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3. MARC EUROPEU DEL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE DELS TRANSPORTS 

3.1. Introducció 

Els impactes energètics i mediambientals del transport anteriorment descrits, i la 
reducció de les emissions del gasos que provoquen l’efecte hivernacle, 
d’acord amb el Protocol de Kyoto, ha fet que la Unió Europea dirigeixi la seva 
política cap a la utilització de tecnologies de transport més eficients i netes, 
incloent vehicles, combustibles i mesures que ajudin a disminuir la quantitat 
d’emissions a l’atmosfera.  

 

En aquest sentit, la UE està treballant cap a la definició i implementació d’una 
estratègia de promoció de la mobilitat sostenible en el context urbà, d’acord 
amb els objectius del Llibre Blanc del Transport "La política europea de 
transports de cara a 2010: L’hora de la veritat" i del Llibre Verd de l’Energia 
“Cap a una estratègia europea de seguretat del subministrament energètic”, 
que inclourà accions com: 

 Promoció dels vehicles de baix consum i noves tecnologies de propulsió per 
reduir les emissions. 

 Promoció de l’ús dels modes col·lectius millorats i dels modes no motoritzats 
(a peu i en bicicleta) en conjunció amb els esquemes de gestió de la 
mobilitat. 

 Esquemes de gestió de la demanda, com control d’aparcaments i 
restriccions d’accés. 

 Sistemes d’informació per a una millor gestió del trànsit. 

 Sistemes de transport de passatgers i mercaderies intermodals e integrats, 
com les centrals logístiques i les terminals intermodals. 

 Sistemes de tarifes justos i eficients. 

 Suport als plans urbanístics integrals amb planificació del transport públic 
que minimitzin les necessitats de viatjar i facilitin l’ús dels transports col·lectius. 

 Promoció de modes de transport públics eficients per les persones amb 
mobilitat reduïda. 

 Suport i promoció de la bicicleta. 

 Contribució al tele-treball com a reductor de la mobilitat. 

 

Aquestes accions es concreten en els programes e iniciatives europees com 
són els Programes Marc de la UE que posteriorment es detallen. 
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Com a suport a aquestes mesures, les successives directives europees Euro fixen 
cada cop valors més restrictius en quant a les emissions de contamintats 
permesos als vehicles a motor. 

 

3.2. El context polític 

3.2.1. El Protocol de Kyoto 

El principal objectiu del Protocol de Kyoto del Conveni marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic (1997) és la reducció de les emissions de gasos 
causants de l’efecte hivernacle. La fita és arribar a una reducció de les 
emissions del 8% en el període 2008-2012, respecte al valor de 1990. 

 

Els 6 gasos concernits pel protocol són: 

 Diòxid de Carboni (CO2). 

 Metà (CH4). 

 Òxid nítric (N2O). 

 Hidrofluorocarbonats (HFC). 

 Perfluorocarbonats (PFC). 

 Sulfur hexafluoridic (SF6). 

 

Això representa una pas endavant en l’esforç d’abordar l’escalfament global 
del planeta ja que inclou objectius fixats i quantificats per limitar i reduir els 
gasos que provoquen l’efecte hivernacle. 

 

Aquesta reducció s’ha d’aplicar a tots els sectors socio-econòmics, 
particularment en el transport, ja que com es comenta en els capítols anteriors, 
és el sector on el consum energètic creix més. Com a exemple, en el sector del 
transport, la Comissió espera que les emissions de CO2 arribin a un creixement 
del 39% en comparació al valor de 1990. Així doncs, un gran esforç haurà de ser 
fet en aquest camp. 

 

Entre les polítiques i mesures que cal emprendre per aconseguir els objectius del 
Protocol de Kyoto hi ha: 

 L’ús de noves formes de propulsió menys contaminats (com el gas natural). 

 Una utilització més eficient de l’energia. 

 La reforma dels sectors de l’energia i el transport. 

 La reducció de les emissions generades pels vehicles motoritzats. 
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 La promoció dels desplaçaments a peu i en bicicleta. 

 La promoció de l’ús del transport públic. 

 La promoció de formes d’energia renovables. 

 La supressió gradual de les mesures fiscals i les subvencions contràries als 
objectius del Conveni. 

