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5. GAS NATURAL I TRANSPORT PÚBLIC 

5.1. Introducció 

D’acord amb el context polític i les iniciatives de la UE anteriorment descrit 
d’impuls de les energies alternatives i de les avantatges que a curt i mig termini 
el Gas Natural presenta davant de les altres, els autobusos propulsats a Gas 
Natural representen el futur més immediat per a les flotes urbanes de transport 
públic. 

 

En efecte, el Gas Natural presenta les següents avantatges: 

 Un menor impacte ambiental pel que fa a determinades emissions de 
contaminants. 

 Unes possibilitats d’aplicació immediata, amb uns costos relativament baixos 
en termes d’adaptació tecnològica dels vehicles en sèrie ja existents. 

 És una energia primària amb uns costos d’explotació moderats en relació a 
d’altres energies alternatives aplicables al transport (el gas natural és un 
combustible fòssil que s’obté de la natura en el mateix estat en què es 
consumeix sense necessitat de cap tipus de transformació). 

 És una tecnologia àmpliament demostrada en el camp del transport públic, 
a Europa i a la resta del món. 

 

A Espanya, des de 1993, les administracions locals juntament amb el Grup Gas 
Natural i els organismes encarregats del transport urbà municipal, col·laboren 
en diversitat de projectes per a la implantació d’aquesta nova tecnologia en 
les flotes de transport públic urbà, alguns ja en règim d’explotació comercial 
(Madrid i Barcelona per exemple, amb 110 i 70 autobusos respectivament, i que 
dota aquestes ciutats d’unes de les flotes d’autobusos de GNC més importants 
d’Europa), d’altres en termes d’experiències pilot prèvies a l’aplicació, més o 
menys generalitzada i en règim d’explotació comercial, d’aquest combustible 
a les flotes de transport urbà de ciutats com Burgos, València, Vigo, Valladolid, 
Bilbao, Salamanca, Sevilla, ...). 

 

Al finalitzar el 2002, el Grup Gas Natural tenia 21 estacions de càrrega 
instal·lades a 8 ciutats de la geografia espanyola que subministraven gas a més 
de 500 vehicles (autobusos, camions i microbusos). 

 

5.2. La tecnologia del Gas Natural en els autobusos urbans 

El gas natural s’utilitza com a combustible en vehicles des de fa més de 40 anys, 
i és ja una realitat en molts països com ara Itàlia, Rússia, Argentina i Estats Units. 
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Actualment, circulen a tot el món més de 2 milions de vehicles propulsats amb 
aquest combustible. 
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Foto 5. Autobús a GNC pels carrers de París 
(Renault Àgora). Font: www.transbus.org. 

 

El Gas Natural com a combustible presenta dues formes d’utilització, comprimit 
i liquat: 

 El Gas Natural Comprimit (GNC) s’emmagatzema en els autobusos en forma 
gasosa en dipòsits a 200 bars de pressió, situats a la part superior del vehicle. 
El volum de combustible dels dipòsits permet autonomies que oscil·len 
entorn dels 200-250 km, suficients pel transport públic urbà. 

 El Gas Natural Liquat (GNL) s’emmagatzema en els autobusos en forma 
líquida a baixes temperatures en dipòsits criogènics. El volum de combustible 
dels dipòsits permet autonomies majors que oscil·len entorn dels 700-800 km. 
No obstant la tecnologia no es troba tan desenvolupada i és més costosa 
que la del GNC. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 6. Vista, a la part superior, dels dipòsits 
d’emmagatzematge del GNC d’un autobús. Font: 
www.transbus.org. 

 

La utilització més eficient del gas natural en vehicles s’obté amb motors de 
cicle Otto (gasolina), en els que l’ús de gas natural requereix, únicament, una 
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modificació de l’encesa. Per a motors de cicle dièsel, l’ús de gas natural només 
és possible si es manté una injecció parcial simultània de gas-oil per provocar la 
ignició per compressió. La proporció de gas natural/gas-oil acostuma a ser de 
9/1, però pot variar en funció del regim, del sistema de regulació i del propi 
sistema de injecció del gas-oil. Es tracta d’una solució de doble combustible 
simultani anomenada dual-fuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Esquema del sistema de propulsió amb Gas Natural instal·lat en 
un autobús. Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

La càrrega dels dipòsits es produeix en estacions de recàrrega ubicades a les 
cotxeres de la companyia d’autobusos. Aquestes estacions poden ser de dos 
tipus: 

 Estacions de recàrrega lenta: Permeten omplir els dipòsits dels autobusos 
aprofitant l’aparcament nocturn dels vehicles, en un procés que pot durar 
entre 3 i 4 hores. Els principals avantatges són: 

o La minimització de la inversió en equips i en consum d’energia 
elèctrica durant el procés. 

o Funcionament autònom, amb poca atenció de personal. 

o Possibilitat de funcionament en càrrega ràpida durant el dia per a 
vehicles lleugers, permetent amortitzar més ràpidament la inversió 
inicial. 

El principal inconvenient del sistema és la quantitat d’espai requerit. 

 Estacions de recàrrega ràpida: Treballen amb compressor molt més potents 
que permeten omplir els dipòsits dels autobusos en uns 10 minuts. Els 
principals avantatges són la reducció de l’espai destinant a les operacions i 
del temps, donant més possibilitats logístiques a l’empresa. Els principals 
inconvenients són el major cost d’adquisició dels equips i l’augment de la 
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temperatura del gas que redueix el volum de gas emmagatzemable als 
dipòsits i per tant l’autonomia dels vehicles. 

 

Pel que fa als aspectes econòmics, la facilitat del seu transport per mitjà dels 
gasoductes i la simplicitat del procés de tractament previ a la seva utilització, 
confereixen al gas natural un avantatge potencial en relació al cost associat 
als carburants derivats del petroli. A aquest avantatge general, cal afegir-li que 
la seva combustió en els motors (altament neta), en contenir menys impureses, 
produeix menys partícules solides i perllonga la durada de les bugies i dels filtres 
de combustible, a la vegada que redueix les vibracions i el nivell de soroll del 
motor, factors que contribueixen decisivament a prolongar la vida del motor i a 
rebaixar-ne els costos de manteniment. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 7. Estació de compressió de gas natural i flota d’autobusos a GNC, a les cotxeres del servei 
de transport públic urbà de la ciutat francesa de Poitiers. Font: www.transbus.org. 
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Foto 8. Recàrrega d’un autobús 
de GNC a Montpellier. Font: 
www.transbus.org. 

 

 

Malgrat alguns tòpics sobre la seguretat d’aquest combustible en els vehicles, 
el gas natural és un combustible segur ja que, en ser menys dens que l’aire, no 
té tendència a acumular-se a portaequipatges o forats dels vehicles, disminuint 
així el risc d’incendi o explosió. 

 

Pel que fa a la dimensió ambiental, el gas natural és el combustible fòssil amb 
un més baix impacte, característica que l’hi atorga un seguit d’avantatges 
prou rellevants i significatius en la comparació amb els combustibles derivats 
del petroli: 
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 Presenta una molt elevada eficiència energètica. 

 No conté sofre i, per tant, no emet òxids de sofre (SO2), no contribuint així a 
la formació de la pluja àcida. 

 Les seves propietats químiques permeten l’ús de catalitzadors, que 
minimitzen les emissions a l’atmosfera de diòxid de carboni (CO2,), òxids de 
nitrogen (NOx), monòxid de carboni (CO) i hidrocarburs respecte als 
carburants convencionals. 

Respecte al gas-oil per exemple, el GNC permet reduir en un 80% l’emissió 
d’òxids de nitrogen i hidrocarburs, en un 50% la de monòxid de carboni i en 
un 25% les emissions de CO2. 

 No conté plom ni traces de metalls pesants, la qual cosa evita les emissions 
d’aquests elements a l’atmosfera. 

