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Repte 2 – Introducció del VE a flotes privades
Líder:

Entitat executora:

Objectiu: Aconseguir 12 noves empreses que incorporin al menys 2 VE a la seva flota.
Abast del projecte:
1.

2.

Pla de visites i assessorament: Promoció personalitzada del VE a través de:
•

La selecció de les empreses catalanes amb el perfil més adequat, que no siguin ja
usuàries o pertanyin a la cadena de valor del vehicle elèctric.

•

Tipologia de vehicles: Furgoneta, turisme, quadricicle, moto. VE i PHEV.

Ecofleet Meeting Point: Organització de l’esdeveniment referent en promoció de vehicles
sostenibles a flotes, amb ponències i test drive de vehicles al Circuit de Catalunya
(Montmeló).

Recursos i equip:
o Iniciativa liderada per Aigües de Barcelona.
o Execució de les tasques per part d’AEGFA.
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Accions principals:
1.

Elaboració de metodologia per a acompanyament de flotes en la valoració i compra de VE (moto, turisme,
furgoneta, furgó).

2.

Identificació i selecció de les flotes de Catalunya amb el perfil més adequat segons metodologia de
valoració.

3.

Programa de 40 visites concertades amb responsables de flotes amb informe de valoració.

4.

Realització de 16 estudis detallats de viabilitat.
•

Anàlisi de beneficis potencials per la reconversió de part de la flota a VE i PHEV (anàlisi per tipologia i
ús, estalvi econòmic, descens emissions).

•

Facilitar negociació empresa i proveïdors (OEM, PDR).

5.

Assessorament en la implantació i seguiment de resultats

6.

Participació esdeveniment Ecofleet Meeting Point (2016, 2017 i 2018).

Selecció
empreses

Realització de
40 visites amb
responsables
de flotes

Realització
de 16
estudis de
viabilitat

Incorporació
de VE en las
flotes de 12
empreses
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Planificació

2018

2017
Accions

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Elaboració d’una metodologia per acompanyament de
flotes en la valoració d’un VE
Identificació de les flotes de Catalunya amb un perfil més
adequat

Programa de 40 visites concertades amb responsables de
flotes
Realització de 16 estudis detallats de viabilitat
Assessorament en la implantació i seguiment de resultats
Esdeveniment Ecofleet Meeting Point 2017 i 2018
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