 

3.2.2. El concepte de mobilitat sostenible 

Les ciutats europees, com moltes altres ciutats en el món, han estat implicades 
durant les últimes dècades en un procés evolutiu de la seva mobilitat urbana 
basat en paràmetres no sostenibles. L’increment de l’ús del vehicle privat, 
considerat com una icona de llibertat individual, ha significat la pèrdua de la 
tradicional equilibri entre l’ús social i individual de l’espai públic. 

 

En aquest sentit, avui en dia, l’ús de l’espai públic com a lloc de relacions 
socials és a punt de ser marginal, mentre que l’espai per al trànsit i 
l’aparcament continua augmentant. La definició de un nou model de 
mobilitat, basat en paràmetres sostenibles, és la manera de canviar aquesta 
tendència. 

 

La definició de mobilitat sostenible és “l’habilitat de conjugar les necessitats de 
la societat per desplaçar-se lliurement, tenir accessibilitat a tot arreu, 
comunicar-se, comerciar i establir relacions sense sacrificar altres valors humans 
essencials o valors ecològics, avui o en el futur”. 

 

Aquesta definició emfatitza els aspectes socials de la mobilitat i promou l’ús de 
modes de transport que siguin més respectuosos amb el medi ambient, com 
són els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic, en comptes de 
la utilització dels vehicles privats motoritzats. 

 

Altres principis a tenir en compte per definir un model de mobilitat sostenible 
són: 

 Accessibilitat: Garantir el lliure accés de tots els ciutadans a tot el territori, 
especialment a les persones amb mobilitat reduïda. 

 Seguretat: Garantir la seguretat i la protecció dels espais públics, amb 
especial cura pels modes de transport més febles (caminar i anar en 
bicicleta). 

 Eficiència: Racionalitzar i promoure l’ús de diferents modes de transport, 
d’acord amb paràmetres d’eficiència energètica i operativa. 
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 Qualitat de vida: Millorar les condicions mediambientals i socials dels carrers, 
com a llocs agradables per mantenir relacions socials. 

 Dinamisme econòmic: Mantenir l’atractiu comercial combinant la 
recuperació de l’espai públic amb la revitalització comercial, el 
desenvolupament dels serveis i l’increment del número de turistes. 

 Pacte social: Integrar e implicar tots els col·lectius i agents socials en tots els 
aspectes que concerneixen al model de mobilitat. El consens entre tots ells 
és necessari per desenvolupar les mesures adoptades de la manera més 
òptima. 
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D’acord amb tots aquests principis, les principals directrius per desenvolupar un 
model sostenible són: 

 La millora de les condicions de mobilitat de vianants i ciclistes. 

 La promoció del transport públic, millorant les seves xarxes i fent-lo més 
competitiu en relació amb els modes motoritzats de mobilitat privada. 

 Racionalitzar l’ús del vehicle privat, facilitant l’accés als modes sostenibles 
(intermodalitat). 

 Racionalitzar la distribució de mercaderies. 

 Millorar la seguretat viària. 

 Controlar i reduir els factors contaminants i els nivells de sorolls. 

 Desenvolupar els Plans Urbanístics tenint en compte tots aquests principis. 

 Informar i educar als ciutadans sobre els impactes positius resultants de 
l’aplicació dels principis i objectius del model de mobilitat sostenible. 

 

Aquesta estratègia de desenvolupament sostenible va ser aprovada en el 
Consell Europeu de Göteborg, a juny de 2001. 
 

3.2.3. El Llibre Blanc del Transport 

El Llibre Blanc del Transport "La política europea de transports de cara a 2010: 
L’hora de la veritat" recull les pautes marcades per la Unió Europea en matèria 
de transport. L’objectiu principal és conciliar el desenvolupament econòmic i 
les exigències d’una societat que demana qualitat i seguretat a l’efecte de 
fomentar un transport modern i sostenible de cara a 2010. 

 

La Comissió proposa casi una seixantena de mesures dirigides a crear un 
sistema de transport capaç d’equilibrar els modes de transport, revitalitzar el 
ferrocarril, fomentar el transport marítim i fluvial i controlar el creixement del 
transport aeri. En aquest sentit, el Llibre Blanc respon a l’estratègia de 
desenvolupament sostenible aprovada pel Consell Europeu de Göteborg a juny 
de 2001, anteriorment comentada. 