 No emet partícules sòlides en suspensió, que és un dels principals problemes 
ambientals que genera el gas-oil i que provoca problemes importants en la 
salut humana. 

 I redueix el nivell de soroll del motor (presenta nivells d’emissió sonora 
aproximadament uns 10 dB(A) menors que els corresponents a un motor 
Dièsel), especialment quan funciona en ralentí, així com uns nivells inferiors 
de vibració. 

 

En termes de sostenibilitat ambiental l’únic aspecte negatiu, vers les altres noves 
energies que s’estan desenvolupant per al transport, és el fet de tractar-se d’un 
combustible fòssil, un recurs renovable però a una escala temporal que fa que 
se’l hagi de considerar a efectes pràctics com a no renovable. Característica 
que no comparteixen els biocarburants, l’electricitat, o l’hidrogen. 

 

5.3. La implantació del Gas Natural al món 

La seva viabilitat tècnica, les seves altes prestacions, els costos econòmics un 
cop feta i amortitzada la inversió inicial, i la creixent varietat d’opcions han 
estimulat la introducció en força d’aquesta tecnologia en mercats com el 
d’Estats d’Units d’Amèrica del Nord, Canadà, alguns Estats d’Amèrica del Sud i 
Central, Nova Zelanda, i alguns Estats de l’Europa occidental i Rússia. 

 

Potser el cas més espectacular és el d’Argentina, país en el que el gas natural 
constituïa, al acabar el segle XX, el 46% de la matriu energètica, gràcies en part 
a que al 1984 es va elaborar el Pla de Substitució de Combustibles Líquids que 
ha permès l’obtenció de resultats francament espectaculars: actualment, 
l’Argentina és el país líder al món en l’ús del GNC, amb 778.903 vehicles 
funcionant (al iniciar el 2003), i 1.036 estacions de servei distribuïdes per tot el 



 
Anàlisi dels beneficis d’utilització d’autobusos propulsats per Gas Natural 50 

país. El parc de vehicles propulsat a GNC representava, al iniciar el present 
segle, un 9,1% del parc de vehicles total, amb un promig de conversió mensual 
de vehicles a GNC de 2.904.1. 

 
Estacions Número 

País Ciutats amb 
GNC Operatives Projectades 

Gas venut 
m3  mensuals vehicles 

Argentina 205 1.036 95 183.666.000 778.903 
Bolívia 4 17 3 2.200.000 6.000 
Brasil 60 411 120 70.000.000 344.632 
Colòmbia 11 32 12 7.500.000 9.126 
Xile 5 12 5 800.000 3.000 
Mèxic 2 4 2 20.000 2.000 
Trinitat & 
Tobago 11 12 4 1.800.000 4.000 
Veneçuela 24 147  8.152.054 44.146 
Total 322 1.671 241 274.138.054 1.191.807 

Taula 3. Parc de vehicles a GNC a Llatinoamèrica, 2003. Font: Cámara Argentina de Gas 
Natural Comprimido. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Foto 9. Vehicle a GNC i estació d’aprovisionament a l’Argentina. 

 

Al continent europeu però, l’abast d’aquest combustible al sector del transport 
és marcadament desigual, tot i tractar-se d’una tecnologia present al continent 
des de mitjans del segle passat. Al finalitzar el segle XX, existia a Europa un parc 
de vehicles proper a les 465.000 unitats de les que pràcticament 380.000 
circulaven per Itàlia. Les limitacions a la seva expansió estan molt relacionades 
amb l’encara elevat preu dels models de vehicles disponibles (un preu que 
disminuiria dràsticament amb una majors volums de producció) i a l’escassa 
implantació d’estacions de servei especialitzades en la distribució de gas: unes 
400 a Itàlia, 208 a Rússia i unes 150 repartides en diferents proporcions per la 
resta del continent (dades de 2001). 

                                                 
1 La conversió de vehicles convencionals a vehicles propulsats a GNC és senzilla mitjançant uns 
existeixen uns kits de conversió que permeten operar amb GNC a vehicles dotats d’un motor de 
cicle Otto d’injecció electrònica, de manera que puguin circular tant amb gas natural com 
amb gasolina. 
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Actualment però, l’impuls que està experimentant aquesta tecnologia fa 
pensar en un escenari sensiblement diferent a curt i mig termini: 

 A Alemanya, en l’horitzó de l’any 2006 es preveu que hi existeixin unes 1.000 
estacions de recàrrega. 

 A França, la meitat de les ciutats amb més de 200.000 habitants tenen 
autobusos funcionant amb aquest sistema de propulsió. En l’actualitat n’hi 
ha més de 1.000 en funcionament i es preveu duplicar la flota en els propers 
anys. 

 Els Països Baixos s’han marcat com a fita arribar als 800.000 vehicles 
funcionant amb aquesta tecnologia en un termini de 5 anys, juntament amb 
la implementació de 700 estacions de recàrrega. 

 Itàlia s’ha fixat com a objectiu, pràcticament duplicar les estacions de 
recàrrega actuals en els propers 2 anys, arribant a les 600. 

 Altres països, com Suècia, Suïssa i Gran Bretanya, estan desenvolupant 
campanyes per l’ús del gas natural en vehicles. 

 

Unes previsions que confirmen el paper del GNC com a solució idònia a mig-
llarg termini, mentre no es desenvolupen i maduren altres alternatives, 
bàsicament la pila de combustible (hidrogen), considerades la solució definitiva 
a llarg termini en tant que recurs plenament renovables. 

 
País Vehicles Estacions de recàrrega Any 

Itàlia 380.000 369 2001 
Pakistan 280.000 333 2002 
Estats Units 102.430 1.250 2001 
Índia 84.150 116 2002 
Egipte 42.000 72 2002 
Xina 36.000 70 2001 
Ucrania 35.000 87 2001 
Rússia 31.000 208 2001 
Taiwan 24.000 12 2002 
Canadà 20.505 222 2001 

Taula 4. Els 10 principals parcs de vehicles a GNC del món (excepte 
Llatinoamèrica). Font: Associació Internacional de Vehicles a Gas Natural.  

 

5.4. La situació a l’Estat Espanyol 

A l’Estat Espanyol, l’escassa implantació del gas natural com a combustible 
aplicat a l’automoció s’explica, a banda de les consideracions amb caràcter 
general exposades en l’apartat anterior, al marc legal i impositor vigent fins al 
mes de desembre de l’any 2002. En l’actualitat, les modificacions que s’hi han 
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introduït permeten esperar una major implementació i presencia d’aquesta 
tecnologia en els mitjans de transport. 

 

Context legal fins a 31/12/02: 

 La Llei d’impostos especials de 28/12/92, excloïa específicament el gas 
natural (GN) com a combustible apte per a ser usat en vehicles. 

 L’Ordre del Ministerio de Hacienda de 25/03/94, equiparava el GN al gas 
liquat del petroli (GLP) a tots els efectes: 

o Restricció del seu ús al: Servei públic d’àmbit local, plataformes 
elevadores en locals tancats i motors en bancs de proves fixos. 

o Impost reduït per aquests usos de 9.562 pts/t (0,38 c€/kWh). 

o Per la resta d’usos s’estipulava un preu de 132.313 pts/t (5,81 c€/kWh). 

 L’Ordre del Ministerio de Industria y Energía de 17/04/2000, proposava la 
supressió de la restricció en l’ús del GLP (i per equiparació del GN), però no 
modificava la diferencia de càrrega impositora entre usos, fet que mantenia 
el caràcter d’inviabilitat per aquelles altres aplicacions no especificades. 

 El Reial Decret 736 de 08/07/88, de Reformes de importància sobre la 
homologació de vehicles establia en els annexos que el GLP només era 
aplicable a vehicles de transport de viatgers de servei públic, impedint-ne 
així el seu ús en vehicles privats. 

