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2. TRANSPORT, ENERGIA I MEDI AMBIENT 

2.1. Introducció 

Durant la dècada dels seixanta del segle passat, però sobretot a partir de la 
dècada dels setanta, quant la crisi del petroli amenaçava l’equilibri econòmic 
d’arreu del món, des de diversos sectors de la societat s’alçaren veus que 
començaven a posar de manifest els límits del model de desenvolupament que 
durant pràcticament dos segles havia governat i dirigit l’evolució de la societat 
occidental: un model de desenvolupament en què el progrés s’identificava 
amb creixement econòmic i amb el consum creixent d’uns recursos naturals 
que eren considerats com a il·limitats. 

 

L’informe del Club de Roma sobre els límits del creixement, al 1972 (Informe 
Meadows), exposava que el model de creixement de la societat moderna 
portava a una esperança de vida del planeta entorn als 100 anys. La Primera 
Conferència Mundial sobre Medi Ambient sota els auspicis de Nacions Unides 
(Estocolm, 1972), l’Estratègia Mundial per a la Conservació elaborada per la 
Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN), al 1980, entre d’altres, 
varen contribuir a introduir, progressivament, un canvi conceptual en relació al 
model de desenvolupament que havia presidit el fins aleshores món 
desenvolupat.  

 

Un canvi conceptual que té el seu punt culminant a dos fites importants: 

 Al 1987, amb la presentació de l’informe final de la Comissió Mundial sobre 
Medi Ambient i Desenvolupament, El nostre futur comú o Informe Brundtland, 
on el desenvolupament sostenible apareix per primer cop citat en un 
document oficial com a objectiu primordial a perseguir per assegurar la 
continuïtat del progrés humà, fet que suposa la voluntat d’implicar la opinió 
pública, els governs i tots els sectors determinants en la política en aquest 
objectiu de sostenibilitat. 

 Al 1992 amb la celebració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el 
Medi Ambient i el Desenvolupament a Rio de Janeiro, la gran fita en la presa 
de consciència pública de la problemàtica ambiental, ja que s’assumeix 
institucionalment el concepte de desenvolupament sostenible com a eix 
bàsic de desenvolupament, alhora que constitueix el primer reconeixement 
internacional del canvi que està experimentant el clima en el conjunt del 
planeta degut a les creixents emissions de gasos amb efecte hivernacle, 
aprovant-se el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic 
com a element central dels esforços mundials per combatre l’escalfament 
del planeta. 
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A partir d’aquest moment els fonaments del model de desenvolupament vigent 
fins aleshores estaven tocats, i en tots els àmbits socials (des de l’administració 
fins a la base de la societat) es comença a experimentar un canvi conceptual 
que introdueix una nova perspectiva de valoració de la societat actual i 
sobretot d’actuació en ella en relació a la dimensió ambiental. 

 

En aquest context, el sector del transport, que ha esdevingut un element 
fonamental del funcionament econòmic de la societat occidental, es mou en 
una contradicció permanent entre una societat que cada vegada presenta 
unes majors necessitats de mobilitat, i una opinió pública cada vegada més 
sensible als problemes derivats d’aquesta creixement de la mobilitat 
(problemes de congestió a les àrees urbanes, impactes i costos ambientals i 
socials del sector, qualitat dels serveis de transports públic...). 

 

Des d’aquesta perspectiva, les actuacions de les diferents administracions 
(local, autonòmica, estatal i europea) ja no poden anar encaminades 
exclusivament a la construcció de noves infrastructures i a l’obertura de 
mercats. La posada de manifest dels impactes derivats del funcionament del 
sector (en les seves múltiples dimensions), porten la gestió del sector davant 
d’un doble imperatiu contraposat, d’una banda el creixement econòmic i de 
l’altra el desenvolupament sostenible. Una bifurcació d’interessos que ha 
imposat començar a prendre mesures a tots els nivells (des de l’escala local fins 
a l’escala supraestatal) per una millora del sector que passa per la seva 
adequació a les noves condicions de desenvolupament que han aflorat en el sí 
de la societat, i que es tradueixen en la fi del creixement il·limitat. En aquest nou 
context, la sostenibilitat ha passat a definir el desenvolupament desitjable del 
sector: un sistema de transport modern ha de ser sostenible des del punt vista 
energètic, ambiental, econòmic i social. 

 

2.2. Els impactes energètics i mediambientals del transport 

El sector del transport ha estat creixent a un ritme del 2% durant la passada 
dècada, una tendència que encara continua, degut al continu augment de 
les necessitats de mobilitat i del parc de vehicles.  

