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La implantació d‘estacions de Car-Sharing a la via públi-
ca fomenta l’augment de clients

L‘exemple de Bèlgica 

A Bèlgica, el legislador nacional va transferir als 
municipis la responsabilitat sobre la qüestió de si 
aquests volien cedir espais reservats a la via pú-
blica i, cas afirmatiu, a quins serveis de transport. 
Com que el Car-Sharing, en general, es considera 
i reconeix com un servei de mobilitat que redueix 
la densitat 
circulatòria i la 
contaminació 
ambiental, tots 
els municipis 
col•laboren 
amb els 
operadors de 
Car-Sharing i 
autoritzen la 
implantació 
de les seves 
estacions a 
la via pública. 
Per garantir el 
funcionament 

del sistema sense contratemps, sempre que sigui 
necessari, també es poden protegir aquestes su-
perfícies contra usuaris no autoritzats instal•lant 
arcs abatibles. Fins i tot els grups de veïns que 
comparteixen cotxe, com els de l‘organització 
de suport Autopia, poden gaudir d‘aparcaments 
reservats en algunes ciutats belgues.

Fig �: Estació de Car-Sharing a Valònia (font: cambio Belgien) 

Situar les estacions de Car-Sharing, amb la grandària justa, en el lloc adequat de la ciutat, for-
ma part dels coneixements de la gestió de sistemes Car-sharing. D‘una banda, les estacions 
han de trobar-se a la menor distància possible dels domicilis dels clients particulars o dels llocs 
de treball dels clients professionals, de forma que el camí d‘accés als cotxes sigui el més curt 
possible. Se sap, per enquestes efectuades, que per arribar a peu al cotxe la distància òpti-
ma varia entre 500 i 700 metres. Quan les distàncies són superiors, baixa el seu atractiu. D‘al-
tra banda, les estacions han de tenir una ubicació que permeti atraure al seu voltant un gran 
nombre de clients, tant els que ja existeixen com possibles nous clients, ja que és important 
aconseguir una explotació i ocupació rendible dels vehicles.
A Alemanya, Suïssa i Àustria, les estacions de Car-Sharing es troben gairebé exclusivament en 
terrenys privats. En algun cas pot tractar-se d‘espais privats, els titulars dels quals són autori-
tats públiques o empreses de transport públic. No obstant això, en barris densament poblats, 
d‘ús mixt, als operadors de Car-Sharing els és sovint impossible llogar aparcaments addicionals 
en espais privats per ampliar l‘oferta, ja que aquests estan molt limitats. Però justament en 
aquestes zones, al voltant dels centres urbans, és on la demanda potencial de Car-Sharing és 
singularment elevada.
Per tal que l‘evolució de l‘oferta de vehicles i noves estacions de Car-Sharing vagi d‘acord amb 
el creixement del nombre de clients, s’ha de poder accedir també a aparcaments a la via pú-
blica. Alguns països europeus han concedit als municipis la base legal necessària per cedir 
aquest espai de la via pública, la qual cosa ha afavorit enormement el creixement del Car-Sha-
ring en aquests països.

Fig 2: Estació de Car-Sharing a la zona co-
mercial de Brussel·les (font: cambio Belgien)
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L‘exemple d‘Amsterdam 

