Gas Natural Fenosa - Repte 4
Introducció de GNV en flotes

Repte 4 – Promoció de GNV en flotes i ciutadans
Líder:

Objectiu: Facilitar la incorporació de vehicles de GNV per a flotes específiques, en concret
que: 4 flotes de distribució provin VGN, 6 proves i 1 vehicle adquirit per autoescoles sigui de
GN i 400 participants en els esdeveniments organitzats.
Abast del projecte:
o Accions dirigides d’Introducció dels vehicles GNV en vehicles de distribució d’última milla, taxis,
vehicles comercials i autoescoles.
o Anàlisi i divulgació prova pilot de recàrrega lenta impulsada per Gas Natural Fenosa.
o Anàlisi i propostes de millora incentius a la mobilitat amb GNV.
o Incentivar l’ús del vehicle de GNV allà on el VE encara és incompatible.
o Apropar el GNV a la ciutadania.
Recursos i equip:
o Repte liderat per Gas Natural Fenosa.
o Amb el suport de la Plataforma LIVE.
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Accions principals:
1.

Involucrar marques i concessionaris.

2.

Introducció vehicle gran GNV en DUM:
•
•
•

3.

Identificar possibles flotes usuàries.
Cessió de vehicles de prova a 4 empreses.
Seguiment resultats de cessions

Introducció de vehicle lleuger de GNV :
•
•
•
•

Difusió i comunicació opcions taxistes.
Prova pilot autoescoles i difusió a autoescoles.
Introducció en flotes comercials.
Prova pilot recàrrega lenta en llar, PiME i concessionari.

4.

Millorar incentius al GNV (polítiques públiques).

5.

Comunicació i difusió (per tot tipus de vehicle de GNV):
•

Ecofleet 2017 (flotes).

Introducció del
vehicle gran de
GNV en DUM

Introducció del
vehicle lleuger de
GNV (taxis,
autoescoles…)
Millorar incentius al
GNV (polítiques
publiques)
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Acte de promoció del vehicle lleuger de GNV a taxistes
o Lloc: Parking taxistes Aeroport El Prat
o Data: Per definir.
o Objectiu: Promoure el Gas Natural Vehicular com a opció econòmica i ecològica per a
taxistes.
Organització d’un esdeveniment de Test & Drive amb vehicles de SEAT, Volkswagen i Fiat a
l’Aeroport de Barcelona – El Prat. Els taxistes podran provar els vehicles disponibles de
GNV, a més de conèixer els incentius i beneficis d’aquest combustible.
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