 

El model d’ús extensiu d’ocupació del territori (caracteritzat per la dissociació 
entre zones residencials de baixa densitat i concentracions de llocs de treball, 
botigues, etc... en localitzacions perifèriques) s’acompanya amb nou model de 
mobilitat associada. Aquest model representa enormes costos ambientals, 
socials i econòmics ja què no només s’incrementen extraordinàriament el 
nombre i la distància dels desplaçaments, sinó que aquests només poden ser 
servits majoritàriament pel transport privat.  
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Com a conseqüència, l’índex de motorització a la unió Europea a evolucionat 
de 184 vehicles per cada mil habitants a 1970 fins a 469 l’any 2000, el que 
significa un augment del 256%. Espanya, amb índex de motorització inferior a la 
meitat de la mitjana europea als anys 70, ha evolucionat a un ritme força més 
elevat, un 631%, fins arribar a assolir gairebé, amb 442 veh./100hab, la mitjana 
europea a l’any 2000 (Font: Eurostat). 

 

En efecte, si observem la repartició modal dels desplaçaments en transports 
terrestres de passatgers a la Unió Europea destaquen amb un 83,7% els 
desplaçaments en vehicles privats (cotxes i dues rodes). Dintre dels transports 
col·lectius destaquen els autobusos o autocars, objectes d’aquesta tesina, amb 
un 8,8% dels desplaçaments. 
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Figura 1. Repartició modal dels transports terrestres de 
passatgers a Europa (any 2000). Font: Eurostat. 

 

Si bé des de les diferents administracions es tracta d’equilibrar la competència 
entre els diferents mitjans de transport tot proposant la reducció de la utilització 
del vehicle privat i afavorint el desenvolupament del transport col·lectiu i de la 
intermodalitat de transports, el creixement exponencial del parc de vehicles a 
motor no sembla que s’hagi d’aturar malgrat els impactes socials i ambientals 
que la seva utilització ocasiona. 

 

Tanmateix, el transport és un dels sectors claus a l’economia de molts països, 
incloent un gran nombre d’indústries i activitats i constituint una de les principals 
formes de “producció”, o generació de valor econòmic o de riquesa. A la Unió 
Europea, segons dades de Eurostat, solament la fabricació d’automòbils 
contribueix en un 2% al PIB i proporciona més de 3 milions de llocs de treball 
directes. A Catalunya, per exemple, la producció de materials de transport  té 
una contribució del 24% al PIB industrial, alhora que proporcionava més de 
300.000 llocs de treball directes a finals del segle passat.  

 

Ara bé, davant de la visió tradicional del desenvolupament econòmic que 
dóna un paper estratègic al sector dels transports (la venda de cotxes i la 
construcció d’infrastructures han estat presentats tradicionalment com dos 
indicadors clàssics de desenvolupament), en els darrers anys s’han començat a 
posar de manifest els problemes que comporta l’augment incessable de la 
mobilitat (sobretot amb el paper hegemònic exercit per part dels automòbils): 
consum energètic, contaminació atmosfèrica i acústica, contribució a 
l’escalfament global del planeta, consum de sòl, fragmentació d’hàbitats, 
sinistralitat,... posant de relleu que el càlcul dels costos del transport individual 
no hauria de comptabilitzar només els costos de producció i manteniment del 
vehicle, dels combustibles i les infrastructures, sinó també els seus impactes 
socials i ambientals. 
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En definitiva, la racionalització del sector del transport amb la introducció de 
nous models de mobilitat més sostenibles i l’ús d’energies més netes i renovables 
és doncs el camí a seguir. 

 

2.2.1. Impactes energètics 

Malgrat que la dimensió energètica del sector apareix estretament relacionada 
amb la seva dimensió ambiental (fonamentalment pel fet que pràcticament la 
totalitat de l’energia utilitzada en el sector prové dels derivats del petroli: una 
font energètica no renovable i amb un marcat impacte ambiental derivat de la 
seva combustió), a efectes pràctics i de claredat de l’exposició es tractaran de 
manera separada els impactes energètics i els impactes ambientals del sector. 

 

En els darrers anys, el sector del transport ha estat el sector en el que el consum 
d’energia més ha crescut a la UE, amb un ritme anual del 2,00% de mitjana en 
la dècada dels 90. En canvi el sector domèstic-terciari ha crescut a un ritme del 
0,81% anual, tot i que ha partir de l’any 1996 s’observa un estancament i lleuger 
retrocés, i la indústria del 0,25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Consum energètic per sector a Europa en Mtep. Font: 
Direcció general de Transport i Energia. Comissió Europea (DG-
TREN). 

