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L’Ajuntament provarà dos vehicles elèctrics durant
dos mesos com a participant en la Plataforma LIVE
La iniciativa forma part del compromís municipal amb la mobilitat sostenible

Durant dos mesos, l’Ajuntament de Terrassa provarà el funcionament de dos
vehicles elèctrics cedits per la marca Nissan, gràcies a la participació del Consistori
en la Plataforma LIVE. Aquesta experiència forma part del compromís municipal de
buscar i impulsar fórmules que redueixin l’impacte ambiental derivat de la mobilitat,
disminuir el consum energètic i millorar la qualitat de l’aire a la ciutat.
Del 14 de setembre al 15 de novembre, serveis municipals de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de l’Ajuntament disposaran de l’ús de dos vehicles elèctrics cedits per
la marca d’automoció nipona. Es tracta d’un turisme Nissan Leaf, a disposició del
Servei de Medi Ambient, i d’una furgoneta Nissan eNV200, per a l’ús de la Policia
Municipal. La cessió no té cap cost per al Consistori i és una de les accions
desenvolupades dins de la participació de l’Ajuntament en la Plataforma LIVE.
LIVE és una plataforma público-privada liderada per l’Ajuntament de Barcelona que
també agrupa a la Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Indústria, Institut
Català d’Energia i Direcció General de Qualitat Ambiental), l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, Barcelona Serveis Municipals (BSM), Transports Metropolitans de
Barcelona, Renault, Seat, Nissan, Volkswagen-Audi España, ACS, Gas Natural
Fenosa i una dotzena d’entitats col·laboradores més. El seu objectiu és
desenvolupar projectes, polítiques estratègiques, nous models de negoci, i crear
xarxa de coneixement en relació a la mobilitat sostenible i, més concretament, en
l’àmbit dels vehicles elèctrics.
Entre les seves activitats, la Plataforma LIVE dóna suport al desenvolupament de
plans de mobilitat elèctrica a les principals ciutats de Catalunya.
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