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Car-Sharing en 
ciutats petites 

El Car-Sharing també és possible en ciutats petites 

Organitzar el Car-Sharing com a coopera-
ció voluntària en ciutats i municipis més 
petits. 

No	obstant	això,	no	pot	passar	per	alt	el	fet	que	
les	condicions	marc	en	les	ciutats	més	petites	
són	més	complicades,	ja	que	en	aquests	llocs	la	
concentració	de	persones	que	estiguin	disposa-
des	a	organitzar	la	seva	mobilitat	motoritzada	
sense	vehicle	propi	i	compartir	l‘ús	del	cotxe	
és	baixa,	de	manera	que	hi	ha	pocs	vehicles	
de	Car-Sharing	per	unitat	de	superfície,	la	qual	
cosa	porta	a	problemes	de	rendibilitat.		A	més,	
disposar de menys cotxes signifi ca que hi ha 
una	menor	probabilitat	de	reserva,	ja	que	en	els	
temps	de	major	demanda	els	vehicles	disponi-
bles no poden distribuir-se amb gran fl exibilitat 
entre les diferents sol∙licituds de reserva.  Ende-
més,	més,	tenir	menys	cotxes	no	genera	un	lloc	
de treball fi x. 
Quan	no	és	possible	integrar	la	gestió	de	l‘oferta	
de	Car-Sharing	en	ciutats	més	petites	situades	
als	voltants	de	la	gran	ciutat,	com	és	el	cas	a	
Alemanya,	a	les	àrees	de	Hannover,	Karlsruhe	
o	Rin-Neckar	a	càrrec	dels	operadors	de	Stadt-
mobil,	cal	crear	i	explotar	aquest	servei	amb	el	
suport	de	treball	de	caràcter	voluntari,	depenent	
de l‘afi nitat de determinades persones o d‘un 
grup	d‘elles	amb	interès	en	assumir	aquesta	
tasca.		Com	sol	passar	en	aquest	tipus	de	treball	
voluntari,	l‘èxit	depèn	de	l‘enginy	i	activitat	d‘una	
o	més	„persones	d‘acció“.		Tanmateix,	diversos	
exemples	amb	èxit	mostren	que	la	participació	
en	el	Car-Sharing	de	ciutats	i	municipis	més	
petits pot arribar, o fi ns i tot superar, la densitat 
de	participació	de	les	grans	metròpolis,	quan	
s‘analitza	en	relació	al	nombre	d‘habitants.	

Fig 1: Extracte del mapa de les ofertes de Car-Sharing 
a	Alemanya.		Les	ofertes	de	Car-Sharing	als	voltants	de	
Mannheim,	Karlsruhe	i	Frankfurt	s‘organitzen	per	grans	
operadors	amb	seu	a	les	metròpolis	(font:	pàgina	web	
BCS	www.carsharing.de)	

El Car-Sharing és considerat normalment com una oferta de mobilitat per a grans ciutats.  
Aquest	full	informatiu	mostra,	a	través	d‘alguns	exemples	europeus,	que	no	és	impossible	orga-
nitzar	un	servei	de	Car-Sharing	en	ciutats	i	municipis	més	petits	i	posar	a	disposició	dels	clients	
una	oferta	acceptable.	
A	Suïssa,	l‘operador	Mobility	ofereix	el	seu	servei	en	410	poblacions.	Però	només	Zurich,	Gine-
bra,	Basilea,	Berna	i	Lausana	tenen	més	de	100.000	habitants,	quatre	ciutats	més,	Winterthur,	
Sankt	Gallen,	Lucerna	i	Lugano,	tenen	entre	50.000	i	100.000	habitants	i	�4	poblacions	més	
entre	�0.000	i	50.000.	D‘aquestes	xifres	es	dedueix	que	la	major	part	de	poblacions	suïsses	en	
què hi ha una excel∙lent oferta de Car-Sharing tenen menys de 20.000 habitants. 
A	Alemanya,	166	ciutats	i	municipis	que	estan	coberts	pel	servei	de	Car-Sharing	tenen	menys	
de	50.000	habitants,	i	78	municipis	menys	de	�0.000	(estadística	de	mitjans	del	�008).	

Les	administracions	públiques	en	ciutats	i	
municipis	més	petits	poden	donar	suport	a	les	
ofertes	de	Car-Sharing	que	es	troben	en	fase	de	
construcció	mitjançant	les	següents	mesures:	
•	 Poden	utilitzar,	en	qualitat	de	client	d’em-

presa,	l‘oferta	de	Car-Sharing	per	als	seus	
desplaçaments ofi cials. 

