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El suport de les autoritats municipals 
 Com aconseguir el suport dels ajuntaments 

Quan la gestió local de mobilitat s’implica 
amb el Car-Sharing: l‘exemple de la ciutat 
de Münster 

L‘ajuntament de Münster, Alemanya, va aprovar 
el �999 una gestió local de mobilitat per realit-
zar els desplaçaments propis dels funcionaris 
municipals de forma econòmica i compatible 
amb el medi ambient. Des de 2002 l‘ajuntament 
coopera amb l‘operador local de Car-Sharing, 
Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH. Va ser 
en aquesta data quan es va instal•lar una gran 
estació de Car-Sharing al centre Stadthaus 3, 
on es troben concentrats molts departaments 
tècnics de l‘ajuntament.. Els �3 cotxes de Car-
Sharing allí aparcats estan a disposició exclusiva 
dels treballadors municipals, en dies laborables 
de 8 a �6 hores; fora d‘aquest horari formen part 
de l‘oferta pública del Car-Sharing. Des de 2004 
es porta a terme un reglament semblant també 
al centre Stadthaus 2. Paral•lelament a aquesta 
mesura, es va implementar un sistema de gestió 

d‘aparcaments lliures per als treballadors muni-
cipals en terrenys municipals. Així mateix, es va 
reduir considerablement el nombre d‘autoritzaci-
ons per a ús professional dels cotxes particulars 
dels treballadors. 

Fig. �: A l‘Estació de Car-Sharing de Münster, Pool, hi ha �� cotxes de Car-
Sharing reservats exclusivament als empleats de l‘ajuntament, en dies 
feiners i durant l‘horari d‘oficina (font: Stadtteilauto CarSharing Münster 
GmbH) 

L‘Administració local i les polítiques que desenvolupen són aliats importants dels operadors de 
Car-Sharing per a la implantació del servei. Per això és important aconseguir des del principi 
la seva implicació en el projecte. La cooperació amb les autoritats locals pot abastar diferents 
àmbits: 
• Els ajuntaments acostumen a ser una empresa important de la ciutat. En molts casos els 

seus desplaçaments diaris oficials els fan mitjançant vehicles del propi parc mòbil, l’ocupa-
ció del quals no sempre és optima. Degut a això és recomanable que els operadors de Car-
Sharing es dirigeixin als ajuntaments, com a clients potencials que són, i els expliquin amb 
detall tot el potencial d‘estalvi que el Car-Sharing podria suposar-los. S’utilitzarà l‘exemple 
de la ciutat de Münster per mostrar els efectes positius. 

• El Car-Sharing hauria de tenir-se en compte, com a mesura d‘estalvi, en les corresponents 
planificacions departamentals i aconseguir, a més a més, suport polític. Tot això ja es fa 
de manera exemplar en moltes ciutats italianes, i a Bremen s‘està preparant un model de 
desenvolupament propi del Car-Sharing per al municipi. 

• Una mesura d‘infraestructura fonamental per al desenvolupament del Car-Sharing és posar 
a la seva disposició aparcaments en llocs apropiats, prop on es troben els clients. Quan es 
tracta d‘aparcaments a la via pública, els ajuntaments tenen un paper important de suport. 
Aquest tema es tracta en un altre full informatiu, el núm. 6. I una última recomanació: el 
suport polític de l’ajuntament proporciona una major notorietat a l’oferta local de Car-Sha-
ring i obre les portes del sistema a altres clients potencials. 

El pressupost municipal es beneficia així dels avantatges de la cooperació, que pot seguir mi-
llorant, a més a més, ubicant els aparcaments davant de la pròpia porta de la seu de l’ajun-
tament. I d‘altra banda, el suport polític a les ofertes de Car-Sharing suposen una millora del 
benestar general de la ciutat i dels seus habitants.  
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Gràcies a aquesta mesura, l‘ajuntament de Müns-
ter va aconseguir un estalvi d‘uns 370.000 € per 
any en despeses relacionades amb la mobilitat 
d‘empresa. Aquest import inclou, d‘una banda, 
les menors despeses en l‘ús del propi parc mòbil 
i, de l‘altra, una dràstica reducció de les compen-
sacions als treballadors per l‘ús dels seus cotxes 
particulars. Encara que en menor mesura, també 
s’obtenen ingressos per la gestió dels aparca-
ments dels treballadors. Com a despeses addi-
cionals es comptabilitzen les relacionades amb 
l‘ús del Car-Sharing. Gràcies a aquestes mesures 
es van aconseguir uns estalvis importants en els 
desplaçaments ocasionats per motiu de feina, 
que suposen uns 750.000 quilòmetres anuals, 
i que han evitat unes �35 tones d‘emissions de 
CO2. 
L‘exemple de la Gestió de Mobilitat de l‘Ajunta-
ment de Münster, integrant l‘oferta local de Car-
Sharing, mostra amb claredat que la cooperació 
de tots els agents implicats permet obtenir grans 
avantatges. L’ajuntament va aconseguir estalvis 
considerables. I gràcies a la  cooperació amb 
l‘ajuntament, el sistema de Car-Sharing i els seus 
clients particulars es beneficien, per la tarda i els 
caps de setmana, d‘una oferta addicional de ve-
hicles que augmenta considerablement l’atractiu 
de l’oferta de Car-Sharing a tota la ciutat. 