 

De fet, el sector industrial s’ha caracteritzat en els darrers anys per un gran 
esforç en matèria de millora de la seva eficiència energètica, la qual cosa l’ha 
permès augmentant la seva producció i competitivitat mantenint els nivells de 
consum pràcticament estancats. 
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Per la seva banda, el sector domèstic-terciari, malgrat la millora en l’eficiència 
energètica dels aparells domèstics (sobretot calefaccions), ha vist augmentar 
els seus consums pel constant augment del nombre d’aparells domèstics (entre 
ells els aires acondicionats), degut a l’augment del nivell de vida a Europa. 

 

A la Unió Europea, per l’any 2000, el sector dels transports representava un 
32,5% del consum final d’energia, un 81,6% del qual corresponia al transport per 
carretera. El sector amb més consum però continua sent el sector domèstic-
terciari, amb un 40% aproximadament, degut principalment als consums de 
calefaccions i climatitzacions. La indústria és el sector menys consumidor, amb 
un 27,5%. 

 

En canvi, a Catalunya i Espanya el sector transport és el major consumidor 
d’energia, representant poc més del 40% del consum final d’energia, en 
detriment fonamentalment del sector domèstic-terciari degut a la millor 
climatologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Consum energètic per sector en Mtn 
equivalents (any 2000). Fonts: Eurostat, Institut 
català de l’Energia (ICAEN). 

 

A més, cal tenir present que aquestes dades només recullen l’energia usada 
per impulsar els vehicles, ja que si s’avalués la totalitat del cicle productiu, és a 
dir, si s’hi incloguessin totes aquelles activitats relacionades directa o 
indirectament amb el sector (la fabricació de vehicles, la creació i 
manteniment d’infrastructures, el consum de les refineries per a la producció del 
carburant,...), el pes del sector transport en el consum final d’energia seria 
superior al 50%. 
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Així doncs, ens trobem amb un elevadíssima demanda d’energia final per part 
del sector transports, que alhora cal caracteritzar, des del punt de vista de les 
fonts energètiques que consumeix, per una mínima diversificació. 

 

De fet, els derivats del petroli serveixen per cobrir un 98,6% de la totalitat de 
necessitats energètiques del sector, amb les conseqüències derivades 
d’aquesta situació: 

 La gran dependència exterior d’aquells països que no disposen en el seu 
territori d’aquest recurs no renovable, a la que cal afegir-hi la manca de 
substitutius a curt termini. 

 L’impacte ambiental derivat de l’ús d’aquestes fonts energètiques: com 
posteriorment es detalla, la combustió de combustibles fòssils és la principal 
responsable de l’augment de l’efecte hivernacle i del canvi climàtic que 
sembla que està experimentant el planeta.  

 

D’aquest consum final d’energia per part del sector, un 83% serveix per cobrir 
les necessitats energètiques que es deriven de la mobilitat rodada, i més de la 
meitat d’aquest percentatge es consumeix en l’àmbit estrictament urbà, on 
una quarta part dels desplaçaments que s’hi realitzen tenen una recorregut 
inferior als 2 quilòmetres, i en el que el principal protagonista pel que fa al 
consum d’energia és el vehicle privat. La distància mitjana d’aquests 
desplaçaments no és irrellevant, ja que en l’àmbit urbà porta associat un 
sobreconsum pel funcionament del motor en fred, que segons l’època de l’any 
pot oscil·lar entre un 50 i un 70%. 

 

Cal tenir en compte a més a més, en un model de mobilitat on el protagonisme 
en els desplaçaments quotidians el té el vehicle privat, l’eficiència energètica 
dels diferents mitjans de transport. El vehicle privat mostra una marcada 
ineficiència energètica alhora de realitzar la seva funció (superar les necessitats 
de desplaçament quotidià de la població) i es situa a la cua dels mitjans de 
transport mecanitzats si els considerem en termes d’eficiència energètica. 

 
Mitjà de Transport  Despesa energètica* Índex relatiu 

Bicicleta  0,06 1 
Anar a peu 0,16 2,7 
Tren rodalies 0,35 5,8 
Autobús urbà 0,58 9,7 
Cotxe gasoil>1,4l 2,26 38 
Cotxe gasolina>1,4l 2,61 43 
Boeing 747 2,89 48 
Cotxe gasoil>2l 3,66 61 
Cotxe gasolina>2l 4,66 78 
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* En Megajoules (MJ) d’energia primària/viatger-km 
Taula 1. Ranking d’eficiència energètica de diferents 
mitjans de transport mecanitzats. Font: Associació per a 
la Promoció del Transport Públic (PTP). 