•	 Poden	esmorteir	el	risc	econòmic	en	la	fase	
inicial	en	assumir	una	determinada	garantia	
de	facturació,	eventualment	de	durada	limita-
da.	
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•	 Poden	utilitzar	els	seus	canals	de	comunicació	
pública	per	donar	a	conèixer	l‘oferta	de	Car-
Sharing.	

Exemple Vaterstetten, prop de Munic 
(Alemanya) 

Al	municipi	de	Vaterstetten,	a	l‘est	de	Munic,	
amb	�1.000	habitants,	des	de	199�	s‘ha	desen-
volupat	una	oferta	de	Car-Sharing	que	es	troba	
en	continu	creixement.		L‘operador	Auto-Teile	e.	
V.		de	Vaterstetten	és	una	associació.	Des	de	
principis	de	�009	noranta	membres	particulars	
i	quatre	membres	d‘empresa	comparteixen	els	
set	vehicles	de	l‘associació	per	a	175	clients	
registrats.		L‘associació	està	ben	integrada	en	
la	població	i	disposa	de	bons	contactes	amb	
l‘administració	i	el	govern	municipal.	

No	obstant	això,	l‘ocupació	d‘aquests	set	vehi-
cles no permet encara crear un lloc de treball fix 
que	assumeixi	l‘organització	de	l‘oferta	de	Car-
Sharing	mitjançant	un	contracte	laboral.		Totes	
les	tasques	que	són	necessàries	es	reparteixen,	
amb	caràcter	voluntari,	entre	els	membres	de	
l‘associació;	una	tercera	part	d‘ells	es	fa	càrrec,	
com	a	mínim,	d‘una	comesa	concreta.	
Els membres de l‘associació de Vaterstetten no 
només	treballen	per	a	l‘oferta	pròpia	de	Car-Sha-
ring	sinó	que	es	veuen	a	si	mateix	com	„coo-
perants	de	desenvolupament“	per		operadors	
potencials	de	Car-Sharing	a	altres	poblacions	
petites.		Klaus	Breindl,	el	president	de	l‘associa-
ció	Auto-Teile	e.		V.		de	Vaterstetten	i	conseller	
de	l‘Associació	Federal	de	CarSharing	(BCS),	va	

impartir	sense	costos	un	assessorament	inicial	a	
nombrosos	grups	i	va	assistir	a	moltes	associa-
cions	de	Car-Sharing	en	el	llançament	del	servei.		
Així	mateix,	els	membres	de	l‘associació,	que	
tenen	un	alt	nivell	de	coneixements	tècnics,	van	
desenvolupar	nous	components	propis	de	siste-
ma,	com	a	sistemes	de	reserves	informatitzats	
o	un	sistema	d‘accés	als	vehicles,	especialment	
adaptats	a	les	necessitats	dels	operadors	de	
mida	petita,	de	menor	cost	econòmic.	Aquests	
sistemes	es	van	posar	també	a	disposició	d‘al-
tres	organitzacions	petites	a	preu	de	cost.	

Exemple Albertslund, a Dinamarca 

Albertslund	Delebil,	l‘operador	de	Car-Sharing	
del	municipi	danès	de	Albertslund,	d‘uns	�8.000	
habitants	que	es	troba	a	uns	�4	quilòmetres	de	
Copenhagen,	va	començar	a	funcionar	el	juliol	
de	�000	amb	un	cotxe	i	set	membres.	Des	de	
llavors,	l‘associació	disposa,	com	a	operador	no	
comercial,	de	19	vehicles	que	són	usats	per	111	
membres	registrats.		Tot	el	treball	es	realitza	
voluntàriament.		Albertslund	Delebil	va	crear	un	
sistema	de	reserves	en	cooperació	amb	altres	
associacions	daneses	de	Car-Sharing	de	menor	
mida.	

