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RESUM 

En un marc on la preocupació pel medi ambient i la sostenibilitat són cada cop majors, la 
introducció de noves fonts energètiques més sostenibles en el transport urbà esdevé 
ineludible. A Barcelona es va realitzar entre 1995 i 1996 una primera prova pilot amb 
autobusos propulsats amb Gas Natural, fruit de la qual Transports Metropolitans de 
Barcelona, SA ha incorporat recentment a la seva flota 70 vehicles propulsats amb aquest 
font energètica. 
L’objectiu de la present tesina és el de presentar els resultats obtinguts en el procés 
d’avaluació de la introducció, en règim d’explotació comercial, d’aquests primers 70 
autobusos de Gas Natural a la flota de TMB. Aquesta avaluació ha consistit principalment 
en l’elaboració d’un balanç energètic i mediambiental, la realització d’una doble 
campanya d’enquestes a conductors i usuaris, i la realització del corresponent balanç 
econòmic de l’experiència. Tot això en relació amb els autobusos dièsel de TMB de 
similars característiques. 
Per completar aquesta avaluació, i situar l’experiència en el context actual de la 
sostenibilitat a Catalunya i Europa s’han analitzat prèviament la relació transport, energia i 
mediambient, estudiant detalladament els impactes del transport sobre el consum 
energètic i els impactes mediambientals; el Marc Europeu del desenvolupament 
sostenible dels transports; les energies alternatives i les seves perspectives de futur; el 
funcionament de la tecnologia dels autobusos de Gas Natural, detallant les seves 
diferents formes d’utilització i la infrastructura necessària; l’estat de la seva implantació al 
món i a l’estat espanyol: i per últim s’analitzen un seguit d’experiències realitzades en 
altres ciutats europees. 
L’actual tendència de creixement del consum energètic i de les emissions de CO2 
degudes al transport a Europa, un 2% anual, és un dels principals problemes 
mediambientals de la Unió Europea, que conscient d’aquest problema, impulsa en les 
seves accions polítiques l’aposta per la mobilitat sostenible i la introducció d’energies 
alternatives tal i com es recull en els objectius del Llibre Blanc del Transport “La política 
europea de transport de cara al 2010: L’hora de la veritat” i del Llibre Verd de l’Energia 
“Cap a una estratègia europea de seguretat del subministrament energètic”, d’acord 
amb els objectius del Protocol de Kyoto (8% de reducció de les emissions de CO2 en el 
període 2008-2012, amb relació al valor de 1990). L’objectiu és arribar a una quota del 
20% d’energies alternatives a 2020.  
Després de l’anàlisi de les diferents energies alternatives s’arriba a la conclusió de que el 
Gas Natural Comprimit (GNC) està cridat a ser a curt i mig termini la principal energia 
alternativa, ja que tot i tractar-se d’un combustible fòssil, presenta un impacte ambiental 
relativament baix i existeixen reserves suficients per assolir la futura demanda. La pila de 
combustible, basada en la tecnologia de l’Hidrogen, es una opció a llarg termini, doncs 
encara és una tecnologia per desenvolupar. En efecte, la tecnologia relativa a la 
utilització del Gas Natural com a font de propulsió de vehicles es troba força 
desenvolupada com ho demostra el seu grau d’implantació a països com Argentina, 
Estats Units i França, entre d’altres.  
Finalment, de l’avaluació de la implantació dels 70 autobusos a la flota de TMB es 
desprenen les següents principals conclusions: 

 El desavantatge energètic amb que compta el GNC en relació al gas-oil (30% de 
sobreconsum en kWh), queda abastament compensat per la reducció en les 
emissions de contaminants (entorn a un 90%).  

 Tant el col·lectiu de conductors com el d’usuaris valora molt positivament la 
introducció d’aquest tipus de vehicles, valorant la millora mediambiental que suposa i 
el seu nivell de confort (menors vibracions i sorolls). 

 La introducció del GNC va associada a un important sobrecost econòmic en el 
moment de la seva implantació, que pot actuar de fre en la implantació d’aquest 
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sistema. Aquest sobrecost queda compensat en part per la posterior reducció dels 
costos d’explotació. Aquesta compensació és encara major si es consideren els 
estalvis en costos socials derivats de la reducció d’emissions. 

Aquestes consideracions fan que la implantació i el desenvolupament del GNC com a 
sistema de propulsió, que proporciona a la societat grans beneficis mediambientals i de 
millora de la qualitat de vida, necessiti d’una real voluntat política i d’un marc legal 
favorable a l’ús d’aquestes noves energies (mitjançant subvencions o reduccions 
d’impostos), possibilitant així la reducció d’aquest sobrecost d’inversió inicial. 
 