 

El Llibre Blanc adverteix sobre el creixement desigual dels diferents modes de 
transport, on casi un 80% del transport de passatgers correspon a la carretera, 
amb els conseqüents problemes de congestions, accidentalitat i contaminació 
associats. La promoció del transports públics i la utilització d’energies de 
propulsió netes es planteja com una de les solucions a aquests problemes. 
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3.2.4. El Llibre Verd de l’Energia 

El Llibre Verd de l’Energia “Cap a una estratègia europea de seguretat del 
subministrament energètic”, recentment aprovat, ha posat de manifest, de 
cara als propers 20 a 30 anys, les debilitats estructurals d’abastament energètic 
de la Unió Europea i la seva fragilitat geopolítica, social i mediambiental, tenint 
en compte els compromisos europeus en el marc del Protocol de Kyoto. 

L’economia europea, cada cop més energívora, es basa essencialment en els 
combustibles fòssils. Aquestes representen les 4/5 parts del seu consum 
energètic total (petroli, carbó i gas natural), de las quals s’importen 2/3 parts. 
L’oferta comunitària d’energia amb prou feines cobreix la meitat de les 
necessitats comunitàries. Si no es prenen mesures d’aquí a l’any 2030, el pes 
dels combustibles fòssils continuarà augmentant. Les importacions energètiques 
seran molt més importants en els propers 30 anys i representaran el 70% de les 
necessitats globals. El petroli importat podria assolir una quota del 90%. 

 

Així doncs, la seguretat d’abastament exigeix tota una sèrie d’iniciatives 
polítiques que permetin, entre d’altres coses, una diversificació de fonts i 
tecnologies, sense oblidar el context geopolític i les seves implicacions. La 
principal estratègia, però, s’ha de basar en un control de la demanda. 

 

L’aposta per la utilització dels autobusos a gas natural, és una aposta encarada 
a curt, mig termini, mentre el desenvolupament d’altres fonts d’energia no fòssils 
no sigui possible. De fet, dintre dels combustibles febles, el Gas Natural presenta 
els avantatges de ser molt menys contaminant i comptar amb unes reserves 
majors, per la qual cosa s’ha de potenciar el seu ús front els altres combustibles 
fòssils, en especial el petroli. 

 

3.2.5. Les normes Euro 

Un altre front obert per la Comissió Europea és el control de les emissions de 
contaminants produïdes pels vehicles a motor. Des de l’any 1988, successives 
directives han vingut establint límits d’emissions de gasos contaminants cada 
cop més restrictius per obligar als constructors a invertir en la producció de 
vehicles més eficients. 
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Figura 7. Nivells d’emissió (valors expressats en g/kWh) segons les diferents normatives 
EURO de la UE. Font: Direcció general de Transport i Energia. Comissió Europea (DG-
TREN). 

 

 

Així doncs, la primera normativa va ser la Euro 0, aplicada en el període 1988-
1992, que ha estat continuada per les normatives Euro I (1993-1996) i Euro II 
(1996-2000), que suposaven una reducció important de les emissions permeses 
de CO i NOx. En l’actualitat, la normativa aplicable és la Euro III, amb validesa 
fins a 2005, quan entrarà en vigor la Euro IV, període 2005-2008. La normativa 
Euro V, ja està preparada per a que els constructors tinguin temps d’adaptar-se 
paulatinament als seus requeriments. 

 

3.2.6. Els programes europeus de desenvolupament  

La Unió Europea compta amb diferents marcs per oferir ajuda al 
desenvolupament de nous projectes de transport, basats en energies 
alternatives. Aquests projectes s’emmarquen en diferents programes impulsats 
per diferents direccions generals. 

 

 DG de Transport i Energia: SAVE, ALTENER, STEER 

 DG de Medi ambient: LIFE 

 DG de Relacions internacionals: SMAP, PHARE, MEDA 

 DG de Investigació i Desenvolupament: Programes Marc 

 

A continuació s’analitzen amb més atenció els Programes Marcs, recolzats 
també per les altres Direccions Generals, ja que és la via a partir de la qual es 
disposen de més fons per la recerca e investigació en les noves energies 
alternatives i la realització d’experiències pilot. 

 

Les actuacions de la UE a l’àmbit de la investigació sempre han consistit en 
estimular la cooperació entre socis de diferents països, al marc dels seus 
programes marc successius, en un món cada cop més universalitzat. L’objectiu 
es fer que la investigació i el desenvolupament tecnològic progressin a un ritme 
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més accelerat gràcies als intercanvis d’investigadors, informació i resultats 
científics entre els estats membres.  