 

L’autobús urbà compta amb una eficiència energètica entre 4 i 8 vegades 
superior a la dels vehicles privats. En efecte, en moltes ciutats, la flota 
d’autobusos pot transportar tants o més viatgers que els vehicles privats, amb 
un consum energètic situat entorn al 2% del total que es produeix en l’àmbit 
urbà. 

 

2.2.2. Impactes ambientals 

El model de mobilitat actual, recolzat en dos pilars fonamentals (l’hegemonia 
del vehicle privat i l’ús dels combustibles fòssils per la seva tracció), esdevé 
doncs una font important d’emissions contaminats a l’atmosfera, amb les seves 
repercussions sobre la salut de les persones: compostos orgànics volàtils (COV), 
monòxid de carboni (CO), i els hidrocarburs (HC), que són el resultat de 
combustions incompletes; òxids de nitrogen (NOx), produïts per combustions a 
altes temperatures; l’òxid de sofre (SO2), causat en alguns casos per la 
presència de sofre en els combustibles; així com les partícules llançades a 
l’atmosfera pels motors dièsel. 

 

En efecte, a Europa i segons l’Agència Europea del Mediambient, el sector del 
transport per carretera és el responsable del 57% de les emissions del monòxid 
de carboni (CO), del 46% dels òxids de nitrogen (NOx), del 31% dels compostos 
orgànics volàtils (COV) i del 3% del diòxid de sofre (SO2). 

 

A aquestes emissions cal afegir-hi les de diòxid de carboni (CO2), provinent de 
la combustió dels combustibles fòssils (combustió dels hidrocarburs dels 
automòbils i de les calefaccions industrials, de l'antracita i l'hulla de les centrals 
tèrmiques i, en menor grau, el gas, així com els incendis forestals), que tot i que 
no pot considerar-se en sentit estricte un contaminant, està fent augmentar 
l’efecte hivernacle per l’elevada concentració en l’atmosfera que està 
adquirint. En efecte, se l’hi atribueix una responsabilitat al voltant del 55% en 
l’augment de l’efecte hivernacle i se’l considera, per tant, el principal 
responsable de l’hipotètic canvi climàtic. 

 
 milions de tones de 
CO2 1990 1995 2000 % de la UE 
EU 15 3.085,3 3.057,0 3.126,9 100,0 
TOTAL Transport 738,5 803,3 903,6 28,9 
Transport per carretera 626,7 677,7 749,5 24,0 
Transport aeri 82,4 96,5 129,9 4,2 
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Transport marítim 20,6 20,6 16,4 0,5 
Ferrocarril 8,9 8,5 7,8 0,2 
Taula 2. Evolució emissions de CO2 per sector de transport a la Unió 
Europea, 1990-2000. Font: Direcció general de Transport i Energia. 
Comissió Europea (DG-TREN). 

 

Gairebé un terç de les emissions totals de CO2 que es produeixen a la UE 
provenen del sector transport, i d’aquestes, un 83% corresponen al transport per 
carretera. A més a més, les emissions d’aquest sector són les que més han 
crescut en la darrera dècada, amb una mitjana del 2% anual, seguint 
lògicament la tendència generada pel consum d’energia en el mateix sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.  Emissions de CO2 per sector a Europa a l’any 2000. Font 
Eurostat. 
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Figura 5. Evolució mitjana anual de les emissions de CO2 a 
Europa per sector en el període 1990-2000. Font Eurostat. 

 

Tan sols el sector de producció energètica ha augmentat les seves emissions en 
aquest mateix període al igual que el transport, tot i que a un menor ritme. Per 
contra la resta de sectors han aconseguit reduir les seves emissions. És evident, 
doncs, que calen mesures per reduir les emissions en el sector transport per 
millorar la qualitat mediambiental i per no deixar en inútils els esforços fets en els 
altres sectors. 

 

Del total d’emissions de CO2 a Catalunya originades pel sector dels transports 
terrestres, gairebé dos terceres parts (un 61,4%) són produïdes pels vehicles 
privats, un 28% pels camions. Per aquest motiu, moltes de les polítiques de 
mobilitat actual van adreçades a la reducció de la mobilitat privada (foment 
del transport públic) i al transport de mercaderies per ferrocarril.  