Exemple Moorcar a Gran Bretanya 

El 2002, sis membres van fundar l‘operador de 
Car-Sharing	Moorcar	a	Ashburton,	Anglaterra.		
En l‘actualitat, l‘organització opera amb set 
vehicles	en	quatre	ciutats	petites,	a	la	part	sud	
de	Dartmoor,	en	una	regió	especialment	rural	
d‘Anglaterra	d‘unes	300	milles	quadrades	d‘ex-
tensió.	Després	de	set	anys	de	la	seva	fundació,	
uns	55	clients	particulars	i	una	empresa	ja	fan	
servir	els	vehicles.		Segons	dades	aportades	
per	la	mateixa	associació,	tots	els	membres	van	

Fig	�:	Aparcament	reservat	de	Car-Sharing	a	Vaterstetten,	en	un	aparca-
ment	central	del	municipi	(font:	Willi	Loose,	BCS)	

Fig 3: La flota de vehicles de Moorcar ha anat creixent en els darrers set 
anys fins a arribar a un nombre de set cotxes (font: Moorcar) 
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renunciar	al	propi	cotxe	particular	amb	motiu	de	
la	seva	participació	en	el	Car-Sharing.	
L‘autoritat	del	parc	natural	de	Dartmoor	fa	servir	
un	vehicle	durant	l‘horari	laboral,	a	través	d‘una	
reserva	en	bloc.	
Els organitzadors estan molt orgullosos del fet 
que	hagin	estat	els	primers	a	llançar	una	oferta	
de	Car-Sharing	en	una	regió	extremadament	
rural	i	que	des	d‘aleshores	estiguin	registrant	
un	creixement	constant.		Cas	que	sigui	requerit,	
estan	disposats	a	ajudar	a	fundar	noves	associa-
cions	de	Car-Sharing	a	la	rodalia.	

El model de Suïssa, un manteniment gai-
rebé professional dels vehicles en zones 
rurals 

Tal	com	s‘ha	explicat	abans,	a	Suïssa	hi	ha	una	
oferta	de	Car-Sharing	en	moltes	poblacions	
petites menors de 20.000 habitants.  Entre elles 
hi	ha	diverses	que	no	es	troben	als	voltants	
d‘una	gran	ciutat.		Però	tot	i	així,	l‘operador	suís	
de	Car-Sharing,	Mobility,	ofereix	un	manteniment	
de	qualitat	dels	vehicles	que	no	té	res	a	envejar	
al	de	ciutats	més	grans.	Com	organitza	Mobility	
aquesta	tasca?	

Seria poc eficient i car en aquestes regions 
encarregar	el	manteniment	dels	vehicles	de	
Car-Sharing,	com	en	grans	ciutats,	a	personal	
de	manteniment	contractat.	Haurien	de	recórrer	
distàncies massa llargues fins a uns vehicles 
que es troben repartits per tota la geografia. 
En zones rurals s‘encarrega aquest servei a 
persones	que	s‘ocupen,	com	a	tasca	secundària	i	
cobrant	una	remuneració	global	moderada,	dels	
petits	treballs	de	manteniment	i	de	la	neteja	dels	
vehicles.	Aquests	membres	són	també	socis	de	
la	cooperativa	Mobility	i,	segons	la	llei	suïssa,	
gaudeixen per això d‘avantatges fiscals en la 
seva		remuneració.	
Els serveis restants de Mobiliy es gestionen 
majoritàriament	per	Internet	o	per	una	centrale-
ta	telefònica	disponible	les	�4	hores,	de	manera	
que	aquests	serveis	no	es	distingeixen	en	
absolut	dels	que	es	presten	als	clients	urbans.	
Gràcies	a	la	cooperació	de	Mobility	amb	l‘empre-
sa	suïssa	de	correus,	Post,	els	interessats	en	el	
Car-Sharing	poden	donar-se	d‘alta	al	servei	en	
qualsevol oficina de correus de Suïssa, la qual 
cosa	garanteix	una	comercialització	del	servei	en	
tot	el	territori	de	Suïssa.	

Fig	4:	Mapa	
d‘estacions	de	
Car-Sharing	a	
Suïssa	el	�007,	
des	de	llavors	
s‘ha	arribat	a	
més	de	1.100	
estacions)	(font:	
Mobility	Genos-
senschaft)	
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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: 

Pàgina	web	d‘Auto-Teile	eV	de	Vaterstetten:	http://www.carsharing-vaterstetten.de	(en	alemany)	
Pàgina	web	de	Moorcar,	Anglaterra:	http://www.moorcar.co.uk	(en	anglès)	
Pàgina	web	de	Albertslund	Delebil:	http://www.albertslund-delebil.dk	(en	danès)	
Pàgina	web	de	Mobility	Genossenschaft,	Suïssa:	http://www.mobility.ch	(en	alemany,	francès	i	anglès)	
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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


