
 

 

 

I-CVUE (Incentives for Cleaner Vehicles in Urban Europe)

El 2017 ha finalitzat el projecte europeu
objectiu principal la reducció de les emissions contaminants a les zones 
urbanes mitjançant l’impuls a la mobilitat

El consorci d’I-CVUE es compon 
(Àustria, Bèlgica, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, Noruega i el Regne 
Unit), que han aportat la seva experiència i 
d’actuació respectius. 

Per dur a terme aquest projecte

• Identificar flotes d’empreses
seu potencial de migració a vehicle elèctric.
 

• Valorar els incentius econòmics i operacionals a la
transferir les millors pràctiques entre les diverses regions europees.
 

• Desenvolupar una eina web per 
vehicle durant la seva vida útil)

  
Els resultats que s’han aconseguit

• Obtenció d’una eina web que permet la comparativa del cost total de la vida 
útil entre un vehicle de combustió i un vehicle elèctric, per conèixer al detall 
quin és més convenient econòmicament.
 

• Conèixer les emissions de CO2 dels 
vehicles de combustió i calcular
 

• Suport a l’administració
mobilitat elèctrica. 
 

• Producte RACC per a l’aplicació de consultoria B2B en relació a la gestió 
de flotes i a la mobilitat sostenible.

CVUE (Incentives for Cleaner Vehicles in Urban Europe) 

rojecte europeu I-CVUE iniciat el 2014, que t
a reducció de les emissions contaminants a les zones 
l’impuls a la mobilitat elèctrica. 

CVUE es compon de deu entitats col·laboradores de set països 
(Àustria, Bèlgica, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, Noruega i el Regne 

la seva experiència i el seu coneixement en els camps 

dur a terme aquest projecte, es van realitzar les següents accions

flotes d’empreses per aplicar-los un seguiment i un
seu potencial de migració a vehicle elèctric. 

Valorar els incentius econòmics i operacionals a la mobilitat elèctrica i 
pràctiques entre les diverses regions europees.

Desenvolupar una eina web per permetre el càlcul del TCO (cost total del 
vehicle durant la seva vida útil) dels vehicles de la flota d’empresa.

aconseguit són: 

Obtenció d’una eina web que permet la comparativa del cost total de la vida 
útil entre un vehicle de combustió i un vehicle elèctric, per conèixer al detall 
quin és més convenient econòmicament. 

Conèixer les emissions de CO2 dels vehicles elèctrics en relació amb els 
vehicles de combustió i calcular-ne l’estalvi. 

Suport a l’administració perquè estableixi programes d’incentius a la 

Producte RACC per a l’aplicació de consultoria B2B en relació a la gestió 
flotes i a la mobilitat sostenible. 

 

que tenia com a 
a reducció de les emissions contaminants a les zones 

entitats col·laboradores de set països 
(Àustria, Bèlgica, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, Noruega i el Regne 

coneixement en els camps 

realitzar les següents accions: 

los un seguiment i una anàlisi del 

mobilitat elèctrica i 
pràctiques entre les diverses regions europees. 

el càlcul del TCO (cost total del 
dels vehicles de la flota d’empresa. 

Obtenció d’una eina web que permet la comparativa del cost total de la vida 
útil entre un vehicle de combustió i un vehicle elèctric, per conèixer al detall 

vehicles elèctrics en relació amb els 

ames d’incentius a la 

Producte RACC per a l’aplicació de consultoria B2B en relació a la gestió 