 

Marc legal i impositor a partir de primer de gener de 2003: 

 El Reial Decret 736 de 08/07/88 ha estat modificat amb data 17/12/02 
possibilitant la utilització de gas com a combustible per a qualsevol tipologia 
de vehicle a motor a partir dels 6 mesos de la seva publicació. 

 La Llei 53/2002 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
d’ordre social, fixa l’impost pel GLP d’ús general en 125€/t (0,91 c€/kWh) en 
lloc de 5,81 c€/kWh, quedant establert en poc més del doble de l’impost 
especial reduït. 

 

La normativa aplicable actualment és la següent: 

 NT-IG 108. Normes de Seguretat i Treball en vehicles GNC. 

 110 R00 ECE. Reglament per vehicles a motor propulsats per GNC. 
 VdTÜV-MerkBlatt 757. Especificacions per les instal·lacions de GNC en els 

vehicles a motor. 

 Orden de 17 de diciembre de 1985 (BOE de 9 de enero de 1986). Instrucció 
sobre documentació i posta en marxa de les instal·lacions receptores de 
gasos combustibles i la instrucció sobre instal·ladors autoritzats i empreses 
instal·ladores. 
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Aquesta normativa fa referència a diferents aspectes per separat de la 
tecnologia relativa al Gas Natural en vehicles. A finals de l’any 2003 s’espera 
una nova normativa europea adreçada a aquest tema que englobi en una 
tots aquests aspectes. 

 

En aquest context, en l’Estat Espanyol actualment hi ha en circulació més de 
500 vehicles funcionant en GN (la immensa majoria en GNC), 21 estacions de 
recàrrega i més de 200 milions de kWh/any de consum. 

 

L’escenari dibuixat amb l’entrada en vigor del nou marc legal però, es força 
esperançador de cara a la introducció del gas natural en el sector dels 
transports: 

 Pel que fa als vehicles de servei públic: se’ls manté l’impost especial reduït, 
alhora que s’han introduït majors possibilitats d’utilització de la capacitat, 
amb què estan dotades, les estacions de recàrrega. 

 Pel que fa a la resta de vehicles: cal valorar aquesta mateixa incidència pel 
que fa a les majors possibilitats d’utilització de les estacions de recàrrega, 
però sobretot l’obertura de nous camps d’aplicació (com ara flotes 
d’empreses, vehicles de transport interurbà de mercaderies (GNL), així com 
també vehicles privats). 

 

Tanmateix, encara cal generar nous incentius, tal i com existeixen en d’altres 
països, que impulsin el desenvolupament de l’ús del gas natural com a energia 
de tracció vehicular. 

 

Municipi Empresa  
Posada 

en 
servei 

Estacions 
de 

recàrrega 
Vehicles Tipus Ús Previsions 

Madrid EMT 1996 1 110 GNC Autobusos 250 

València EMT 1997 1 2 GNC Autobusos No 

Sevilla TUSSAM 1997 1 2 GNC Autobusos Si 

Oviedo FCC 1999 1 6 GNC Recollida 
escombraries No 

Madrid Ministerio de 
Defensa 1999 1 2 GNC Microbús No 

Madrid FCC 1999 3 146 GNC Recollida 
escombraries Fins a 200 

Salamanca Salamanca de 
transportes 2000 1 10 GNC Autobusos Fins a 36 

Barcelona FCC 2000 1 34 GNC Recollida 
escombraries No 

Barcelona CESPA 2001 1 26 GNL Recollida 
escombraries Si 
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Barcelona HAMSA 2001 1 10 GNL Transport 
mercaderies Si 

Barcelona URBASER 2001 1 21 GNC Recollida 
escombraries No 

Burgos SMAUB 2001 1 6 GNC Autobusos Fins a 40 

Barcelona TMB 2001 1 70 GNC Autobusos Fins a 250 

Navarra IBEREMBAL 2001 1 16 GNC Plataformes 
elevadores No 

Vigo FCC 2001 1 10 GNC Recollida 
escombraries No 

Prat de 
Llobregat, el URBASER 2001 1 9 GNC Recollida 

escombraries No 

Reus FCC 2002 1 16 GNC Recollida 
escombraries No 

Barcelona Cobega (Coca-
Cola) 2002 1 8 GNC Plataformes 

elevadores Si 

Tarragona FCC 2002 1 9 GNC Recollida 
escombraries No 

TOTAL   21 513    

Taula 5. Implantació del gas natural com a energia de tracció per vehicles a l’Estat 
Espanyol, any 2002. Font: Gas Natural. 

 

5.5. Els projectes europeus sobre Gas Natural 

Els projectes europeus sobre Gas Natural aplicats al transport públic urbà es 
deriven dels diferents programes presentats en el capítol 3.3. En aquest capítol 
s’exposaran les primeres experiències realitzades dintre del 4rt Programa Marc 
(UTOPIA, JUPITER, NGVEurope, ENTIRE, ZEUS i ECOBUS), així com les iniciatives 
darrerament posades en marxa dintre del 5è Programa Marc (CIVITAS) i que es 
continuaran desenvolupant en el 6è Programa Marc (CIVITAS II). 

5.5.1. El projecte UTOPIA 

El principal objectiu del projecte UTOPIA, creat l’any 1998 dintre del programa 
de transport RTD del 4rt Programa Marc, era proporcionar als responsables del 
transport les eines, mètodes i directrius necessàries per a la introducció al 
mercat de les solucions més adients de transport basades en els nous sistemes 
de propulsió. 

 

El projecte: 

 Realitzà una revisió avançada dels nous sistemes de propulsió i dels 
conceptes orientats comercialment al transport. 

 Analitzà els mètodes i els resultats dels nous projectes de demostració del 
sistema de propulsió al voltant del món. 

 Desenvolupà directrius sobre les millors maneres d’introduir aquests sistemes 
basats en els resultats d’aquest anàlisis. 
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 Desenvolupà el software per ajudar als responsables a les proves 
comparatives dels diferents llocs on s’estan introduint els nous sistemes, i 
trobar les solucions tecnològiques adients per a les solucions urbanes 
específiques. 

 

El principal projecte de demostració realitzat dins UTOPIA relatiu als autobusos 
de Gas Natural es va realitzar a França tal i com es comenta a continuació. 

 

5.5.1.1 Projecte de demostració a França 

El projecte va partir de la base de que les iniciatives públiques en el camp de la 
mobilitat urbana, particularment els autobusos urbans, havien de ser exemplars 
respecte a les seves emissions de contaminants. Per aquest motiu es va iniciar 
un prova amb autobusos propulsats amb Gas Natural. 

 

Per ajudar a desenvolupar el projecte es va crear una societat entre el GART 
(agrupació de les autoritats responsables del transport), la UTP (unió del 
transport públic), el GDF (companyia del gas de França) i l’ADEME (agència de 
l’ambient i del control de l’energia). Aquest consorci va planejar un programa 
experimental amb un nombre de fases resumides a continuació: 

 La selecció de sis xarxes adientes pel funcionament d’autobusos de gas 
naturals. Els llocs seleccionats o escollits eren: Niza, Paris(RATP), Les Ulis, 
Valence, Poitiers i Montbeliard. 

 La instal·lació d’un sistema complet per avaluar el progrés. 

 La compilació i difusió de la informació. 

 

Desprès que un nombre significatiu d’autobusos s’incorporessin al servei, els 
resultats principals han conduït a: 

 Una avaluació de les emissions contaminants de les diferents tecnologies de 
l’autobús de GN (comparades amb el dièsel) realitzades sota condicions 
reals. 

 Assistència transversal de les solucions i dels problemes tècnics adoptats. 
Aquesta avaluació en diferents llocs va permetre la comparació de les 
diferents opcions tècniques (disposició del gas, tria del vehicle, aspectes de 
seguretat). 

 Una avaluació dels costos i de les avantatges econòmiques de la solució del 
gas natural. 

