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Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local 

Temari : 
 
1.   El centre CREVE  : què podem fer per promoure la Mobilitat Elèctrica ? 

 

2.   Projecte Innovador : Què és el projecte «5000 km electric experiences» ? 
 

3. Les etapes del projecte : 
 

   3.1 Preparatius i inici del projecte 
   3.2 Funcionament del projecte 
   

4. Repercussió mediàtica del projecte 
 

5. Valoracions del projecte 
 

6.   Les accions o línies previstes per l’impuls del vehicle elèctric al CREVE 
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Aleshores, que podem fer per promoure la  
Mobilitat Elèctrica en el país  ?  

Són massa pocs vehicles  elèctrics  
a les nostres carreteres ............ 

1. El centre CREVE i què podem fer per promoure la Mobilitat Elèctrica ? 



Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local 

5 

2. Projecte Innovador  i experimental : Què és el projecte «5000 km electric experiences» ? 

En el marc de la convocatòria 2015 de PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Aj. de Santa Perpètua de Mogoda, en representació dels 
municipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa 
Perpètua de Mogoda i Sentmenat, presenta una sol·licitud de subvenció per a l’execució 
del projecte  “LA RIERA DE CALDES: IMPULS AL VEHICLE ELÈCTRIC”.  
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2. Projecte Innovador  i experimental : Què és el projecte «5000 km electric experiences» ? 

L’objectiu principal d’aquest projecte és l’apropament del vehicle elèctric al teixit 
empresarial i la ciutadania de la Riera de Caldes, mitjançant experiències d’ús real del 
vehicle elèctric.  
 

Mostrar tant a les empreses de la Riera de Caldes com als seus ciutadans les prestacions 
dels vehicles elèctrics per tal de fomentar la demanda i enfortir el teixit empresarial que 
genera aquesta activitat econòmica.  

Juny 2016 : Tret de sortida del projecte 5000 km electric experiences  
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Organitzadors del projecte  
Aj. Santa Perpetua 

Difusió del 
Projecte 

Experiència num.1 

Experiència num.2 

Experiència num.3 
 
. 
. 
. 
. 

Experiència núm. n 

«5000 km electric experiences» 

DEMANDA OFERTA 

Resultats: 
1. Tracker 
2. Qüestionaris 
3. Repercussió mediàtica 

Experiència num.5 

Efecte «bola de neu» 

Possible materialització de 
la compra 
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TREBALLANT 
AMB  

«LA OFERTA» 
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Interessat s’apunta al 
formulari d’inscripció 

Acceptació i introducció 
en la Llista d’Espera 

(cronològic) 

Convocatòria a la 
reunió « BATEIG » 

Cessió del vehicle al 
participant 

Recollida de les dades 
de l’experiència 

INCENTIVANT  
« LA DEMANDA » 
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http://vehicleelectric.rieradecaldes.com/5000-km-electric-experiences.html 
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4. Repercussió mediàtica del projecte. 
 

 

      ->   Nombre de visites a la web del projecte  
 

             Més de 10.000 visites 
 
 

       ->  Nombre de visites als youtubes del projecte  
 

             Més de 1.200 visites 
 
 

      ->   Nombre de comentaris al twitter del projecte 
 

             Més de 300 tweets 
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5. Valoracions del projecte. 
 
 

LES POSITIVES ................ 
 
 

5.1 Sobre l’experiència de participar en el projecte. 
 

 Sessió formativa del bateig. 
 

 Interacció entre altres usuaris del projecte. 
 

 La experiència personal amb el vehicle i la seva pràctica de recàrrega al domicili o a la 
via pública. 

 
5.2 Sobre el vehicle elèctric que han experimentat. 
 

 El silenci i l’acceleració/velocitat del vehicle. 
 

 La conducció «easy» del vehicle. 
 
5.3 Sobre la Mobilitat Elèctrica en general. 
 

 Contribució en la lluita contra el Canvi Climàtic. 



Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local 

5.   Valoracions del projecte : 
 
 

LES NEGATIVES ................ 
 
5.1 Sobre l’experiència de participar en el projecte. 
 

 El temps de la cessió (uns 5 dies). Hauria de d’ésser més llarg. 
 
5.2 Sobre el vehicle elèctric que han experimentat. 
 

 La informació sobre la previsió de km disponibles en el vehicle. 
 

 La duració d’autonomia del vehicle. 
 

 Certes dificultats per carregar el vehicle al domicili. 
 

 El cost de compra del mateix és (encara) elevat. 
 
5.3 Sobre la Mobilitat Elèctrica en general. 
 

 La desinformació sobre el desplegament d’infraestructures de recàrrega. 
 

 La desinformació per activar una estació de recàrrega en al via pública. 
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5. Les valoracions del projecte. 

Després de l’experiència  : 
 
1) La percepció de l’acceleració i velocitat ha millorat en un 50% a millor respecte 

l’opinió prèvia a la prova. 
 

2) La percepció de l’autonomia del vehicle millora a mesura que el participant fa més 
kilòmetres.  (fenòmen d’ansietat d’autonomia tendeix a la baixa) 
 

3) Un 42% dels participants tindrien una alta predisposició a comprar un vehicle 
elèctric...... 

..... i si fem unes aproximacions  sobre el punt 3) ..... 
 

40% de 138 participants    50 potencials compradors s’han generat gràcies al 
projecte «5000 km elèctric experiences» 
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6. Les accions o línies previstes per l’impuls del vehicle  elèctric al CREVE. 
 

     Millora de la dotació dels recursos formatius del CREVE. 
 

     Actualització dels professionals i formació dels desocupats. 
 

     Reforç del projecte Electrocat : més qualificació + més competició + impacte públic. 
 

     Promoció de les infraestructures de recàrrega en el territori. 
 

     Promoció de la Mobilitat Elèctrica centrada en les empreses i la mobilitat laboral. 
 

     Generar experiències pilot de mobilitat sostenible en el territori. 



Moltes mercès per la vostra atenció ! 

Bons volts ! 

Patrick Renau Meier         
renaump@staperpetua.cat 
Servei Desenvolupament Local 
Unitat Empresa (Vehicle Elèctric), Aj. Sta. Perpetua 
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