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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

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. 

 

En aquest sentit, durant el segon semestre de l'any 1995 i tot l'any 1996 es va 
realitzar una experiència amb dos autobusos urbans propulsats amb Gas 
Natural amb la col·laboració de TMB, Gas Natural SDG, Mercedes Benz i l'Institut 
Català d'Energia (ICAEN), que tenia com a finalitat demostrar la viabilitat 
d'aquest combustible en vehicles de transport públic urbà. 

 

Degut als bons resultats de la primera experiència, tres anys més tard, el 19 
d'abril de 2000, TMB i l’Ajuntament de Barcelona van firmar un conveni amb 
l’empresa Gas Natural per col·laborar en l'aplicació del gas natural en l'àmbit 
dels transports públics de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

 

A finals de 2001 s’havien adquirit  35 autobusos propulsats amb gas natural (20 
autobusos MAN NL 233F GNC i 15 IVECO City-Class GNC) i al 2002 aquesta 
primera flota s’incrementà en 35 vehicles més (20 IVECO i 15 MAN NL 243F 
GNC). Aquesta primera etapa de renovació tindrà continuïtat en el temps, en 
funció de les disponibilitats i dels avenços tecnològics, fins arribar a disposar 
d’una flota de 250 vehicles -un quart de la flota total d’autobusos de TMB- 
funcionant amb aquest combustible a la ciutat. 

 

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 d’autobusos de 
transport públic urbà de la ciutat de Barcelona. 

 

L’avaluació s’ha recolzat en tres pilars: 

 L’elaboració d’un balanç energètic i mediambiental. 

 La realització d’una doble campanya d’enquestes a conductors i usuaris. 

 La realització del corresponent balanç econòmic de l’experiència. 

 

I ha estat realitzada en relació als autobusos, de similars característiques, 
propulsats a dièsel, per tal de copsar i plasmar les diferències derivades de l’ús 
d’un o altre combustible en una flota de transport públic urbà, possibilitant així 
la constatació dels punts forts i dèbils d’aquest nou sistema de propulsió en 
relació a l’emprat tradicionalment. 
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La pretensió final del procés avaluatiu ha estat doncs, la de corroborar la 
funcionalitat (apuntada en aquella primera prova pilot realitzada els anys 1995 i 
1996) del GNC com a sistema de propulsió aplicat al servei de transport públic 
urbà de la ciutat de Barcelona (aquest cop però en situació de plena 
explotació comercial, amb 70 autobusos funcionant des de fa pràcticament 2 
anys). 

Amb aquest objectiu, s’han intentat copsar i recollir tots els punts de vista 
possibles i les diverses dimensions que entren en joc per tal d’avaluar els 
principals avantatges atribuïts, en altres experiències realitzades arreu d’Europa 
o en la mateixa prova pilot realitzada a Barcelona, al GNC com a sistema de 
propulsió d’una flota de transport públic urbà en relació als combustibles fòssils 
emprats tradicionalment:  

 Bàsica i fonamentalment en termes de reducció de l’impacte ambiental 
(què suposa en termes d’emissions contaminants que a Barcelona s’hagin 
incorporat 70 vehicles a GNC?). 

 Però també en termes més genèrics de qualitat del servei (el viatge en un 
autobús funcionant a GNC és més agradable? les prestacions pel que fa a 
la conducció han de ser un factor limitant en la seva introducció?). 

 I en termes econòmics (l’aposta pel GNC com a sistema de propulsió de la 
flota d’autobusos urbans, representa un sobrecost econòmic en relació als 
combustibles convencionals?). 

 

Aquesta avaluació la ha realitzar l’autor de la present tesina com a experiència 
professional, emmarcada en l’estudi “Avaluació de la flota d’autobusos de Gas 
Natural Comprimit”, encarregat per TMB a la consultora Consulting Formaplan 
S.L., on l’autor hi treballa. 

 

Per completar aquesta avaluació, i situar l’experiència en el context actual de 
la sostenibilitat a Catalunya i Europa s’han analitzat prèviament els següents 
aspectes: 

 La relació transport, energia i mediambient, estudiant detalladament els 
impactes del transport sobre el consum energètic i els impactes 
mediambientals. A més a més s’ha analitzat el benefici dels autobusos a Gas 
Natural en aquest aspecte. 

 El Marc Europeu del desenvolupament sostenible dels transports. En aquest 
punt es detalla el context polític de la Unió Europea en relació a la 
sostenibilitat i les eines que aquesta aporta per a tal fi. 

 Energies alternatives i perspectives. L’objectiu d’aquest punt es presentar les 
diferents energies alternatives que existeixen a l’actualitat, valorant les seves 
perspectives de desenvolupament, amb especial èmfasi en el Gas Natural. 
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 Gas Natural i Transport públic. Es fa referència en aquest capítol al 
funcionament de la tecnologia dels autobusos de Gas Natural, detallant les 
seves diferents formes d’utilització i la infrastructura necessària. Així mateix es 
presenta l’estat de la seva implantació al món i a l’estat espanyol. Per últim 
s’analitzen un seguit d’experiències realitzades en altres ciutats europees.  

 