Gràcies a un reglament, els ajuntaments dels 
Països Baixos tenen també el dret a decidir qui 
pot aparcar en superfícies reservades de la via 
pública. La ciutat d‘Amsterdam és un bon exem-
ple del seny d‘aquesta decisió del legislador, 
que va concedir a les autoritats municipals el 
dret d‘autoritzar els aparcaments de Car-Sharing 
segons criteris propis i les circumstàncies locals. 
Qualsevol que s‘hagi mogut pel centre de la 
ciutat d‘Amsterdam, un centre únic des del punt 
de vista dins d’un cinturó de canals, pot apreci-
ar la gran escassetat de via pública disponible. 
Molts carrers disposen únicament d‘un costat on 
implantar aparcaments públics, que són totalment 
insuficients per cobrir una demanda de vehi-
cles comparable a la d‘altres grans metròpolis. 
A causa de l‘alt nivell freàtic, és pràcticament 
impossible la construcció de garatges subterranis 
en aquests barris.
La densa xarxa d‘estacions de Car-Sharing de 
Greenwheels Països Baixos, el major operador 
de Car-Sharing dels Països Baixos i Amsterdam, 
reproduïda en la il∙lustració 3, mostra que el 
Car-Sharing constitueix una autèntica alternativa 
al cotxe particular. El Car-Sharing pot compen-
sar, sense renunciar a un cert confort, la manca 
d‘aparcaments per a cotxes particulars. La densa 
xarxa d‘estacions a la via pública permet que 
el client tingui a la seva disposició un cotxe de 
Car-Sharing al centre urbà, molt pròxim al seu 
domicili o lloc de treball.

L‘exemple de Hèlsinki

El fins ara únic operador de Car-Sharing a 
Finlàndia, City Car Club, té una mica més de 
90 estacions a Hèlsinki en tres municipis dels 
voltants. 40 d‘aquestes ubicacions han estat 
construïdes a la via pública d‘Hèlsinki, la resta 
en terrenys privats. A Finlàndia, els municipis 
gaudeixen d‘una autonomia força àmplia pel que 
fa a la facultat de regulació de la via pública. La 
legislació nacional ni permet ni prohibeix reser-
var al Car-Sharing superfícies de domini públic. 
L‘ajuntament d‘Hèlsinki va interpretar aquesta 
circumstància de la manera següent: l‘ajuntament 
lloga superfícies de la via pública a l‘operador 
de Car-Sharing i les identifica mitjançant senyals 
d‘estacionament prohibit amb excepció dels 
vehicles de Car-Sharing. L‘operador City Car Club 
paga un lloguer habitual de la zona per aquests 
aparcaments.

L‘exemple d‘Itàlia

Actualment, la legislació nacional (codi de circu-
lació) permet reservar superfícies a la via pública 
exclusivament per al transport públic i cotxes de 
minusvàlids. Aquestes superfícies poden pro-
tegir contra l‘ús indegut mitjançant l‘actuació 
de la grua. No obstant això, els municipis estan 
autoritzats a deixar lliure determinats espais de la 
via pública com a zones d‘activitats comercials. El 
Car-Sharing pot formar part d‘aquestes activitats 
comercials i, per això, ha de pagar unes taxes per 
la superfície reservada. Els ajuntaments estan 
facultats a autoritzar excepcions en l‘obligació de 

Fig 3: Mapa de les estaciones de Greenwheels a Amsterdam (font: Gre-
enwheels) 

Fig 4: Estació reservada de Car-Sharing a Hèlsinki; text sota el senyal 
d’estacionament prohibit: „Amb excepció de vehicle del City Car Club“ 
(font: City Car Club) 
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pagar, quan es doni un interès públic declarat. Cal 
assenyalar que en l‘actualitat les autoritats  
policials no estan autoritzades, amb excepció de 
Roma i Milà, a retirar els cotxes aparcats inde-
gudament en aquestes superfícies. Iniziativa Car 
Sharing (ICS), l‘entitat que coordina en el pla 
estatal el suport al Car-Sharing a Itàlia, va pre-
parar un projecte de llei que equipara legalment 
les estacions de Car-Sharing italianes amb les 
parades del transport públic, la qual cosa signifi-
caria la seva plena protecció legal. El projecte es 
va presentar al parlament l‘abril de 2009, però no 
va arribar a ser votat. 