 Una comparació dels autobusos a GN amb els autobusos dièsel. El consum 
ha estat un element clau en aquesta comparació. 

 Identificació dels problemes legals rellevants (regulació de seguretat). 
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 Una avaluació de l’opinió dels usuaris dels autobusos a GN. 

 

5.5.2. Els projectes Júpiter 1 i 2 

El projectes Júpiter 1 i 2, derivats del programa THERMIE del 4rt Programa Marc, 
fou una iniciativa important del transport i de l’energia promoguda originalment 
per sis ciutats de la Unió Europea: Aälborg (Dinamarca), Bilbao (Espanya), 
Florència (Itàlia), Gante (Bèlgica), Liverpool (Regne Unit), i Patra (Grècia), a les 
quals es va afegir Heidelberg (Alemanya) i Nantes (França) com a socis de ple 
dret, juntament amb les ciutats de Luleaa (Suecia) i de Riga (Latvia) com 
observadores. 

 
Júpiter 1 fou una iniciativa de transport i de energia promoguda originalment 
per sis ciutat. Les autoritats de les ciutats, juntament amb les companyies del 
transport públic, socis industrials i consultors, executaven una gamma dels 
projectes integrats de demostració, dissenyats per reduir el consum d’energia i 
les emissions nocives o danyoses mitjançant tres tipus de mesures: 

 Polítiques integrades del transport adreçades a l’augment de l’ús del 
transport públic reduint l’ús del transport privat. 

 La introducció de nous vehicles de transport públic energèticament més 
eficients. 

 L’ús de combustibles alternatius en les flotes d’autobusos. 

 

La inversió total en Júpiter-1 fou de 62 milions d’euros, el 20% dels quals l’aportà 
el programa THERMIE. JÚPITER va començar al Juliol del 1993 i va acabar al 
Desembre del 1996. El resultat fou importants reduccions en el consum d’ 
energia, i un gran nombre de ciutats ,d’organitzacions, i d’individus a nivell 
local, nacional i europeu, han demostrat un gran interès en el projecte. 

 

La segona fase de la iniciativa, JÚPITER-2 s’afegí a la feina realitzada a JÚPITER-1 
i inicià nous esquemes per portar més enllà el concepte de la ciutat 
energèticament eficient. Els objectius específics de Jupiter-2 van ser els 
següents: 

 Implementar projectes a gran escala en vuit ciutats europees, cadascun 
integrant aspectes de plantejament urbanístic i provisió d’infrastructura, 
optimització de l’ús de la infrastructura del transport, tecnologies 
innovadores dels vehicle i combustibles nets; amb l’ànim de demostrar 
estratègies viables per l’estalvi d’energia i la millora medi ambiental. 

 Assolir els standards mínims de reducció del 20% en consum d’energia i 
emissions de contaminants a cada lloc de la demostració. 

 Avaluar els impactes dels projectes de demostració fent servir mètodes i 
eines comunes i avançar l’estat de l’art en aquest camp. 
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 Desenvolupar pautes practiques per animar a la posada en pràctica de les 
polítiques econòmiques d’energia del transport i de l’ús del sòl, que podrien 
ser utilitzades per altres ciutats. 

 Promoure el concepte de la ciutat energèticament eficient i el paper de la 
iniciativa  JÚPITER. 

 

Els costos totals del projecte foren d’uns 38 milions d’euros, amb la part elegible 
ascendint  a 11,7 milions d’euros, dels quals l’ajuda prevista de THERMIE va 
cobrir prop de 4,7 milions d’euros. 
 

El projecte promogué doncs innovacions tecnològiques per dissenyar nous 
vehicles de transport públic més eficients que funcionessin amb combustibles 
alternatius, d’acord amb una estratègia global de reducció del consum 
energètic i de les emissions. 

 

Un mínim de 85 nous autobusos foren inclosos en els projectes de demostració. 
Es van posar en marxa una gamma de nous combustibles alternatius. En 
algunes ciutats ja se sabia quines tecnologies es farien servir. En altres casos, les 
investigacions van començar amb l’inici del projecte per tal de determinar les 
tecnologies i els combustibles més adients del vehicle que es faria servir d’acord 
amb les circumstancies locals. Entre els combustibles alternatius i mesures 
d’estalvi d’energia que es van considerar destacar el Gas Natural Comprimit. 

 

5.5.3. El projecte NGV Europe 

El projecte NGV Europe, que s’emmarcà dintre del programa Thermie del 4rt 
Programa Marc, tenia com a objectiu provar i desenvolupar vehicles a Gas 
Natural en Europa a les ciutats europees on existia una gran concentració de 
població, vehicles i, conseqüentment, pol·lució urbana. Aquesta demostració 
depenia de la cooperació i associació entre els interessos del transport urbà 
públic i privat. 

 

El projecte combinà innovació i noves tecnologies de GN per millorar la qualitat 
de l’aire urbà col·locant 323 vehicles al carrer en 15 ciutats de 7 països 
europeus. Els resultats del projecte van ser: 

 Quantificació dels beneficis en les emissions utilitzant els motors operats amb 
GN. 

 Quantificació dels aspectes d’operació i manteniment dels vehicles a GN. 

 Reforçament de la infrastructura de recarrega de GN en àrees urbanes. 

 Disseminació e informació a les autoritats públiques per conscienciar sobre 
els beneficis del GN. 
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 Assolir beneficis econòmics, laborals i d’exportació involucrant a 25 
fabricants de vehicles i subministradors de gas. 

 

Les principals experiències relacionades amb autobusos de GN dintre d’aquest 
projecte es resumeixen a continuació: 

 

Ciutat Projecte 
Augsburg 
(Alemanya) 

Aquesta ciutat va ser la primera en Alemanya, a 1995, en 
prendre la decisió de convertir gradualment la seva flota 
operativa d’autobusos en el centre de la ciutat, 140 
vehicles, a GN abans de 2005. 

Els primer resultats obtinguts després de la posada en marxa 
dels primers 30 autobusos, a 1998, són: 

• A nivell operatiu: No s’observen problemes inusuals de 
manteniment deguts als equipaments de GN. L’estació de 
recarrega permet recarregar els vehicles entre tres i quatre 
hores, alhora que es fan les tasques de neteja, manteniment, 
etc. A més a més està oberta al públic en general, el que 
permet amortitzar més ràpidament el seu cost. 

• A nivell medi ambiental: L’increment de consum dels nous 
autobusos, un 29% de mitjana, respecte dels dièsel, es veu 
compensat per menor cost del GN i la reducció d’emissions 
(-18,2% de CO, -47,1% de NOx,   -4,5% de HC, -2,4% de 
partícules). 

Colmar 
(França) 

L’objectiu de la ciutat és que la totalitat de la seva flota (36 
autobusos) acabi funcionant amb GN. Amb aquest projecte 
es pretenia avaluar els impactes medi ambientals i 
comercials dels vehicles a GN. 

Durant les proves amb 4 autobusos no s’han detectat 
problemes operatius ni de manteniment significatius. 

Costos del sistema: Sobrecost de l’autobús de GN=35.000€; 
modificacions de cotxers=35.000€; estació de recarrega 
=345.000€. 

Costos de funcionament: Dièsel=0,49€/km; GN=0,21€/km. 

Poitiers 
(França) 

Introducció, a partir de 1998, de 22 autobusos de GN en dos 
línies del centre històric de la ciutat. Tot i que s’ha constatat 
un augment del consum de gas respecte del dièsel, un 29%, 
el balanç econòmic es va donar quan el consum de gas 
arribà als 45.000 Nm3, és a dir, amb 16 autobusos conduint 
més de 4.700 km/mes. Aquest fet va dependre de l’augment 
del preu del dièsel i de la reducció dels impostos sobre el gas 
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a França. 

