
PRIMERES CIUTATS EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES 

 

Noruega, la ciutat d’Oslo 

Al juny del 2012 un total de 7.000 vehicles elèctrics constaven com a registrats a Noruega, 

cosa que situa aquest país escandinau al capdavant del rànquing d’utilització de vehicles 

elèctrics. Per tant, Oslo és la capital mundial del vehicle elèctric amb la densitat més alta de 

cotxes elèctrics. 

 

Beneficis per als usuaris noruecs de cotxes elèctrics:  

 Estan exempts del pagament d’impostos quan compren un cotxe (els dels cotxes 

clàssics són molt elevats) 

 Estan exempts de pagar el 25% d’IVA per la compra 

 No paguen peatges 

 L’aparcament públic és gratuït 

 Se’ls permet circular pels “carrils grocs” (transport públic) 

 

A més, a Noruega hi ha unes 3.500 estacions de càrrega i el 2012 es van instal·lar 70 estacions 

de càrrega ràpida. Les ubicacions i altres informacions sobre les estacions de càrrega públiques 

de Noruega estan disponibles en una base dades oberta, NOBIL, que l’empresa de vehicles 

elèctrics desenvolupa i manté en col·laboració amb Transnova. 

Aquests avantatges fan que el cotxe elèctric pugui competir amb els vehicles convencionals. 

L’objectiu del Parlament noruec és assolir la xifra de 50.000 vehicles de zero emissions fins al 

2018. L’Associació Noruega de Vehicles Elèctrics es va fixar l’objectiu de 100.000 cotxes 

elèctrics l’any 2020. Aquesta xifra requereix que Noruega tingui un mercat sostenible del cotxe 

elèctric i infraestructures de càrrega. Avui, els cotxes elèctrics representen el 2,5% dels cotxes 

nous que es venen a Noruega cada mes. Els cotxes elèctrics es poden veure a Oslo per tot 

arreu, des dels minicotxes Buddy fins als esportius Tesla Roadster. 

Des que es va començar a comercialitzar, el Nissan Leaf ha venut 2.000 unitats a Noruega en 

9 mesos, fet que l’ha convertit en el segon model més venut de Nissan. No és d’estranyar, 

doncs, que es trobi entre els 15 models més venuts l’any 2012. 

 

 

 

 



Imatge: Els cotxes elèctrics Tesla Roadster, Reva i Ford Th!nk aparcats al pàrquing gratuït d’una estació de càrrega a Oslo 

 

Font: http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car 

 

Els EUA, la ciutat de Nova York 

Ja l’any 2007, l’alcalde de la ciutat de Nova York Michael Bloomberg va anunciar el seu PlaNYC, 

una iniciativa que té com a objectiu fer una ciutat més respectuosa amb el medi ambient per 

al 2030, tenint en compte l’augment de la població i preparant-se per estimular el creixement 

econòmic i reduir les emissions de CO2. 

L’estudi “Exploring Electric Vehicle Adoption in New York City” (Explorant l’adopció del vehicle 

elèctric a la ciutat de Nova York) demostra que la qualitat de l’aire de Nova York actualment 

no compleix amb la normativa estatal per a les emissions de CO2 i altres partícules. Tenint en 

compte que només el 44% de la població de Nova York té cotxe propi (a nivell nacional la xifra 

arriba al 90%), la prioritat de reduir les emissions se centra en el transport públic urbà. Els 

vehicles elèctrics tindran un paper significatiu en la reducció d’aquestes emissions. 

Malgrat la densitat del trànsit i les condicions de la ciutat, Nova York és apta per integrar 

infraestructures de càrrega. El 50% dels conductors de Manhattan i el 80% de Staten Island 

tenen places d’aparcament garantides, el que hauria d’alleujar els problemes de la càrrega a 

casa. 

El PlaNYC vol ser un pla sostenible que pretén reduir les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle per al 2030 un 30% respecte a les xifres del 2005. 

Com  a part de l’objectiu general, les emissions del transport (que actualment representen el 

22% del total de les emissions de la ciutat) es reduirien, per tant, un 44% el 2030. El pla també 

s’ha fixat la meta de reduir les emissions de partícules per millorar la qualitat atmosfèrica. 



L’administració Obama ha donat suport activament al cotxe elèctric i als fabricants de bateries, 

i també als clients, que reben subvencions per la compra d’un cotxe elèctric. 

S’han invertit més de 4.000 milions de dòlars en el disseny, la producció i la compra de cotxes 

elèctrics. El govern federal ha aprovat beneficis fiscals de fins a 7.500 dòlars per vehicle a fi de 

rebaixar l’elevat preu inicial de compra dels cotxes elèctrics. 

Nova York està avançant cap a la integració de l’electrificació. L’any 2011, la ciutat va comprar 

50 Chevrolet Volts, 10 Ford Transit Connects i 10 camions elèctrics eStar. Una nova compra va 

arrodonir la xifra de la flota fins als 430 vehicles, que també inclou els anomenats 

“neigbourhood vehicles” (vehicles elèctrics petits) i les motocicletes escúter. La ciutat, 

l’empresa Con Edison, la Nissan i una empresa privada de taxis estan provant actualment sis 

Nissan Leafs per determinar la viabilitat d’introduir cotxes elèctrics en les flotes de taxis 

urbans. 

 

Imatge: Situació a Nova York el 2011 

 

 

Font: Registre urbà de vehicles elèctrics 

 



França, la ciutat de París 

El multimilionari francès Vincent Bolloré ha invertit 200 milions d’euros en un servei de cotxe 

elèctric d’ús compartit a París, Autolib. Gràcies al projecte, és possible llogar cotxes elèctrics a 

la ciutat, i qui vulgui conduir un d’aquests vehicles, a més de presentar un permís de conduir 

vàlid, ha de pagar una quota de 10 a 144 euros, depenent de si lloga el cotxe per a un dia o 

per a tot l’any. A aquesta quantitat, cal afegir-hi el cost de 8 euros per a mitja hora de 

conducció d’aquests vehicles. 

Aquest projecte Autolib de servei de cotxe d’ús compartit té previst introduir a París i a la 

rodalia uns 3.000 cotxes elèctrics Bluecar per llogar. S’espera que això redueixi el nombre de 

vehicles particulars (actualment n’hi ha uns 22.500, que equivalen a 164.500.000 km 

recorreguts de vehicles contaminants). L’autonomia d’un Bluecar amb una sola càrrega és de 

250 km a una velocitat màxima de 130 km/h, i cada cotxe està equipat amb un sistema de GPS 

per tal de tenir-lo localitzat en tot moment. 

No només hi haurà menys contaminació, sinó que també hi haurà menys congestió de trànsit 

i menys estrès. 

Aquest és el primer servei urbà de lloguer de cotxes a curt termini amb una flota íntegrament 

elèctrica. A més, aquests vehicles es poden tornar en una altra ubicació, no necessàriament 

s’han de tornar al punt on s’han llogat. 

Al juliol del 2012 ja hi havia a París 1.749 cotxes elèctrics Bluecar, 1.100 estacions i gairebé 

5.000 estacions de càrrega i places d’aparcament. L’objectiu és continuar augmentant la flota 

gradualment fins a assolir la xifra de 3.000 cotxes i 6.000 estacions de càrrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imatge: Cotxes Bolloré Bluecar a les estacions de càrrega d’Autolib 

 

Font: http://green.autoblog.com/2012/01/13/parisian-autolib-car-sharing-service-suffers-setbacks-sells-6-0/ 

 