El suport dels ajuntaments en les ciutats 
italianes

A Itàlia molts municipis i regions van participar 
en la constitució dels operadors regionals de Car-
Sharing. La unitat nacional de coordinació per a 
la creació del Car-Sharing, Iniziativa Car-Sharing, 
que rep el suport del Ministeri de Medi Ambient 
de Itàlia, va donar molta força a la iniciativa. En 
algunes ciutats, els ajuntaments participen direc-
tament en l‘organització del Car-Sharing. 
Però el suport polític també es fa notar pel fet 
que en moltes ciutats italianes els vehicles de 
Car-Sharing reben un tracte preferencial: 
•  Tenen permís de circulació sense cap limitació 

en les zones ambientals dels nuclis urbans 
on es superaven els estàndards de la qualitat 
d‘aire i que avui només són accessibles per als 
cotxes particulars si aquests compleixen una 
sèrie de requisits definits, de forma temporal o 
definitiva. 

• Els cotxes de Car-Sharing estan autoritzats a 
circular en els carrils reservats a autobusos, 
de manera que avancen amb major rapidesa 
en les zones urbanes que pateixen amb fre-
qüència retencions. 

•  Tenen dret a aparcar gratuïtament a les zones 
blaves dels centres urbans. 

Cal citar, com a exemple d‘aquest suport polític 
per part de la política de transport de l‘ajunta-
ment, el de les ciutats de Torí, Venècia, Bolònia, 
Rímini i Mòdena. 
A més d’aquests exemples, moltes administracions 
públiques de ciutats italianes utilitzen l‘oferta de 
Car-Sharing per als desplaçaments oficials del seus 
empleats. 

El model de desenvolupament del Car-Sha-
ring a nivell de l‘ajuntament: l‘exemple de 
Bremen 

L‘ajuntament pot fomentar el Car-Sharing com a 
mesura ecològica que ajuda a descongestionar el 
trànsit impulsant plans individuals de diferent con-
tingut, com per exemple una mesura integrada en 
un model de protecció climàtica o la protecció de 
la qualitat de l‘aire, una estratègia de foment d’un 
model de desenvolupament de transport, o en el 
d’un barri, etc. No obstant això, els ajuntaments 
també poden decidir portar a terme un model de 
desenvolupament del Car-Sharing. Actualment, 
l’ajuntament de Bremen està desenvolupant un 
model de de Car-Sharing, que inclou, entre d’al-
tres, els següents components: 
•  Un model d‘aparcament que pretén, amb la 

seva ubicació, donar suport al desenvolupa-
ment de l‘estacionament tot definint prèviament 

Fig. 2: Inauguració del tercer Mobil.punkt de Bremen, d‘esquerra a dreta, 
Peter Noltenius, gerent de Brepark (ja mort), Kerstin Homrighausen, ger-
ent de Cambio Bremen,  Dr. Reinhard Loske, senador (ministre) de medi 
ambient, foment, transport i Europa, Waltraut Osterloh, directora de la 
direcció general de trànsit de Bremen i Rainer Counen, director de Màr-
queting de Bremer Straßenbahn AG.  Les Mobil.punkte són estacions de 
CarSharing intermodals ubicades a la via pública (font: Bremer Senador 
für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa), 
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emplaçaments adequats per als nous aparca-
ments a la via pública. 

• L‘esperada nova legislació federal que atorgarà 
poders als ajuntaments en aquest tema, cons-
tituirà un marc legal segur per dur a terme 
aquestes iniciatives. En aquest sentit, l‘estat 
federat de Bremen ha tingut un paper actiu, 
tant en la iniciació del tràmit com en la seva 
aprovació. 

• Millora de la cooperació entre el transport 
públic i el Car-Sharing. 

