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Barcelona, primera i única ciutat europea 
escollida com a laboratori de proves per 

a l'scooter elèctric

Santa Perpètua de Mogoda, 16 de juny 2011.- La ciutat de Barcelona es
convertirà en la primera i única ciutat europea escollida fora d’Àsia per portar
a terme una prova pilot del scooter elèctric, Honda EV-neo. Aquest laboratori
de proves ha de servir per adaptar aquest model, que ja es comercialitza al
Japó i que ha estat dissenyat amb finalitats laborals com els serveis de
repartiment i missatgeria, a les necessitats dels usuaris europeus. 

En el marc de l’Institut de Seguretat de Montesa SA ubicat a Santa Perpètua
de Mogoda, Miquel Nadal, director de la Fundació RACC; Francesc
Narvàez, regidor de mobilitat en funcions de l’Ajuntament de Barcelona i
Yukitoshi Fujisaka, president de Montesa Honda SA, han argumentat els
avantatges que aquesta prova pilot pot suposar per a la promoció d’una
mobilitat sostenible, en un entorn de futur respectuós amb el medi ambient. 

Barcelona pionera
Barcelona ha estat l’única ciutat europea escollida pel gran interès que la ciutat
comtal demostra per a la promoció d’una mobilitat respectuosa amb el medi
ambient, amb zero emissions de CO2, així com pel seu elevat parc de motos. 
Barcelona disposa d’un parc de vehicles de 290.341 motos i ciclomotors (30% 
del parc total de vehicles) el que equival a 177 motos per cada 1.000 habitants, 
una de les ràtios més elevades d’Europa. 

� El RACC, Montesa Honda i l’Ajuntament de Barcelona 
avaluaran l’adaptabilitat del scooter elèctric a la ciutat 

� Aquest tipus de motocicleta està pensada per a serveis 
de flotes amb rutes predefinides
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L'Ajuntament de Barcelona potencia la mobilitat elèctrica mitjançant el Projecte
LIVE (Logística per a la Implementació del Vehicle Elèctric a Barcelona) que,
entre d'altres mesures, està consolidant la implantació d'una xarxa de
recàrrega a la ciutat per a vehicles elèctrics i la incorporació progressiva
d'aquesta mena de vehicles als serveis municipals.

A a dia d'avui  la capital catalana ja compta amb 150 motos i ciclomotors
elèctrics circulant per la ciutat i 5 d'aquests vehicles formen part de l'àrea de
mobilitat de la flota municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

L’acord entre el RACC, Honda Montesa SA i l’Ajuntament de Barcelona
contempla: 

HONDA
Cessió de 17 scooters elèctrics EV-neo, amb 0 emissions de CO2, desenvolupada 
principalment per a finalitats laborals com els serveis de repartiment i missatgeria. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA
L'ús de les motos elèctriques correrà a càrrec de diferents flotes municipals 
d'inspecció i servei de la via pública a la ciutat de Barcelona.

FUNDACIÓ RACC
Els tècnics d’I+D de la Fundació RACC seran els responsables de monitoritzar, 
recopilar les dades tècniques i elaborar un informe periòdic, tot valorant 
l’adaptabilitat d’aquesta moto elèctrica dins de l’entorn de Barcelona. 
Entre altres qüestions, s’avaluarà durant 12 mesos aspectes com el procés de 
càrrega de les bateries, si l’autonomia del scooter és adequat per al servei per al 
qual ha estat dissenyat, com afecta l’autonomia les diferents condicions ambientals 
al llarg de l’any, així com el balanç de les incidències tècniques i les oportunitats 
de millora. El RACC també farà ús d’un scooter elèctric per als seus serveis interns 
a la ciutat.
Els resultats de la prova serviran a Honda Motor Co. Itd per al futur 
desenvolupament de nous productes EV adaptats a les necessitats del consumidor 
europeu.   
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Coneixement de la moto elèctrica entre els usuaris

El RACC va realitzar l’any 2010 una enquesta entre motoristes per valorar la 
seva opinió respecte les motos elèctriques i estudiar el seu impacte en el 
futur. Una de les conclusions que es desprenien de l’estudi va ser: 

� L’usuari té un fort desconeixement de les prestacions de la moto elèctrica. 
Valoren positivament respecte les motos tèrmiques que són “menys  
contaminant” i el seu “manteniment”, però es desconeixen el fet que poden 
respondre bé en termes d’acceleració i velocitat.

9,1%

50,2%

40,7%

11,5%

49,8%

38,7%

17,4%

46,6%

36,0%

17,4%

46,6%

36,0%

84,6%

1,2%
14,2%

48,2%

7,5%

44,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PREU AUTONOMIA ACCELERACIÓ VELOCITAT CONTAMINACIÓ MANTENIMENT

Avantatge Desavantatge Ns/nc

? ?

Font: Enquesta RACC ‘Moto elèctrica’ 2010