 

Respecte als autobusos, aquests són els responsables de l’1,6% de les emissions. 
Actualment la majoria són de tracció dièsel, per lo que les actuacions en 
aquest camp es centren en la utilització de energies més netes, com és el gas 
natural, objecte de la present tesina. 
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Figura 6. Emissions de CO2 originades pel sector del 
transport terrestre a Catalunya, 1999. Font: Direcció 
General d’Energia i Mines. 

 

Pel que fa a la contaminació acústica, un estudi de la OCDE assenyala que un 
23% de la població de l’Estat vivia exposada a nivells de soroll originats pel tràfic 
superiors a 65 dB(A) (el límit de tolerància ambiental normalment acceptat pel 
soroll), amb valors d’exposició que, per a les grans ciutats, podien afectar al 60 
% de la població. 

 

I a part d’aquestes conseqüències mediambientals directes, caldria tenir en 
compte un seguit de conseqüències qualificables com a indirectes, en tant que 
no són conseqüència directa del funcionament quotidià dels diferents mitjans 
de transport (contaminació operativa): 

 L’ocupació indiscriminada, la impermeabilització i la contaminació de sòls. 

 La fragmentació i aïllament del territori conseqüència de l’efecte barrera 
generat per la proliferació d’infrastructures al servei del transport. 

 I moltes altres conseqüències derivades de l’aposta per un determinada 
manera d’ocupar i entendre el territori. 

 

2.3. Els Autobusos a Gas Natural: una solució a aquests impactes 

Els esforços dedicats en les darreres dècades a l’avanç tecnològic i les millores 
en l’estalvi de combustible permeten disposar de vehicles millors i més eficients, 
però no resolen els problemes de disponibilitat, dependència de petroli i 
contaminació associats al transport. Les previsions futures sobre l’augment del 
nombre de vehicles, l’increment dels problemes de contaminació i la congestió 
a les ciutats fan necessari definir una estratègia per a reduir els impactes socials 
i mediambientals del sector. 

 

Les principals solucions estan relacionades amb la millora de l’eficiència de les 
diferents modalitats de transport i amb el desenvolupament d’alternatives per a 
diversificar la demanda energètica en aquest sector. 

 

Tenint en compte la importància de l’àmbit urbà en el sector, les actuacions 
necessàries es poden agrupar en quatre estratègies: 

 Vehicles més eficients: La millora dels consums específics, és a dir, de 
l’eficiència energètica dels diferents modes de transport, constitueix el 
primer esglaó per a intentar reduir el consum energètic del sector i ha estat 
objecte d’amplis estudis i desenvolupament per part dels fabricants de 
vehicles, trens i avions. 
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 Gestió de la mobilitat: En les darreres dècades, l’augment considerable del 
parc de vehicles ha contrarestat les millores aconseguides en eficiència 
energètica. A més a més, les actuacions endegades de millora de les 
infrastructures per absorbir aquests nous volums han quedat saturades 
novament. Avui dia, doncs, les actuacions per reduir el consum energètic de 
la mobilitat urbana passen per: 

 Realitzar una política urbana integrant tots els modes de transport i 
no només els vehicles privats. 

 Optimitzar la gestió del trànsit. 
 Fomentar el transport públic, la bicicleta i els desplaçaments a peu. 

 Comportament de l’usuari: Els hàbits de conducció i manteniment correctes 
dels usuaris són una eina important i senzilla per incidir en l’estalvi energètic. 
La conducció econòmica i segura (moderació de velocitat, utilització de 
marxes llargues,...) permeten estalvis de combustible de un 10 a un 15%. El 
correcte manteniment del vehicle (pneumàtics, olis, filtres,...) permet estalvis 
de fins a un 30%. 

 Diversificació energètica i tecnologies netes: La reducció de la 
dependència del petroli, entorn del 98% en el sector del transport, i la 
introducció de noves fonts d’energia menys contaminants, constitueixen, a 
llarg termini, una solució de gran interès. Entre aquestes energies destaquen: 

 Gas Natural Comprimit (GNC). 
 Gas Liquat del Petroli (GLP). 
 Biocarburants. 
 Electricitat. 

 

En definitiva, la introducció dels autobusos a GNC en les flotes urbanes 
d’autobusos és una de les línies d’actuació a seguir per millorar l’eficiència 
energètica i reduir el consum energètic dels transports, alhora que per millorar 
la qualitat mediambiental de les nostres ciutats. 

 