• Les campanyes de conscienciació i infor-
mació estan orientades als grups objectiu, 
incrementen els coneixements a través de 
mesures concretes i s’adrecen, entre altres, 
als següents grups objectiu: població activa, 
estudiants i nens. 

• Està previst estendre l‘ús del Car-Sharing en 
els desplaçaments oficials de la pròpia ad-
ministració a més secciones administratives 
(l‘ajuntament com a client comercial del Car-
Sharing). Així mateix, en cooperació amb les 
cambres de comerç, es pretén cridar l‘atenció 
de les empreses sobre les possibilitats del Car-
Sharing per optimitzar la gestió del propi parc 
mòbil. 

Un petit operador del Car-Sharing amb 
una bona integració a la ciutat: l‘exemple 
d’Esslingen 

VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V. és un 
petit operador independent de Car-Sharing als 
voltants de l‘àrea metropolitana de Stuttgart. Els 
gairebé 200 membres d‘aquesta associació uti-
litzen �6 vehicles. L‘operador és una secció local 
de l‘Associació „Verkehrsclub Deutschland VCD” 
(Club del Transport d‘Alemanya) que defensa i 
fomenta tots els sistemes de transport ecològics. 
D‘aquesta manera, aquest operador de Car-Sha-
ring, una mica atípic, està intensament connectat 
amb la xarxa d‘associacions de la ciutat d’Esslin-
gen a través de les seves múltiples activitats 
relacionades amb la política de transport. 
Des de �999, VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen 
e.V. té una estreta cooperació amb l‘ajuntament 
d’Esslingen. L‘ajuntament utilitza els cotxes de 
Car-Sharing per als seus propis desplaçaments 
oficials i lloga, a més a més, aparcaments en 
terrenys municipals. En una altra petita ciutat, 
Ostfildern, la cooperació encara va més enllà. 
Des de 2008, l‘ajuntament d‘aquesta ciutat posa 
a disposició de l‘associació de Car-Sharing un 
vehicle propi de l‘administració que és usat pel 

missatger oficial de l‘ajuntament per als seus 
desplaçaments durant mitja jornada. Fora del 
seu horari laboral, VCD-Gemeinschaftsauto 
Esslingen e.V. explota aquest vehicle, conjunta-
ment amb tres cotxes que pertanyen a l‘associ-
ació, en l‘oferta pública del Car-Sharing. Gràcies 
a aquest suport actiu per part d‘ambdós ajunta-
ments, l‘operador de Car-Sharing va poder millo-
rar la seva imatge en els municipis, la qual cosa 
va quedar reflectida en unes xifres molt positives 
de creixement el 2008. 
No obstant això, l‘operador de Car-Sharing no 
només manté una molt estreta cooperació amb 
les administracions públiques. City Initiative, 
l‘associació dels comerciants del centre urbà 
d’Esslingen, en gran part una zona vianant lliure 
de cotxes, també és membre de l’associació. 
D‘aquesta manera els diferents comerços del 
centre poden utilitzar per als seus desplaçaments 
professionals el cotxe de Car-Sharing més proper.
Conjuntament amb el „Stadtjugendring”, l‘asso-
ciació de grups polítics juvenils i d’altres orga-

Fig. 3: Aquest vehicle de l‘ajuntament d’Ostfildern s’utilitza, un cop 
acabat l‘horari d‘oficina del missatger oficial de l‘ajuntament, per a 
l‘oferta pública del Car-Sharing (font: VCD-Gemeinschaftsauto Es-
slingen e.V.) 

Fig. 4: Lliurament simbòlic de claus a la presidenta de City Initiative 
Esslingen (associació dels comerços del centre d’Esslingen) per la 
participació dels comerciants en el Car-Sharing (font: VCD-Gemein-
schaftsauto Esslingen e.V.) 
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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: 

Més informació: 

Stadt Münster, Stadtplanungsamt (editor) (2005): Betriebliches Mobilitätsmanagement der Stadtverwal-
tung Münster. (Gestió de mobilitat de l‘administració pública de la ciutat de Münster).  Projektauswertung 
und Handlungsempfehlungen. (Anàlisi del projecte i recomanacions d‘actuació) Reihe Beiträge zur Stadt-
forschung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, publicació núm. 1/2005.  Münster (en alemany) 

nitzacions juvenils de la ciutat, van comprar un 
minibús que es troba, preferentment, a disposició 
dels membres del Stadtjugendring per als seus 

desplaçaments amb grups de joves. Però quan 
no s’utilitza, aquest vehicle forma part de l‘oferta 
pública de Car-Sharing.
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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