 

El paper de la Comissió Europea dintre d’aquests programes marc consisteix en 
oferir ajudes econòmiques a investigacions o treballs a càrrec d’organismes 
d’investigació, i empreses e institucions públiques i privades. 

 

Aquests treballs o projectes han de respondre a convocatòries de propostes 
definides pels programes marc i que s’ajustin als objectius de la política 
comunitària. 

Els diferents programes que contenen projectes relacionats amb la introducció i 
desenvolupament del Gas Natural com a combustible vehicular es presenten a 
continuació. 

 

3.2.6.1 El 4rt Programa Marc 

El 4rt Programa Marc és desenvolupà entre 1994 i 1998, amb un pressupost de 
11,9 milions d’euros. 

 

Les iniciatives directament relacionades amb el transport i l’energia, en 
particular amb el transport urbà de superfície propulsat a Gas Natural, es 
recullen en dos programes: 

 

 El programa Transport RTD (Research and Technology Development) 
El programa suportà el desenvolupament i la implementació de la política 
comuna de transport de la UE. L’objectiu principal era impulsar la recerca 
com a eina per contribuir al desenvolupament, integració i gestió d’un 
sistema de transport més eficient, segur i ecològic que assegurés la mobilitat 
sostenible de persones i mercaderies. 

 

Algunes de les principals àrees de recerca i projectes associats es 
resumeixen en: 

 Gestió de la mobilitat i plans de millora de la mobilitat obligada (green 
commuter plans). 

 Integració de la planificació urbanística i el transport. 

 Eficiència i qualitat en el transport públic. 

 Infrastructura intermodal. 

 Sistemes integrats de gestió del trànsit. 

 Modes no motoritzats incloent caminar i la bicicleta. 
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 Transport urbà de mercaderies. 

 Tarificació dels carrers urbans.  

 Nous sistemes de propulsió nets i energèticament eficients pel trànsit de 
passatgers i mercaderies: Definició de projectes de suport i avaluació per 
nous sistemes de propulsió innovadors i alternatius, entre ells el Gas 
Natural. El projecte UTOPIA (evaluation of urban transport concepts using 
alternative propulsion systems), fa referència al desenvolupament del Gas 
Natural com a sistema de propulsió a les flotes d’autobús, per lo que serà 
analitzat amb detall posteriorment. 

 

 El programa Thermie 
El Programa Joule-Thermie va ser llançat en 1994 i durà fins 1998. La 
component Thermie del programa estava adreçada a la posta en marxa de 
tecnologies netes i eficients basades en formes d’energia ecològiques. 
Dintre del sector del transport, el programa ha donat suport a les 
demostracions i les penetracions al mercat de vehicles innovadors amb 
tecnologies innovadores, amb l’objectiu de reduir el consum d’energia i les 
emissions de contaminats a les ciutats, alhora que millorant les condicions 
del trànsit i la mobilitat. 

 

Dintre de les àmplies atribucions del programa THERMIE va estar 
desenvolupat el concepte dels projectes d’objectius en transport, o 
Transport Targeted Projects (TTPs) amb l’ànim de promoure un major ús de les 
tecnologies energèticament innovadores. Tenen el seu origen en la 
necessitat de reconduir el problemes energètics particulars del sector del 
transport urbà. Els resultats esperats eren la reducció del consum d’energia i 
del les emissions de contaminants a les ciutats, alhora que la millora de les 
condicions del trànsit i de la mobilitat. 

 

L’objectiu comú de tots els TTPs era el d’analitzar les experiències 
específiques a cada zona d’aplicació i emetre unes conclusions que 
poguessin ser aplicades a altres àrees urbanes d’Europa. 

 

El projectes que fan referència al desenvolupament del Gas Natural com a 
sistema de propulsió a les flotes d’autobús seran analitzats amb detall 
posteriorment. 

 

3.2.6.2 El 5è Programa Marc 

El 5è Programa Marc, desenvolupat en el període 1998-2002 ha estructurat la 
seva acció en set programes específics, dels quals 4 són temàtics i 3 són 
programes horitzontals de suport als anteriors. 
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Els programes temàtics eren: 

 Growth: Creixement competitiu i sostenible. 

 EESD: Energia, medi ambient i desenvolupament sostenible. 

 Quality of Life: Qualitat de vida i gestió dels recursos vius. 

