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El parc mòbil sostenible de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

El 50 per cent del parc mòbil municipal és sostenible

Dimecres 2 de febrer de 2022

20 vehicles de la flota de l’Ajuntament funcionen amb energia elèctrica o són
híbrids

Amb les darreres adquisicions, l’estalvi en carburants fòssils equivaldrà a 14,5
tones anuals de CO2

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ja disposa d’un parc mòbil sostenible en un
50% per cent. En l’actualitat són 18 els vehicles elèctrics de la flota municipal, als
quals se’ls ha de sumar 2 més de tipus híbrids. Des que l’estiu de 2016 es va
adquirir el primer cotxe elèctric i fins ara, el parc s’ha anat renovant fins arribar a la
meitat de vehicles que utilitzen energies netes.

“Això suposa un estalvi anual en carburants fòssils equivalent a 14,5 tones de
CO2 i de més de 8.000 euros en combustible”, explica el regidor d’Espai Públic,
Pepe Leiva. Segons assenyala, “S’ha fet un esforç de substitució del parc mòbil
molt important i la intenció és anar canviant tots els que funcionen amb
benzina, tot i que alguns d’aquests són de més difícil substitució perquè són de
tipus industrial, com ara un camió, un camió cistella i un tractor”.

Les darreres adquisicions, que es van efectuar el mes de desembre passat a través
d’una compra agregada realitzada amb l’Associació Catalana de Municipis, han
estat tres furgonetes 100% elèctriques i una Ford Trànsit híbrida.

Ara mateix, la distribució de vehicles sostenibles és la següent:

la Brigada municipal compta amb cinc furgonetes d’oficis elèctriques (quatre
Nissan ENV200 i una Renault Kangoo ZE) i una furgoneta híbrida model
Ford Trànsit destinada a logística.
la Policia Local utilitza un vehicle Toyota Prius híbrid i dues motocicletes
elèctriques (BMW Scooter de 35 kw i 47CV).
el conjunt de tècnics de l’Ajuntament tenen a disposició tres cotxes utilitaris
(Nissan Leaf 30 Kwh), tots ells elèctrics.
la notificadora del Servei d’Atenció Ciutadana disposa de motocicleta
elèctrica (Silence S02 L3 4 Kwh).
finalment, es disposa de set bicicletes elèctriques cedides per la Diputació de
Barcelona perquè els treballadors les puguin utilitzar també en els seus
desplaçaments per la via pública.
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Dins l’aposta per promoure una mobilitat sostenible i reduir les emissions de CO2,
l’Ajuntament té previst posar en marxa les properes setmanes dos punts d’ús públic
de recàrrega semiràpida de vehicles elèctrics. Un d’ells substituirà i millorarà el que
ja hi havia al carrer de Portugal, mentre que l’altre estarà ubicat a l’aparcament del
carrer de Catalunya situat davant del Pavelló Esportiu de Puigverd. En tots dos
casos seran punts de càrrega doble de 44 kW.

La intenció és que aquests punts comencin a funcionar durant un període gratuït de
proves fins que se’n reguli el seu ús a través de la gestió d’una empresa.
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