
acte
Presentació  
Guia per a la compra de vehicles de 
transport de mercaderies segons 
diferents tecnologies de motor

Data
Divendres
11 de desembre de 2020 

Hora
De 12 a 13.30 h

Lloc
Sessió virtual gratuïta 
mitjançant la plataforma 
Zoom
Registreu-vos-hi aquí

Organització

El Pacte verd europeu (European Green Deal) té com a objectiu reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle del transport en un 90% l’any 2050. Per arribar a uns 
sistemes de transport més sostenibles cal que gradualment  els mitjans de transport 
siguin cada vegada de més baixes emissions tant pel que fa a les emissions de conta-
minants locals com a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Això implica per 
tant una transició activa vers vehicles més nets i amb sistemes de propulsió alternatius 
als sistemes convencionals.

Actualment, l’impacte ambiental de les diferents tecnologies de motor és un element 
que ha anat guanyant pes en la decisió que han de prendre els operadors de trans-
port de mercaderies per carretera sobre quin tipus de vehicle adquirir. La minimització 
d’emissions en les operacions de transport és un element cada vegada més capi-
talitzable i pot representar estalvis en el consum d’energia o en els costos de man-
teniment dels vehicles que en certes condicions poden compensar els sobrecostos 
d’adquisició. 

L’objectiu d’aquesta sessió és presentar la Guia per a la compra dels vehicles de 
transport de mercaderies per a diferents tecnologies del motor elaborada pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la mà del CENIT. El principal atractiu d’aquesta Guia 
és que presenta una metodologia especialment dissenyada per a facilitar la presa de 
decisions als operadors de transport de mercaderies per carretera que volen adquirir 
un nou vehicle, i inclou tots els aspectes que cal tenir en compte i uns valors de re-
ferència tant dels costos directament assumits per l’operador, com de les externalitats 
(emissions), a més dels riscos i oportunitats associats a cada tecnologia de motor.

Programa

12.00 h  Benvinguda
David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat  

12.10 h Presentació de la Guia per a la compra dels vehicles de transport 
de mercaderies per a diferents tecnologies del motor

 Sergi Sauri, director del CENIT  

12.40 h Torn obert de preguntes

13.10 h Cloenda
 Mercè Rius, directora general de Qualitat de l’Aire i Canvi Climàtic 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0vcuysqz8sGtbwnOHjO15Pyo-bKBIZKOhD