Respecte de la recarrega, s’utilitza la recarrega lenta 
seqüencial amb temporitzador per a grups de 5 autobusos. 
L’objectiu és utilitzar la recarrega ràpida, però hi ha 
l’inconvenient de la reducció del 15-20% de la capacitat del 
tanc en utilitzar aquest sistema, el que redueix l’autonomia 
dels vehicles. 

Reducció del nivell sonor respecte el dièsel de 8-10 dB(A) a 
l’exterior i de 4-5 a l’interior. 

Volum òptim de tancs de 875 litres (7tancs x 125l), que dona 
una autonomia de 220-250km. 
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Dublin 

(Ireland) 

Primer projecte en aquest país en demostrar la viabilitat de 
l’ús dels combustibles alternatius. Comparació del 
funcionament de dos vehicles idèntics (model VOLVO B10), 
l’un amb dièsel i l’altre amb GN. 

S’han constat menors costos de manteniment pel vehicle 
amb GN. 

L’autonomia del vehicle a GN es de 300km, inferior a la del 
vehicle dièsel. 

Augment del consum de combustible en el de GN del 28-
33%, que representa un augment de costos del 20% en 
aquesta matèria. Degut a que la política fiscal en aquest 
país no es favorable al GN. 

Disminució notable de la contaminació per CO (40%) i per 
NOx (54%). 

Roma 

(Itàlia) 

ATAC, la companyia de transport públic en superfície de la 
ciutat, ha fet una prova amb 5 vehicles a GN (inicia a 1999) 
en una campanya de proves de diferents combustibles 
alternatius. 

El manteniment dels vehicles i de la estació de recarrega, 
així com el cost del GN, representa un cost de 0,413 € / 
vehxkm. 

Taula 6. Principals experiències amb autobusos amb Gas Natural del projecte 
NGV-Europe. 

 

5.5.4. El projecte ENTIRE 

L’objectiu del programa ENTIRE, fundat dintre del Programa Thermie del 4rt 
Programa Marc, va ser estendre les recents iniciatives en transport urbà 
focalitzades en la millora dels sistemes de transports públics i privats a les àrees 
urbanes europees, sota la base que les noves tecnologies pels vehicles, els 
combustibles alternatius i la gestió eficient del transport i el trànsit conduirien 
cap a estalvis energètics i una millora de la qualitat medi ambiental, 
materialitzada entre d’altres per la reducció de les emissions.  

 

El projecte, que durà de gener de 1997 fins a desembre de 1999 va estar liderat 
per un consorci d’autoritats públiques i operadors de transport públic 
representant set punts de demostracions: Colònia (Alemanya), Rotterdam 
(Holanda), Caen (França), Hampshire (Regne Unit), Venècia (Itàlia), Salamanca 
(Espanya), i Helsinki (Finlàndia).  
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El projecte animà a assolir estalvis energètics i beneficis medi ambientals 
mitjançant la reducció dels quilometres recorreguts pels vehicles, l’increment 
dels costos dels combustibles més contaminants i la impulsió de combustibles 
alternatius. 

 

A la ciutat de Salamanca es va realitzar l’experiència relacionada amb 
autobusos de Gas Natural, els principals resultats es recullen a continuació. 

 

5.5.4.1 Experiència de Salamanca 

Les línies d’autobús de Salamanca, amb una longitud de 25km, donen servei a 
uns 11 milions de viatgers per any. Actualment hi circulen deu autobusos 
propulsats a GNC, 5 dels quals van estar finançats per aquest projecte.  

 

Els resultats medi ambientals obtinguts demostren un clara millora, amb un 
estalvi en les emissions remarcable. Els fums i els típics olors dels vehicles dièsel 
són ara pràcticament inexistents, el que incrementa la percepció ecològica 
dels vehicles propulsats amb GN. La reducció dels nivells sonors dels autobusos 
també a millorat la qualitat de vida. Respecte del centre històric de la ciutat, és 
molt important la reducció de les emissions de partícules, el que resulta 
beneficiós per la conservació dels edificis. 

 

El projecte a demostrat a Salamanca la viabilitat dels autobusos de GN amb la 
col·laboració entre administració, operador de transport, fabricant dels vehicles 
i subministrador de Gas Natural, el que ha portat a les autoritats a estudiar la 
completa transformació de la flota d’autobusos per funcionar a GNC. 

 

5.5.5. El projecte ZEUS 

El projecte ZEUS, amb el suport del programa THERMIE del 4rt Programa Marc, 
constitueix un pas endavant en la creació de sistemes de transport medi 
ambientalment viables i sostenibles. 

 

L’objectiu del projecte va ser ajudar a eliminar els obstacles del mercat que 
dificulten la implantació dels vehicles de baixes o nul·les emissions. Aquest 
obstacles inclouen l’alt cost dels vehicles actualment ofertats, la falta 
d’infrastructura per subministrar combustible i pel manteniment, i la falta 
d’incentius suficients per impulsar la penetració en el mercat. 

 

Per superar aquests obstacles, l’esforç comú de les 8 ciutats europees 
participants va permetre introduir uns 1.000 vehicles de baixes o nul·les 
emissions, en una comanda conjunta d’una escala sense precedents. Un ampli 
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rang de combustibles i vehicles van estar inclosos, tant per públic com per 
transport privat.  

 

En particular, s’han introduït i provat gràcies a aquest projecte 5 autobusos de 
GN a Atenes(Grècia) i 25 més a Palermo(Itàlia). 

 

5.5.6. El projecte ECOBUS 

El projecte ECOBUS impulsat al 1993 amb el suport de la Comissió Europea 
(Direcció General de Transports i Energia, programa THERMIE del 4rt Programa 
Marc) i per l’Associació per la Recerca i Desenvolupament Tecnològic del Gas 
(OCIGAS), va permetre realitzar a l’Estat espanyol, i concretament a Madrid, 
entre 1994-1995, la primera experiència pilot d’utilització d’un autobús propulsat 
amb GNC per al transport públic urbà. 

 

Els participants al projecte varen ser la Empresa Municipal de Transportes (EMT), 
el Grup Gas Natural (que actuà com a subministradora del combustible), el 
grup IVECO-Pegaso (constructora de l’autobús i encarregada també de la 
formació del personal), la companyia regional d’energia (SERMASSA) i el 
Consorcio Regional de Transportes. 

 

L’autobús utilitzat va ser un IVECO 5522 GNC. El vehicle va circular durant un 
any des de juny de 1994, realitzant més de 50.000 km per diferents línies de la 
xarxa de transport urbà de la ciutat. 

 

Els resultats positius de l’experiència pilot van impulsar al consell d’administració 
de la EMT a adquirir 15 nous autobusos a GNC que entraren en servei al llarg del 
segon semestre de 1995. Per al subministrament de combustible a aquests 
vehicles, EMT i el Grup Gas Natural varen impulsar la construcció d’una estació 
de recàrrega finançada conjuntament, juntament amb l’adquisició dels nous 
autobusos, amb el Ministerio de Industria y Energía en el marc del Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energética. El procés d’adquisició de nous vehicles 
propulsats a GNC va permetre que a finals de 1996 la ciutat de Madrid 
comptes dins la seva flota d’autobusos urbans amb 32 vehicles propulsats a 
GNC. Actualment la ciutat té una de les flotes de GNC aplicades al transport 
públic urbà de viatgers més importants d’Europa (110 vehicles al 2003). 
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Foto 10. Imatge de l’estació de recàrrega de GNC de la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Font: Gas 
Natural. 

 

Alhora de valorar l’experiència d’aquesta primera prova pilot, pel que fa als 
aspectes tècnics i econòmics es varen comparar els resultats de l’experiència 
en termes d’emissions i manteniment amb els obtinguts en autobusos del mateix 
model però en la seva versió dièsel. 

 

Com es pot constata en el gràfic, els autobusos a GNC presentaven uns nivells 
d’emissions molt inferiors als de les seves versions dièsel del mateix model i als 
valors de la normativa europea vigent. 