L‘exemple de Cork, Irlanda

La legislació nacional d‘Irlanda permet les autori-
tats locals decidir, sota la seva pròpia responsa-
bilitat, a quines categories d‘usuaris de la via pú-
blica s‘autoritzarà a deixar el cotxe a la mateixa. 
Encara que, fins ara, els cotxes de Car-Sharing no 
entraven en aquestes categories, l‘ajuntament de 
Cork va arribar a un acord amb l‘autoritat poli-
cial nacional, Garda Síochána, segons el qual es 
posaran a disposició de GoCar, l‘operador local 
de Car-sharing des de setembre de 2008, unes 
estacions exclusives de Car-Sharing a manera de 
prova. Des de llavors, GoCar disposa de vuit  

estacions en quatre emplaçaments en el centre 
de Cork. Unes senyals oficials de l‘ajuntament, al-
tres publicitàries de GoCar i barreres a terra pro-
tegeixen els aparcaments reservats contra usua-
ris no autoritzats. L‘ajuntament de Cork preveu, si 
la prova pilot acaba amb èxit, que el Ministeri de 
transports irlandès en el futur inclogui els cotxes 
de Car-Sharing en el catàleg dels usuaris prefe-
rents de la via pública, i que aquesta autorització 
es vegi reflectida en la legislació nacional.

Conclusions basades en les experiències 
de Car-Sharing a la via pública 

A manera de resum podem constatar que en 
aquells països europeus en els que les estacions 
de Car-Sharing poden instal·lar-se a la via pública, 
els municipis utilitzen aquest privilegi, fent gala 
d‘un gran sentit de la responsabilitat. Les admi-
nistracions municipals decideixen amb bon criteri 
i coneixement quines poden ser les ubicacions de 
les estacions de Car-Sharing a la via pública, i on 
competeixen per l‘ús de l‘escàs espai públic dis-
ponible amb altres usos públics. És evident que la 
possibilitat d‘ubicar les estacions de Car-Sharing a 
la via pública, sigui per legislació nacional o a tra-
vés de les competències municipals, contribueix a 
fomentar el desenvolupament del Car-Sharing. No 
s‘ha tingut coneixement que s‘hagi produït una 
allau de sol·licituds per utilitzar superfícies de la 
via pública en cap d‘aquests països.

I a Alemanya? 

En països europeus amb una oferta desenvolu-
pada de Car-Sharing es considera que és urgent-
ment necessari disposar de la possibilitat legal de 
regular la ubicació d‘estacions de Car-Sharing a la 
via pública. Ja l‘any 2007, el Ministeri de l‘Interi-
or alemany va presentar un projecte de llei que 
permetria als municipis autoritzar les estacions de 
Car-Sharing partint d‘una harmonització a escala 
nacional. Aquest projecte de llei ha tingut una 
bona acollida per part de les associacions, muni-
cipis i estats federats. No obstant això, un veto 

Fig 5: 
Estació 
reservada 
de Car-
Sharing 
a Torçi, 
(font: car 
city club 
srl)

Fig 7: Ap-
arcaments 
reservats 
per al Car-
Sharing 
a Cork, 
Irlanda 
(font: 
Mendes 
GoCar Ltd)

Fig 6: 
Estació 
de Car-
Sharing 
en la via 
pública 
a Bozen, 
Itàlia 
(font: 
coop car 
sharing 
bz) 
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interposat pel Ministeri d‘Economia ha impedit, 
fi ns ara, el debat al parlament, ja que consideren 
que perjudica les empreses de lloguer de cotxes.
Degut a què per aquest motiu en l‘actualitat 
encara no existeix un cos legal uniforme, alguns 
municipis i estats federats han buscat solucions 
legals particulars i alternatives. S‘ha aprovat la 
implantació de estacions de Car-Sharing en al-

gunes ciutats a partir d‘una base jurídica que els 
experts en dret consideren una mica insegura. 
A Àustria també hi ha iniciatives parlamentàries 
amb les que es busca trobar i establir una base 
jurídica uniforme per a les estacions de Car-Sha-
ring.
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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