 IST: Sobre la societat de la informació i els seus usuaris. 

 

Els programes horitzontals eren: 

 INCO 2: Confirmant el rol internacional de la comunitat de recerca. 

 Innovation/SMEs: Promoció de la innovació i promoció de la participació de 
les SMEs (Petites i Mitjanes Empreses). 

 Improving: Millorant el potencial de recerca humana i la base del 
coneixement socio-econòmic 

 

El programa EESD 
Aquest programa es va centrar especialment en temes de medi ambient i 
energia. En lo relatiu al desenvolupament sostenible, es va centrar en millorar la 
qualitat i sostenibilitat de l’ús dels recursos naturals i ecosistemes, l’amenaça del 
canvi climàtic, la qualitat de vida a les ciutats i els impactes de la producció i 
l’ús de l’energia. 

 

El programa es dividí en dos sub-programes: Medi ambient i creixement 
sostenible, i Energia. Dintre del primer, el treball es dividí en accions clau (key 
actions) i activitats genèriques de recerca. El pressupost dels programes va ser 
de 1,1 milions d’euros pel primer sub-programa i 1,0 pel segon. 

 

En concret, les prioritats definides pel sector del transport són: 

 Optimitzar les tecnologies de combustió utilitzant combustibles fòssils més 
nets i altres combustibles alternatius, com l’hidrogen. 

 Desenvolupar i demostrar els sistemes de propulsió híbrids i elèctrics. 

 Demostrar sistemes innovadors de transport públic i privat, comparant 
l’eficiència energètica, emissions, viabilitat, fiabilitat, seguretat, operativitat i 
cost econòmic dels diferents vehicles alternatius. 

 Promoció de les noves tecnologies de transport desenvolupades a la Unió 
Europea. 

 

El programa GROWTH 
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Aquest programa es basa en la mobilitat sostenible i la intermodalitat, amb 
sistemes de transport per passatgers i mercaderies segurs, intel·ligents, eficients i 
interoperables.  

 

El programa es va desenvolupar a partir de 4 accions clau: 

 Productes, processos i organització innovadors. 

 Mobilitat sostenible i intermodalitat. 

 Transport terrestre i tecnologies marines. 

 Noves perspectives per l’aeronàutica. 

 

També va desenvolupar tres accions de recerca genèrica: 

 Nous materials i producció de tecnologies en general. 

 Nous materials i producció de tecnologies a la indústria de l’acer. 

 Mesures i proves. 

 

Respecte de les energies alternatives, es destaca el projecte ENIGMATIG, on es 
fa un balanç de les diferents tecnologies alternatives i de las seva evolució. 

 

Dintre de l’acció clau sobre mobilitat sostenible i intermodalitat es desenvolupà 
la iniciativa Civitas. Aquesta iniciativa és una de les més importants portada a 
terme en el camp dels autobusos a Gas Natural, on participa per exemple la 
ciutat de Barcelona, com posteriorment es detalla. 

 

3.2.6.3 El 6è Programa Marc 

Aquest programa marc, que es desenvoluparà entre 2002 i 2006, està en la fase 
de preparació de nous projectes i de la continuació de projectes engegats 
durant el 5è Programa Marc. Els 7 programes temàtics que es desenvoluparan 
són: 

 Ciències vives, genoma i biotecnologies per la salut. 

 Tecnologies de la societat de la informació. 

 Nanotecnologies i nanociències, nous materials. 

 Aeronàutica i espai. 

 Qualitat i seguretat alimentaria. 

 Ciutadans i govern en la societat del coneixement. 

 Desenvolupament sostenible, canvi global i ecosistemes: Reforçar les 
capacitats científiques i tecnològiques necessàries per Europa, per ser 



 
Anàlisi dels beneficis d’utilització d’autobusos propulsats per Gas Natural 27 

capaços de implementar un desenvolupament sostenible, integrant els 
objectius medi ambientals, econòmics i socials, amb particular atenció a les 
energies renovables, el transport, i la gestió sostenible dels recursos terrestres i 
marins d’Europa. 

 

Dintre d’aquest darrer programa temàtic es desenvoluparà la Iniciativa Civitas 
II, que continuarà els treballs engegats per la iniciativa Civitas del 5è Programa 
Marc. Com s’observa en la descripció del programa temàtic, l’impuls de les 
tecnologies netes pel transport urbà continua sent una de les prioritats 
principals. 

 