 

Per al seu funcionament i funcionalitat en el servei de transport urbà de 
viatgers, malgrat que la recàrrega dels autobusos era de tipus lent i que 
aquesta s’havia de realitzar durant tota la nit quant els vehicles eren a les 
cotxeres, la capacitat dels dipòsits els dotava d’una autonomia de 300 
quilòmetres, suficient per a la prestació del seu servei diari. Els autobusos varen 
funcionar amb tota normalitat per la xarxa de transport urbà de superfície de la 
EMT. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Comparació de les emissions d’un autobús IVECO 5522 en la seva 
versió dièsel i en la seva versió GNC en l’experiència pilot realitzada a 
Madrid els 1994 i 1995 (en q/KWh). Font: Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME), 1998. 
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Pel que fa als aspectes econòmics, el sobrecost que representa un vehicle 
d’aquesta tipologia sobre les versions dièsel del mateix model 
(aproximadament d’un 50%) i les inversions necessàries per a l’estació de 
subministrament del combustible, van disminuir considerablement mercès a les 
subvencions anteriorment esmentades i a l’establiment d’un contracte 
d’aprovisionament signat amb el Grup Gas Natural que va proveir gratuïtament 
de combustible el vehicle durant l’experiència pilot i que un cop acabada 
aquesta fixava el preu del combustible igualant-lo al del gas-oil en termes de 
quilòmetres recorreguts (coneixent el consum de dièsel per a la realització de 
100 quilòmetres i el cost econòmic que això representava, el contracte 
d’aprovisionament de gas natural estipulava que el preu d’aquest seria el 
mateix per aquella quantitat de combustible que permetia recórrer la mateixa 
distància). 

 

Malgrat aquests condicionants, que tenen a veure amb el nivell de 
desenvolupament de la tecnologia i els requisits infraestructurals que porta 
associats, el cost de manteniment de l’autobús a GNC es presentava com a 
molt inferior als dels propulsats amb gas-oil. 

 

Els usuaris van acollir molt positivament l’experiència d’introducció del sistema 
de propulsió a GNC en el servei públic d’autobusos urbans, destacant molt per 
damunt de tot la baixada d’emissions sonores que aquesta tipologia de 
vehicles representaven. 

 

5.5.7. La iniciativa CIVITAS 

En resposta a la problemàtica generada al voltant de l’augment del tràfic en 
moltes ciutats del continent europeu, afectant negativament en les condicions 
de vida dels ciutadans, la Comissió Europea llançà a terme la iniciativa CIVITAS 
(Cleaner and better transport in cities) amb l’objectiu de donar suport i 
promoure mesures eficaces i alhora innovadores amb la finalitat de millorar el 
transport urbà. Aquesta iniciativa neix com una de les accions clau sobre 
mobilitat sostenible i intermodalitat del programa GROWTH del 5è Programa 
Marc. 

 

CIVITAS és una iniciativa de transport urbà desenvolupada per la Comissió 
Europea amb el propòsit d’ajudar a les ciutats a desenvolupar estratègies 
noves i globals per a un transport urbà sostenible, mitjançant mesures, 
tecnologies i infrastructures innovadores. La iniciativa suposa el reconeixement, 
per part de la Comissió Europea, de la necessitat d’emprendre una acció 
directa i radical per tal de potenciar els beneficis que ofereixen la tecnologia i 
la innovació per combatre l’impacte negatiu del transport urbà. 
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CIVITAS promou un enfocament integral del transport urbà i l’energia, i està 
destinada a ciutats que estan implementant mesures amb l’objectiu d’assolir un 
canvi significatiu en el repartiment modal de la mobilitat cap a mitjans de 
transport més sostenibles. 

 

S’han identificat 8 tipus de mesures com a elements de base en la construcció 
d’aquesta estratègia, de les quals es destaquen dos directament relacionades 
amb els autobusos a Gas Natural: 

 Flotes de vehicles públics o privats netes i rentables en quant a costos i 
energia, així com la infraestructura necessària per aquestes. 

 Estimulació del transport col·lectiu de passatgers i de la qualitat del servei 
ofert als passatgers. 

 

Mitjançant el 5è Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament (1998-2002), 
la Comissió Europea va dotar a 19 ciutats de la Unió Europea i a futurs països 
membres amb un total de 50 milions d’euros per ajudar a aquestes ciutats a 
l’aplicació d’aquestes mesures que han de millorar el transport urbà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Ciutats participants en la iniciativa CIVITAS. Font: 
www.civitas-initiative.org 

 

Les ciutats han estat dividides en quatre grups per tal de cooperar en projectes 
específics: MIRACLES (Barcelona, Cork, Winchester i Roma), TELLUS (Berlín, 
Bucarest, Gdynia, Göteborg, Rotterdam), TRENDSETTER (Graz, Lille, Pécs, Prague, 
i Stockholm), i VIVALDI (Aalborg, Bremen, Bristol, Kaunas i Nantes).  

 

El treball dut a terme per aquestes ciutats haurà de permetre posar en pràctica 
una combinació de mesures complementàries per tal de combatre els 
problemes de congestió i contaminació. Una avaluació dels resultats es durà a 



 
Anàlisi dels beneficis d’utilització d’autobusos propulsats per Gas Natural 66 

terme en el marc del projecte METEOR, garantint així un enfocament harmoniós 
amb els quatre projectes i constituirà la base d’una guia de bones pràctiques 
per a altres ciutats. 

 

La Comissió Europea ha ampliat la iniciativa en el marc del 6è Programa Marc 
d’Investigació i Desenvolupament amb el projecte CIVITAS II. 

 

Les ciutats interessades en unir-se al procés poden formar part del FÒRUM 
CIVITAS, creat amb l’objectiu de donar a conèixer les bones pràctiques 
identificades en les ciutats pilot, i per tal que serveixi de plataforma per a 
l’intercanvi actiu d’idees i experiències. El FÒRUM CIVITAS està obert a totes les 
ciutats que s’han compromès a dur a terme un transport urbà net. 

 

Des de 2003 a 2005, el FÒRUM CIVITAS es reunirà una vegada a l’any, en 
diferents ciutats integrants del projecte CIVITAS, el què permetrà poder veure in 
situ exemples d’aquestes bones pràctiques. 

 

5.5.7.1 El projecte MIRACLE  

El projecte MIRACLE (Multi Initiatives for Rationalised Accesibility and Clean, 
Liveable Enviroments) respon al que des de la Comissió Europea s’ha anomenat 
“augment dels sistemes de transport urbà sostenibles i eficients mitjançant 
estratègies radicals de transport urbà net”. 

 

Les quatre ciutats agrupades dins del projecte (Barcelona, Cork, Roma i 
Winchester) es plantejaren com a objectius estratègics: 

 Assolir una disminució dels impactes ambientals relacionats amb el trànsit a 
nivell local. 

 Augmentar l’accessibilitat urbana. 

 Millorar i reforçar l’eficiència econòmica mitjançant una millor gestió dels 
transports. 

 Millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. 

 

El projecte presenta una organització estàndard dividida en 12 plans de treball 
(WP, Workplan) interrelacionats entre sí. D’aquests, set plans de treball (WP 5, 
fins al WP 12) responen mitjançant diferents mesures a les diferents categories 
d’actuació plantejades des de CIVITAS, en relació a l’objecte d’aquesta tesina, 
en destaca el WP12: flotes de vehicles públics o privats netes i rentables pel que 
fa a costos econòmics i energètics. 
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A Barcelona, dins d’aquest darrer pla de treball es dona suport a l’aplicació de 
combustibles nets en la flota de transport públic urbà amb la posada en servei 
de 70 autobusos estàndards propulsats a GNC, que haurà de servir per 
demostrar la funcionalitat d’aquest combustible per a la realització del servei 
de transport públic urbà, i hauria de ser el pas previ per l’adquisició de fins a 250 
vehicles propulsats amb aquest combustible (1/3 de la flota). 

