
 

 
 

Muvon, el nou servei de carsharing de Palma. 
 

● El servei permet reservar un cotxe elèctric per hores des de 3 € cada 30 minuts. 
● És una iniciativa local i està pensada, principalment, per a residents de Palma. 
● Funciona sota el model de round-trip, és a dir, el vehicle es recull i es retorna al 

mateix lloc. 
 
Palma 25 de gener de el 2019. 
 
Muvon és un nou servei de carsharing disponible al centre històric de Palma. Amb ell 
els usuaris poden reservar un cotxe per hores i pagar només pel temps que l'utilitzen, 
amb un cost a partir de 3 € cada 30 minuts. Per a això ofereix el model de cotxe 
Renault ZOE, un vehicle automàtic i elèctric amb 300 km d'autonomia que s'abasteix 
d'energia certificada d'origen 100% renovable. 
 
En paraules del seu fundador, Antoni Toledo, "el nostre objectiu és conciliar l'actual 
model de mobilitat amb una ciutat més amable, còmoda i sostenible a través del cotxe 
compartit o carsharing. Aquest model contribueix a descongestionar els espais públics 
ocupats per vehicles particulars, que solen romandre aparcats una mitjana de 22 hores 
al dia ". Quant als avantatges d'un cotxe compartit enfront d'un en propietat, Toledo 
afirma que "amb muvon l'usuari només paga pel temps que utilitza el servei, de 
manera que estalvia en costos derivats de tenir un vehicle en propietat com impostos, 
manteniment , gasolina o aparcament ". Referint-se als beneficis que proporciona la 
conducció d'un cotxe elèctric, destaca que "s'eliminen les emissions contaminants 
pròpies d'un vehicle de combustió i, en termes d'ús per persona, cada cotxe pot 
arribar a substituir més de 15 vehicles en propietat . És com si tinguessis el teu propi 
cotxe al pàrquing, amb l'avantatge que només pagues per les hores que l'utilitzes ". 
 
Per poder utilitzar muvon cal registrar-se a la pàgina muvon.es amb les dades 
personals, una imatge del permís de conduir i un mètode de pagament. Aquest registre 
es pot realitzar en línia i no cal anar a un lloc físic per a la seva validació, tot i que, qui 
així ho desitgi, pot personar-se en les seves oficines del carrer Sant Pere Nolasc, 7A, 
de Palma. 

https://muvon.es/


 

 
Una vegada que l'equip de muvon ha validat el registre de l'usuari, aquest ja pot 
accedir al web app i reservar el vehicle el dia i les hores que ho necessiti. Quan hagi 
finalitzat la reserva, l'usuari simplement haurà de retornar el vehicle en el mateix lloc on 
el va recollir, connectar-lo al carregador i finalitzar la sessió. 
 
Per a aquesta fase inicial muvon compta amb un primer cotxe localitzat al carrer 
Pelleteria, 7, al barri de la Calatrava. Durant els propers 3 mesos es preveu ampliar la 
flota en funció de la demanda per arribar a cobrir la zona del centre històric de Palma. 
 
 
Contacte de premsa 
Belén Larraz - comunicacion@muvon.es - (+34)649693708 
 
Imatges y material de premsa 
Zona de premsa: https://www.muvon.es/prensa/  
Vídeo com funciona: https://youtu.be/e3vpRUMefX0 (ES) / 
https://youtu.be/b-30CyViuJE (CAT) 
 
Xarxes socials muvon 
@muvonpalma #muvonpalma 
Facebook: https://www.facebook.com/muvonpalma 
Instagram: https://www.instagram.com/muvonpalma 
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