30. Plataforma LIVE (Logística per a la Implementació del
Vehicle Elèctric)
MUNICIPI
Barcelona i la seva àrea metropolitana
TITULAR
Barcelona, líder en mobilitat elèctrica.
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES
‐ Pressupost any 2012: 130.000 €
‐ Creació del newsletter amb més de 3.000 seguidors
‐ Creació de la Guia de l’usuari de vehicle elèctric (http://w41.bcn.cat/per-saber-ne-mes)
‐ Més de 60 projectes empresarials i d’emprenedoria assessorats
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
La principal finalitat del projecte LIVE és esdevenir una eina per afavorir la implementació real
de la mobilitat elèctrica al territori. Aquest objectiu s’articula a través de donar suport en
l’execució i definició dels diferents plans estratègics d’implementació del vehicle elèctric i
coordinar totes les actuacions tant publiques com privades per tal de posicionar Barcelona i el
seu entorn, amb els seus actius econòmics i industrials, com a centre d’excel·lència mundial en
la introducció i desenvolupament d’aquesta tecnologia.
Els objectius operatius de LIVE són els següents:
‐
‐
‐
‐
‐

Promoció de projectes demostradors en mobilitat elèctrica.
Suport a la creació de consorcis locals, en projectes estatals i europeus, per a la
transferència tecnològica i de coneixement.
Organització d’esdeveniments d’impuls de la mobilitat elèctrica a Barcelona.
Impuls del desplegament de xarxes de recàrrega i flotes públiques/privades.
Comunicació i sensibilització tant a la ciutadania com al sector privat relacionat.

L’any 2012 ha sigut un any de transició per a la Plataforma LIVE de cara a la nova organització
prevista per al LIVE 2013. Aquesta nova organització de la plataforma té tres característiques
principals:
‐ Obertura de la plataforma a qualsevol entitat publica o privada que s’hi vulgui adherir.
‐ LIVE esdevé l’instrument de coordinació entre les diferents entitats publiques i els seus
respectius plans d’impuls o d’implantació del VE (pla municipal de Barcelona, pla de
l’àrea metropolitana i Pla tractor industrial d’impuls a la mobilitat sostenible de la
Generalitat).
‐ Facilitar la consolidació de projectes d’interès i retorn privat a través de permetre la
creació de subgrups de treball específics sota el paraigua LIVE amb continguts i
lideratges per part dels agents privats.

PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA
www.bcn.cat/livebarcelona i http://w41.bcn.cat/barcelona-lider-en-la-mobilitat-electrica-2/
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE
Ramon Pruneda Felip, director del projecte LIVE de Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona
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