 

Posteriorment, s’avaluarà en detall en el capítol 6 el desenvolupament de 
l’experiència de Barcelona. 

 

5.6. Altres experiències desenvolupades amb Gas Natural 

En aquest apartat, s’ha realitzat un breu recull d’altres experiències impulsades 
al continent europeu dedicades a valorar la introducció del GNC com a 
combustible al servei de transport públic urbà de superfície, al marge de les 
iniciatives europees. 

 

El cas de Vitoria-Gasteiz ha estat considerat, d’una banda perquè l’experiència 
pilot realitzada permet posar en relació dos tipus de combustibles alternatius 
(biocombustibles i GNC) vers el gas-oil, i de l’altra pel fet de tractar-se d’una 
iniciativa promoguda per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía). 

 

També s’ha abordat l’experiència concreta desenvolupada a la ciutat sueca 
de Malmö. En aquest cas la rellevància ve donada pel fet de tractar-se d’una 
realitat relativament allunyada de la nostra, on la sensibilitat i l’interès per la 
millora ambiental dels nuclis urbans s’inicià bastants anys abans. Precisament 
l’amplitud del procés d’introducció del GNC en la flota de transport públic urbà 
ha motivat que aquest combustible sigui, actualment, l’emprat de manera 
majoritària (al iniciar el segle XXI). L’anàlisi del procés d’introducció permet 
posar de manifest la importància del grau d’implicació dels diferents actors que 
hi han pres part, i sobretot de les iniciatives governamentals per fer competitiu 
el GNC en relació al gas-oil. 

 

Finalment es presenta la primera experiència desenvolupada a Barcelona amb 
GNC, l’any 1995, mitjançant un conveni entre Transports de Barcelona S.A 
(TMB), Mercedes Benz España, Gas Natural i l’Institut Català d’Energia (ICAEN). 

 

5.6.1. Vitoria-Gasteiz (1994-1997) 

L’experiència parteix d’un acord firmat entre l’IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, promotor i coordinador del projecte 
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aportant assistència tècnica i financera), TUVISA (Transportes Urbanos de 
Vitoria-Gasteiz, operador de transport), i l’Ente Vasco de la Energía (EVE, 
coordinador de l’experiència amb biocombustible), per a la realització d’un 
projecte conjunt sobre l’ús d’energies alternatives als derivats del petroli en el 
transport públic urbà de la ciutat de Vitoria-Gasteiz. 

 

L’objectiu de l’acord era la realització d’una experiència pilot que possibilités la 
introducció de dos combustibles alternatius en la flota de l’empresa TUVISA de 
propietat municipal. Després d’estudiar l’estat de les diverses possibilitat 
energètiques disponibles en el mercat, es va decidir realitzar l’experiència amb 
biocombustible (èster metílic de colza) i gas natural comprimit. 

 

L’experiència va consistir en l’adquisició i posada en funcionament pels carrers 
de la ciutat d’un autobús propulsat amb GNC (SCANIA L113) i un altre propulsat 
amb biocombustible (Mercedes-Benz). Els resultats de l’experiència de 
funcionament dels dos autobusos es varen comparar amb els d’un autobús 
dièsel convencional que es va prendre com a referència. Els tres autobusos (el 
de GNC, el propulsat amb biocombustible i el de referència a dièsel) van 
operar en la mateixa línia (d’un recorregut de 15,705 quilòmetres, amb una 
durada del recorregut d’una hora aproximadament, 40 parades i un promig de 
973 viatgers al dia) per tal de dotar de validesa comparativa els resultats de la 
prova. 

 

Pel que fa a l’experiència amb GNC es va emprar un autobús SCANIA L113 
amb una autonomia de 300 quilòmetres. Pel subministrament del gas natural 
fou necessari adquirir una estació de recàrrega que permetia la recàrrega del 
vehicle en 8 hores (5 dipòsits de 200 litres). 

 

El programa de seguiment dels tres vehicles va prendre mesures sobre el 
consum de combustible, consum de lubricant, anàlisi de les emissions sonores i 
de les emissions de contaminants. A més a més, TUVISA, va registrar diàriament 
els quilòmetres recorreguts, el temps invertit en realitzar el recorregut, el consum 
i d’altres observacions. 

 

Les diferencies de potencia detectades entre els diferents vehicles no varen 
resultar significatives alhora de realitzar els serveis de transport assignats. Pel que 
fa al manteniment, el GNC va presentar clars avantatges (en termes de 
disminució dels costos) davant el biocombustible i el gas-oil. 

 
  Biocombustible Gas-oil GNC 
Total km 69.818 143.591 67.476 
Consum  36.945 litres 68.068 litres 48.051 m3 
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Consum / 
100km 52,92 l/100 km 47,40 l/100 km 71,21 m3/100 km 

Taula 7. Principals resultats de l’experiència amb combustibles alternatius a 
Vitoria-Gasteiz. Font: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE). 

 

Pel que fa a les emissions contaminants es varen realitzar tres tipus de mesures 
(dues en vehicles en circulació i una en un banc de proves). 

 

Es pot observar com la diferència a nivell d’emissions entre els dos combustibles 
alternatius i el gas-oil és remarcable. 
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Figura 18.  Resultats d’emissió (en gr/kWh) de les proves realitzades en el banc 
de proves. Font: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 

 

A nivell d’emissions sonores les diferències es mantenen, i és on el GNC 
adquireix un avantatge destacable en comparació a la resta de combustibles 
analitzats. 

 
  Exterior Interior 
Gas-oil 80 79 
Biodièsel 79 78 
GNC 72 69 
Taula 8. Mesurament de la contaminació 
acústica en funció del combustible emprat (en 
circulació i en dB(A)). Font: Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 

 

5.6.2. Malmö (1989-2003) 

La ciutat de Malmö, amb uns 250.000 habitants (uns 500.000 en la seva àrea 
metropolitana), és  la principal ciutat de la regió de Scania (a la part meridional 
de Suècia). És precisament per la ciutat per on entra el gas natural que el 
govern Suec compra a Dinamarca (Copenhague es troba tant sols situada a 
una vintena de quilòmetres a l’oest). 

 

En la dècada dels vuitanta, els responsables polítics es varen plantejar la 
necessitat d’actuar i prendre mesures davant la contaminació atmosfèrica 
provinent dels autobusos urbans al centre de la ciutat. Per altra banda, 
aprofitant l’antiguitat de la flota de transport públic, l’organisme responsable 
de la gestió dels transports públics a la regió Malmö (Länstrafiken Malmöhus) va 
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plantejar-se fer front a aquesta doble problemàtica mitjançant una renovació 
del parc de vehicles. Finalment s’optà per la introducció del GNC com a 
combustible de propulsió de la flota de transport públic aprofitant la 
conveniència de la seva renovació.  

 

Desprès de l’èxit de les primeres proves, el govern suec va iniciar al 1993 un 
programa per la promoció de l’ús dels combustibles nets, recolzat a través de la 
introducció de mesures restrictives en relació a les emissions de contaminats 
atmosfèrics al centre de la ciutat i amb suport financer a aquells operadors que 
optessin per la compra d’autobusos propulsats amb GNC. 

 

I quant al 1996 finalitzaren aquestes iniciatives de suport econòmic per part del 
govern, prengué el relleu l’organisme gestor del transport públic de la regió de 
Malmö, subvencionant la compra de vehicles amb aquesta tecnologia de 
propulsió a les dues companyies de transport públic que operen en la regió 
Linjebuss i Swebus. La subvenció consistia en assumir el sobrecost d’un autobús 
de Gas Natural respecte dels autobusos dièsel. Com a conseqüència 
d’aquesta iniciativa, a finals dels noranta, un 70% de la flota de transport públic 
de la ciutat de Malmö funcionava a GNC (175 vehicles). 

