
Estem buscant flotes i partners industrials 
per augmentar l’impacte del projecte I-CVUE 
a Europa. Si estàs interessat en conèixer els 
beneficis que pot aportar el vehicle elèctric a la 
teva flota, visita’ns al nostre portal web. 

www.icvue.eu

 

 
Què és l’I-CVUE?

I-CVUE és un projecte de 3 anys de durada 
des d’abril de 2014 fins a març de 2017. 
L’objectiu principal és la substitució de 1.000 
vehicles amb motor de combustió per 
vehicles elèctrics (VEs).

Diverses flotes europees han estat 
seleccionades inicialment per a la 
realització del seguiment, l’anàlisi de la 
flota i l’assessorament sobre els resultats 
obtinguts. Més flotes es podran unir a aquest 
programa.

El consorci es compon de 10 entitats 
col·laboradores de set estats (Àustria, 
Bèlgica, Alemanya, Espanya, Països 
Baixos, Noruega i Regne Unit) cadascuna 
de les quals aporta la seva experiència i 
coneixement en els seus camps d’actuació
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El projecte

I-CVUE té com a objectiu la reducció de les 
emissions de contaminants en zones urbanes 
mitjançant un augment del nombre de vehicles 
elèctrics (VEs) de les grans flotes. El projecte 
es focalitza en els operadors de flotes i en els 
reguladors normatius.

El projecte està finançat per la Comissió Europea 
dins el programa “Intelligent Energy Europe” 
i pretén generar millors condicions per a la 
implantació del vehicle elèctric a gran escala i 
així, obtenir un model energètic més sostenible 
en el futur.

 
Els objectius

El principal objectiu d’aquest projecte és 
incentivar la implantació del VE a Europa i 
substituir un nombre significatiu de vehicles amb 
motor de combustió per vehicles elèctrics.

I-CVUE preveu aportar els següents resultats al 
llarg del projecte:

•• 1.000 VEs: La implantació de VEs en flotes 
inclou vehicles comprats i de lloguer.

•• Cas d’estudi: S’ofereix una anàlisi 
dels costos al llarg de la vida útil del 
vehicle (TCO) juntament amb les dades 
d’emissions i informació sobre els 
beneficis comercials de substituir els 
vehicles amb motor de combustió per 
vehicles elèctrics.

•• Suport als governs regionals: creació 
d’un marc regulador per establir 
programes d’incentius segons les 
condicions socioeconòmiques de la 
ciutat, regió o estat.

•• Software: creació d’una eina web de 
suport que sigui d’aplicació tant per 
a reguladors com per a operadors de 
flotes per tal d’avaluar els diferents casos 
d’estudi i els programes d’incentius de 
forma independent.

 
Passos per a la seva implementació

1)  Identificar i reclutar grans empreses de 
diferents països europeus per aplicar-los un 
seguiment de la flota i una anàlisi de forma 
gratuïta.

2)  Transmetre les bones pràctiques aplicant 
el coneixement i les capacitats adquirides, 
així com intercanvi i difusió de les millors 
experiències entre les diferents regions.

3)  Desenvolupar una eina web per permetre que 
diverses entitats de tot Europa puguin realitzar 
un test al seu cas particular aplicat al seu 
entorn regional específic.

 
Quins són els objectius per al 2017 
i més endavant?

El projecte I-CVUE aportarà als reguladors el 
coneixement i les eines necessàries per adaptar 
els incentius i la regulació per als vehicles 
elèctrics a tots els estats membres. A més, el 
marc desenvolupat durant el projecte continuarà 
oferint anàlisis de viabilitat als operadors de flotes 
per tal d’assegurar que més vehicles amb motor 
de combustió facin el canvi a vehicle elèctric. 

 
Com hi puc participar?

El projecte I-CVUE està buscant operadors 
de flota per establir una col·laboració i que es 
puguin beneficiar dels serveis d’assessorament 
de forma gratuïta. Les flotes disposaran dels 
següents avantatges:

•• Consultoria gratuïta.

•• Assessorament individual en els 
beneficis i les característiques dels VEs i 
com poden encaixar a les operacions de 
la flota.

•• Oportunitats de networking.

•• Accés a una àmplia gamma d’eines i 
coneixements per facilitar la transició 
cap a l’electromobilitat.


