
 

 

 

PROTOCOL D’UTILIZACIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC EN LA MODALITAT DE 

MOBILITAT ELÈCTRICA COMPARTIDA 

 

L’Ajuntament ha promogut en els darrers anys diversos projectes de mobilitat elèctrica, 

en el marc de diferents programes públics (PIRVEC, Innovadors SOC,...) fruit dels quals 

en aquests moments podem destacar: 

a. L’oferta de formació i assessorament desenvolupada al Centre de Recursos del 

vehicle Elèctric (CREVE). 

b. La realització de l’ELECTROCAT, projecte de construcció de prototips de vehicles 

elèctrics realitzats per a estudiants de formació professional d’automoció d’Instituts 

de tot Catalunya. 

c. La posada en marxa de les Estacions de Càrrega ràpida i semi ràpida.  

d. La realització, durant 2017, del projecte 5.000 Km Elèctric Experience, un projecte 

singular i pioner de cessió de vehicles elèctrics a particulars que va assolir més de 

100 participants i més de 30.000 kms recorreguts. 

 

El Servei de Desenvolupament Local vol donar continuïtat a aquesta darrer projecte, el 

de l’experiència de la mobilitat elèctrica compartida, en tant que eina de divulgació, 

sensibilització i preparació per l’extensió de la mobilitat elèctrica al municipi. 

A tal efecte, per a desenvolupar una experiència de mobilitat elèctrica compartida es fa 

imprescindible disposar de vehicles d’aquestes característiques i és per això que 

l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha contractat amb l’empresa Som Mobilitat 

una bossa de 1.715 hores d’un vehicle elèctric d’ús compartit, que es posarà a disposició 

dels ciutadans residents o treballadors a Santa Perpètua de Mogoda amb els termes i 

condicions que a continuació s’estableixen: 

1. L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda posa a disposició  de la ciutadania, 

interessada en la utilització d’aquest servei, un màxim de 15 hores per usuari/ària. 

 

2. Per fer ús d’aquestes hores, els ciutadans/es s’hauran d’inscriure al web de 

l’empresa Som Mobilitat www.sommobilitat.coop/staperpetua. 

 

3. Som Mobilitat revisarà que les persones interessades compleixin els requisits que 

tingui establerts per a l’ús dels seus vehicles. 

 

 

 

 

 



 

4. Un cop revisades, Som Mobilitat enviarà, abans de 72 hores, un correu amb les 

dades d’usuari per entrar a la seva plataforma  i reservar el vehicle elèctric. 

 

5. En cas que l’usuari/ària manifesti, a través de la seva inscripció, que no te cap 

experiència en la conducció d’un vehicle elèctric, el Servei de Desenvolupament 

Local de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, es posarà en contacte amb 

ell/ella per fer-li una breu sessió formativa obligatòria, a partir de la qual serà apte 

per utilitzar el vehicle. 

 

6. Per fer ús de les hores reservades, l’usuari/ària s’haurà de dirigir al pàrquing de 

l’Edifici de Desenvolupament Local a recollir el vehicle. Dins del vehicle cedit, es 

trobaran les indicacions oportunes per activar-lo i fer-lo funcionar correctament. Un 

cop fet el recorregut el vehicle ha de tornar al mateix pàrquing i posar-lo a carregar.   

 

7. L’usuari/ària serà informat per Som Mobilitat de les hores que li resten disponibles. 

 

8. Un cop s’esgotin aquestes hores, l’usuari/ària te opció a continuar utilitzant el servei 

contractant-lo directament a Som Mobilitat a través del seu web/app amb les tarifes 

que tingui establertes. 

 

9. Aniran directament a càrrec de l’usuari les despeses següents:  

a. Multes  

b. Peatges 

c. Aparcaments 

d. Temps extra que excedeixi de les 15 hores gratuïtes 

e. Franquícia, en cas d’accident o desperfecte 

Per aquests motius es demana el número de compte corrent en el moment de la 

inscripció.  

10. L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es reserva el dret d’anul·lar les hores 

reservades en cas que l’usuari no en faci ús, per tal de distribuir-les a d’altres 

persones interessades.  

 

11. Es responsabilitat de l’usuari mantenir el vehicle en perfectes condicions de 

funcionament i higiene. En cas contrari, l’Ajuntament i/o Som Mobilitat es reserven 

el dret d’emprendre les mesures adients.  

 

12. Per qualsevol incidència l’usuari/ària tindrà a la seva disposició un servei 

d’assistència tècnica telefònica de Som Mobilitat, de 8h a 24h de dilluns a dissabte i 

de 8h a 22h els diumenges, que inclourà el manteniment i un vehicle de substitució 

en cas de mal funcionament del vehicle cedit. I un servei d’assistència en carretera 

de 24 hores/7 dies a la setmana.  

 