 

L’experiència en aquesta ciutat va demostrar les reduccions en les emissions de 
monòxid de carboni (CO) i d’òxids de nitrogen (NOx), mentre que les de 
hidrocarburs (HC) van ser només lleugerament inferiors. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 19. Comparació d’emissions entre els autobusos Dièsel i els 
autobusos a GNC a la ciutat de Malmö (en g/Km). Font: Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 1998. 
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A banda d’aquests resultats, que permetien assolir l’objectiu inicialment 
plantejat de millora de la qualitat de l’aire, l’experiència va permetre constatar 
d’altres aspectes positius (i inesperats a l’inici de l’experiència) de l’ús del GNC 
com a combustible per al transport urbà de viatgers: 

 Una disminució al voltant d’un 50% de la contaminació acústica dels 
vehicles. 

 Una forta baixada de les vibracions (amb efectes sobre els usuaris del 
transport públic i els peatons). 

 I una important reducció de les emissions olfactives. 

 

Pel que fa als usuaris, van acollir molt positivament la introducció dels autobusos 
a GNC en la flota del servei de transport urbà de la ciutat. Els aspectes que més 
van destacar van ser: 

 L’atractivitat dels nous vehicles. 

 La reducció de la contaminació acústica. 

 I la disminució de les emissions de caire olfactiu. 

 

De l’experiència de Malmö en destaca i en sobresurt la importància de les 
ajudes de l’administració per a equiparar econòmicament el GNC a la resta de 
combustibles emprats tradicionalment en els mitjans de transport col·lectiu 
urbà. És la possibilitat de competir en igualtat de condicions econòmiques el 
que permet la introducció en un elevat grau del GNC com a combustible 
realment alternatiu. 

 

5.6.3. Primera experiència a Barcelona (1995–1996) 

A Catalunya pel que fa a les experiències amb GNC, l’any 1995 Transports de 
Barcelona S.A (TMB), Mercedes Benz España, Gas Natural i l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN) van subscriure un conveni per dur a terme un projecte de 
demostració d’utilització d’aquest combustible en vehicles de transport públic 
de la ciutat de Barcelona amb la finalitat de demostrar-ne la seva viabilitat. 
L’objectiu del projecte era incidir en la millora de les condicions 
mediambientals a l’entorn urbà i avançar en la diversificació de les fonts 
energètiques emprades en el transport urbà. 

 

Així és com Mercedes Benz posà a disposició de Transports Metropolitans de 
Barcelona dos autobusos propulsats amb GNC (un de rígid i un altre d’articulat), 
alhora que s’encarregà de la formació de tècnics i conductors. Gas Natural per 
la seva banda, realitzà la canalització de gas natural fins a l’interior de les 
cotxeres, construí les instal·lacions de càrrega i proporcionà el carburant dels 
dos vehicles durant el període de prova. Finalment, l’Institut Català d’Energia 



 
Anàlisi dels beneficis d’utilització d’autobusos propulsats per Gas Natural 73 

proporcionà el suport tècnic i institucional a l’experiència i va col·laborar en la 
realització del seguiment, a l’hora que s’ocupà d’avaluar l’opinió dels usuaris i 
difondre’n els resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 11. Un autobús (Mercedes Benz) propulsat 
amb Gas Natural, a l’estació de recàrrega de la 
Zona Franca. Font: Institut Català de l’Energia 
(ICAEN). 

 

Els autobusos van realitzar trajectes en línies ordinàries per tal de conèixer 
l’adaptació real d’aquesta tecnologia al traçat urbà: el vehicle rígid va realitzar 
el seu servei a la línia 27 (de Plaça Espanya a Roquetes), recorrent un trajecte 
marcat per una molt acusada orografia; mentre que el vehicle articulat va 
realitzar el trajecte de la línia 9 (de Plaça Catalunya a Passeig de la Zona 
Franca), i complementàriament en la 109, les dues amb unes característiques 
orogràfiques completament diferenciades a l’anterior (un recorregut 
marcadament pla). L’experiència va ser realitzada entre maig de 1995 i 
desembre de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 12. Autobús Mercedes Benz, de la flota de TMB, propulsat 
a Gas Natural. Font: Institut Català de l’Energia (ICAEN). 
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Entre el mes de juny de 1995 i el mes d’octubre de 2003 es recolliren les dades 
necessàries pel seguiment i posterior avaluació del projecte en termes de 
funcionament mecànic (134 dies per l’autobús rígid i 139 per l’articulat). 

 

En relació al consum de carburant, les dades obtingudes durant l’experiència 
van ser comparades amb les de vehicles a gas-oil, i tot i que es va obtenir una 
gran dispersió de resultats, motivada per factors com els hàbits de conducció, 
el trànsit., ... els mesuraments efectuats en la línia 27 van donar un consum mitjà 
de 7,04 tèrmies/km per al vehicle alimentat amb gas natural, enfront de les 4,7 
tèrmies/km per al de gas-oil (unes diferències que es reduïen moltíssim si 
s’analitzaven els consums dels vehicles en unes pistes de proves: entre 3,52 i 3,33 
tèrmies/km per als autobusos a gas natural i d’entre 2,91 i 2,54 per als de gas-
oil). 

 

En termes de contaminació acústica, els valors enregistrats per als dos 
autobusos es trobaven per sota dels màxims fixats per Transports Metropolitans 
de Barcelona (60 dB(A) en ralentí i 72dB(A) a 40 km/h). 

 

I en termes d’emissió de contaminants de l’atmosfera els valors aportats pel 
constructor en el banc de proves es trobaven molt per sota dels límits fixats per 
la legislació vigent en aquest tipus de vehicles (EURO II). 
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  CO NOx HC Partícules 
Motor a Gas Natural 2 3,6 0,4 0,05 
EURO II 4 7 1,1 0,15 
Taula 9. Emissions de contaminants del motor de Mercedes Benz en 
relació als límits fixats per la legislació vigent (EURO II) (en gr/kWh). 
Font: Institut Català de l’Energia (ICAEN). 

 

D’altra banda, els mesuraments realitzats per l’Entitat del Medi Ambient de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu d’analitzar l’evolució dels 
valors d’emissions al llarg de l’experiència, van posar de manifest que el 
catalitzador complia de manera eficient i eficaç la seva funció al llarg de tot el 
període considerat. 

 

Així doncs, es posava de manifest que amb aquesta tecnologia es podia 
realitzar perfectament el servei, alhora que es contribuïa a la diversificació 
energètica del sector i es reduïen les emissions de contaminats i el nivell de 
sorolls en relació als vehicles propulsats amb gas-oil. 

 

Paral·lelament, i com a complement d’aquesta avaluació, es realitzar un estudi 
d’opinió adreçat als usuaris cobrint un ampli espectre representatiu d’usuaris 
majors de 15 anys (412 qüestionaris): un 62,9% dels enquestats va percebre de 
forma espontània que l’autobús funcionava amb gas natural; el grau 
d’acceptació del fet que el vehicle circulés amb gas natural fou del 93,7%; i la 
majoria dels enquestats es va manifestar a favor de l’ús de GNC tenint en 
compte la baixa contaminació ambiental i acústica. 

 

És a partir dels bons resultats d’aquesta primera experiència que dintre del 
projecte Miracle, TMB i l’Ajuntament de Barcelona, el 19 d’abril de 2000, 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. 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 se’n varen comprar 35 més 
(20 IVECO i 15 MAN NL 243F GNC). Per alimentar aquesta primera flota de 70 
autobusos estàndards propulsats amb GNC, que s’anirà incrementant fins a 
formar una flota de 250 autobusos (un terç de la flota total), TMB va decidir 
instal·lar una planta de recàrrega ràpida (3 minuts per vehicle). L’estació 
actual, dotada d’un compressor addicional per evitar possibles problemes de 
subministrament, pot alimentar fins un total de 100 autobusos a GNC. 

 


