou, però 
sense que aquesta mesura tingués cap efecte 
positiu en matèria ambiental. Estava orienta-
da a impulsar una economia en hores baixes 
i, sobretot, a donar un respir a la indústria de 
l‘automoció. Per contra, el Ministeri de Medi 
Ambient va crear, en cooperació amb l‘ICS, un 
primer Pla Renove que va afavorir la partici-
pació en el sistema Car-Sharing. Si els propie-
taris porten el seu vehicle al desballestament, 
quan aquest disposa d’un motor Euro 0, Euro 
1 o Euro 2, poden beneficiar-se dels següents 
beneficis si s‘adhereixen al Car-Sharing: reben 
una subscripció gratuïta al Car-Sharing durant 
el primer any, i en el segon pagarà només la 
meitat de la quota anual. Addicionalment, el 
propietari del cotxe que ha portat el seu cotxe 
al desballestament cobra, dels fons estatals, 
una quantitat per a viatges en Car-Sharing per 
un valor de 800 euros.
El Ministeri de Medi Ambient dóna suport, a 
més, a una prova pilot en el servei de Car-Sha-
ring per l‘ús de cotxes híbrids de baix impacte 
climàtic. Els empleats de la Direcció General 
del Medi Ambient de Roma utilitzen l‘oferta 
local de Car-Sharing en els seus desplaçaments 
professionals. L‘empresa de Car-Sharing Mo-

bility Genossenschaft (Suïssa) va dur a terme 
a l‘octubre i novembre de 2006 una acció de 
Pla Renove semblant a l’italià, però sense ajuts 
estatals. Els interessats en aquesta iniciativa 
podien canviar el seu cotxe particular per un 
abonament combinat de ZVV-Mobility, que 
consta d’un abonament anual de l‘empresa de 
transport públic amb tarifa integrada més la 
quota anual del car-sharing. Quan el valor del 
cotxe particular, valorat per una tercera entitat 
neutral, supera el valor de l‘abonament combi-
nat de transport públic i Mobility, es compensa 
la diferència, en efectiu i en forma de crèdits 
per a desplaçar-se usant els cotxes de Mobility. 
També a la capital belga es va iniciar un Pla 
Renove que va afavorir l‘ús del Car-Sharing i el 
transport públic

El cèntim suís també afavoreix el Car-
Sharing 

El març de 2005, el Consell federal suís va de-
cidir introduir el pagament d‘un cèntim climàtic 
per cada litre importat de gasolina i dièsel. 
L‘objectiu era exercir un efecte de control -cal 
reconèixer-ho d‘escàs impacte- per reduir les 
emissions de CO2 en els carburants usats en 
l‘automoció. La iniciativa del cèntim suís climàtic 
es deu a una proposta que estableix una con-
tribució voluntària amb la qual s‘evita una taxa 
per les emissions de CO2 molt més elevada. Fins 
aquí els antecedents. 
Una fundació gestiona els ingressos procedents 
del cèntim climàtic que s‘utilitzen per finan-

Fig 2: A l‘octubre de 2006 Mobility va realitzar una acció pública sobre el 
Pla Renove (font: photopress / Mobility CarSharing Suïssa) 
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çar projectes de protecció climàtica; una part 
d‘aquests projectes s‘han de fer en territori 
nacional. Amb la implantació del cèntim suís 
climàtic, Mobility va iniciar a principis de 2007 
un projecte, amb el qual es pretén en el perío-
de de 2007-2012 captar 50.000 nous clients de 
Car-Sharing i estalviar, al mateix temps, unes 
30.000 tones de CO2. Per assolir aquests objec-

tius, les activitats de màrqueting s‘intensifi quen 
i s‘enfoquen cap al grup de clients particulars i 
es reforcen els equips d‘assessorament a em-
preses que podrien arribar a ser clients de Car-
Sharing. Gràcies a l‘ajut econòmic procedent del 
cèntim climàtic suís, per exemple, es va crear 
una publicitat televisiva molt celebrada que, de 
manera repetida, i a través de diversos espots 
publicitaris relacionats entre sí, ha fet publicitat 
sobre „El millor cotxe del món“.

Campanyes de conscienciació amb ajut 
estatal 

Els pressupostos per a publicitat de les em-
preses de Car-Sharing no solen ser molt gene-
rosos. Per això reben amb els braços oberts 
qualsevol ajut estatal per a la realització de 
campanyes de conscienciació de gran reper-
cussió mediàtica. D‘una banda, permet donar 
a conèixer encara més aquest servei a nivell 
nacional i arribar a persones a les que fi ns ales-
hores les empreses de Car-Sharing no havien 

pogut arribar. I de l‘altra, el suport del Ministeri 
confereix una major serietat a la campanya. 
A fi nals de 2008, l‘estat federal alemany Sch-
leswig-Holstein va prometre subvencionar 
amb 34.000 euros una campanya publicitària, 
el lema de la qual, „Compartir el cotxe �.000 
vegades més“, va ser creat pel Ministeri ale-
many de Medi Ambient. Si es complís l‘objectiu 
expressat en el lema de la campanya el nom-
bre de clients del Car-Sharing augmentaria en 
gairebé dos terços en aquest petit estat federal. 
L‘abril de 2009, es va donar a Kiel un tret de 
sortida molt mediàtic d‘aquesta campanya, on 
el ministre de medi ambient alemany va inau-
gurar una nova estació de Car-Sharing (vegeu 
illustració 4). La part essencial de la campanya 
consisteix en una acció amb cartells publici-
taris amb tres motius molt cridaners que es 
colloquen en el transport públic i en les seves 
parades.

Fig 3: Extracte de l‘espot publicitari televisiu „El millor cotxe del món“ 
de Mobility, Suïssa, subvencionat per fons de la fundació del cèntim suís 
climàtic (font: Mobility CarSharing Genossenschaft) 

Fig 4: El ministre 
de medi ambient 
de l‘estat federat 
de Schleswig-Hol-
stein, Dr. von 
Boetticher, inicia 
una campanya de 
conscienciació so-
bre el Car-Sharing 
que ha rebut ajuts 
fi nancers del seu 
ministeri. Text del 
cartell publicitari: 
„Tinc 70 cotxes!“ 
(font: Ministeri 
d‘Agricultura, Medi 
Ambient i Espais 
Rurals de l‘estat 
federat de 
Schleswig-Holstein)
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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 la Iniziativa Car Sharing (Itàlia): http://www.icscarsharing.it (en italià)
Sobre el programa d‘ajuts per Car-Sharing a Itàlia: http://www.trail.liguria.it/Mobil_passeggeri/Car -Sharing.htm 
(en italià) 
Venditti, Antonio: Il ruolo del Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territori i del Mare nello sviluppo dei ser-
vizi di Car Sharing sul territori nazionale. (El paper del Ministeri del Medi Ambient i de Protecció del Territori i el 
Mar en el desenvolupament del servei de Car-Sharing en el territori nacional) Ponència al 4t Fòrum Car-Sharing, 
celebrat el 07/04/2009 a Roma (en italià)
Pàgina web de Mobility Genossenschaft, Suïssa, per a la campanya „El millor cotxe del món“: http://www.das-
beste-auto-der-welt.ch , fi nançat pels fons de la Fundació „Klimarappen“ (cèntim climàtic suís); en alemany i 
francès, amb espots publicitaris en suís-alemany.
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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


