
Serveis de mobilitat i política de preus



El servei: Xarxa de vehicles elèctrics compartits

Ciutadania Administració Pública1 2 Empreses3



Propostes: Vehicles Elèctrics Compartits

Vols llogar cotxe elèctric per hores i/o dies?

Vols tenir un vehicle elèctric reservat uns dies a la setmana?

Vols comprar un cotxe elèctric i gaudir-lo a mitges amb la cooperativa?

Vols comprar un cotxe elèctric entre amics, família o empresa? 

Vols anar a la feina en cotxe elèctric compartit?
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Preguntes per saber quina proposta li pot encaixar al soci



Lloguer per hores / dies

Vols llogar cotxe elèctric per hores o dies?
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A B

Vols llogar cotxe elèctric per hores o dies?

         Lloguer per hores - Millors tarifes1



Vehicle  reservat per dies2

Vols tenir un vehicle elèctric reservat uns dies a la setmana?
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Vols comprar un cotxe elèctric i gaudir-lo a mitges amb la cooperativa?



Vols comprar un cotxe elèctric entre amics, família o empresa? 

Vehicle elèctric compartit privat (Carsharing privat per empreses) 4

Inversió inicial: 1.500 € - 5.000 €

Quota mensual = 60- 80 € per cotxe

Preus + IVA



Vols anar a la feina en cotxe elèctric compartit?

Ruta fixa - Mobilitat Elèctrica Compartida camí a la feina. 

● Què oferim? Anar a la feina amb vehicle elèctric compartit

● Quan? Entre setmana. Un viatge d’anada al matí i un altre a la 

tornada.

● Com? Es fan grups de 4-6 persones que cada dia facin el mateix 

trajecte en el mateix horari.

● Quant paga l’usuari? 50 - 100 € / mes* (Tot inclòs) Més de 40 viatges 

mensuals.
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Propostes: Vehicles Elèctrics Compartits

Vols llogar cotxe elèctric per hores i/o dies? 
Lloga per hores / dies.  (Quota o prepagament si vols millor tarifa)

Vols tenir un vehicle elèctric reservat uns dies a la setmana?
Vehicle reservat per dies

Vols comprar un cotxe elèctric i gaudir-lo a mitges amb la cooperativa?
Compra i comparteix

Vols comprar un cotxe elèctric entre amics, família o empresa? 
Cotxe compartit privat

Vols anar a la feina en cotxe elèctric compartit?
Ruta fixa - Camí a la feina. amb Mobilitat Elèctrica Compartida 
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Serveis: Com ens repartim els ingressos?

85 % Grup Local 15 % Cooperativa

Serveis oficines

Servei Assistència telefònica

Gestió multes

Administració i facturació

Assistència comercial

Eines digitals gestió

Cost mensuals Bateria Lloguer

Assegurança 65

Neteja 0

Manteniment 20

Electricitat* 25

Aparcament 70

Lloguer bateria 100

Connectivitat 25

Despeses mensuals 305

Amortització cotxe 200

Cost financer 50

Total despses mensuals 555

IVA inclòs



@SomMobilitat
www.sommobilitat.coop

Ricard Jornet 
639766881
ricard.jornet@sommobilitat.coop SomMobilitat

           

 



La cooperativa:  La missió

Caminar  +  Bicicleta + Transport Públic
+

Mobilitat elèctrica compartida

“La missió de Som Mobilitat és oferir productes i serveis als nostres 

socis per accelerar la transició cap a una mobilitat +sostenible.”


