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4. ENERGIES ALTERNATIVES I PERSPECTIVES 

4.1. Les energies alternatives 

La presa de consciència dels impactes derivats del model de mobilitat actual 
han impulsat als diferents nivells de l’administració a prendre mesures per a la 
seva minimització, fent així partícips els transports i la mobilitat urbana de 
l’estratègia comuna vers a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. 

 

Una de les línies d’actuació que amb aquest objectiu s’han desenvolupat és 
l’encaminada a disminuir l’impacte energètic i mediambiental del model de 
mobilitat actual mitjançant la introducció de fonts energètiques alternatives 
que permetin la diversificació del sector, fent-lo menys dependent dels 
combustibles derivats del petroli, i que possibilitin alhora la reducció de les 
emissions contaminants que porta associades. 

 

En aquest sentit, s’han realitzat diversitat d’experiències arreu d’Europa 
encaminades a la introducció d’aquests combustibles alternatius, primer a les 
flotes de transport públic i de serveis de moltes ciutats per tal d’avaluar-ne la 
seva funcionalitat i eficàcia amb l’objectiu que l’assoliment progressiu de la 
maduresa tecnològica en l’aplicació d’aquestes noves energies en el camp de 
la mobilitat, serveixi per introduir aquests nous combustibles al mercat de 
l’automòbil privat. 

 

Així, amb l’objectiu d’acomplir amb les reduccions d’emissions contaminants 
establertes pel Protocol de Kyoto, minimitzant i diversificant alhora el consum 
energètic, des de les diferents administracions s’estan engegant polítiques 
encaminades a la millora de l’eficiència energètica i a la promoció d’energies 
menys contaminants. 

 

De fet, l’objectiu de la Comissió Europea és arribar a una substitució del 20% del 
gas-oil i la gasolina que consumeix el sector del transport per combustibles 
alternatius a 2020. Aquests combustibles, segons la Comissió, són principalment 
tres: els biocombustibles, el gas natural i les piles d’hidrogen. 

 

Una primera proposta estableix un percentatge mínim de biocarburants entre 
els combustibles a la venda a partir de 2005, que seria de un 2%, per arribar al 
5,75% a 2010. Una segona proposta consisteix en possibilitar que els estats 
membres puguin concedir excempcions fiscals per a l’ús de bicarburants. 
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Els combustibles alternatius que poden ser emprats convencionalment en el 
sector dels transports són: 

 Combustibles fòssils de baix impacte ambiental. 

 Gas natural, ja sigui comprimit (GNC) o liquat (GNL). 

 Gas liquat del petroli (GLP). 

 Els biocombustibles. 

 L’electricitat. 

 La pila de combustible (hidrogen). 

 El Biogàs. 

 

Cal tenir present que gran part d’aquestes energies fa molts anys que compten 
amb el desenvolupament tècnic necessari pel seu ús en l’automoció. Malgrat 
això, la impossibilitat de competir amb el motor de combustió interna i el petroli 
en termes econòmics manté encara aquestes alternatives fora dels circuits de 
producció massiva, generant-se un cercle viciós que ha retardat que aquestes 
tecnologies puguin equiparar-se ràpidament al motor de combustió interna en 
termes de prestacions, maduresa, i desenvolupament tecnològic i comercial. 

 

4.1.1. El Gas Natural i el Gas Liquat del Petroli 

Tot i tractar-se de combustibles fòssils (recursos energètics no renovables), les 
solucions energètiques presentades sota aquest capítol constitueixen una 
interessant iniciativa, a curt i mitjà termini, en el camp de l’automoció. 

 

D’una banda, per la reducció d’emissions contaminants que suposen en relació 
als combustibles fòssils emprats tradicionalment, i de l’altra banda, pels baixos 
costos que representen en termes d’adaptació tecnològica dels vehicles en 
sèrie ja existents, així com per la seva contrastada funcionalitat en el camp dels 
transports. 

 

Dos aspectes que converteixen aquestes energies en solucions idònies a 
l’espera que altres alternatives, amb un major grau de sostenibilitat (recursos 
renovables), adquireixin el nivell necessari de maduresa tecnològica que en 
faci possible el seu desenvolupament comercial. 

 

Com que les característiques de les tecnologies aplicades al Gas Natural (GN) 
han estat detallades en capítols anteriors, a continuació es presenten les 
característiques dels vehicles propulsats amb Gas Liquat del Petroli (GLP). 
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El GLP és el producte resultant de la barreja de diferents gasos, principalment 
propà i butà, obtinguts en processos de destil·lació de petroli i en jaciments 
humits de gas natural. El seu ús en vehicles es va iniciar fa més de 30 anys i en 
l’actualitat al món hi circulen més de 3 milions de vehicles. L’aprofitament del 
GLP es fa en vehicles de gasolina (motor de cicle Otto) i permet una utilització 
amb prestacions gairebé equivalents a les ofertes pels vehicles convencionals, 
alhora que permet reduir les emissions contaminants. 

 

Respecte al gas natural, el GLP presenta l’avantatge de no requerir grans 
pressions per a ser emmagatzemat en dipòsits. En canvi, a causa de la 
diferència de poder calorífic respecte al GN, el gas-oil o la gasolina, l’ús del GLP 
incrementa el consum específic dels vehicles. Això fa que en no poder 
incrementar excessivament el volum dels dipòsits, els vehicles que utilitzen GLP 
presentin autonomies més limitades i siguin utilitzats per les flotes de taxis o 
transport públic que operen exclusivament en àmbits urbans. A més a més, 
presenta majors problemes de seguretat front a explosions. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Foto 1. Taxi de Barcelona propulsat amb GLP (propà).  

 

En definitiva, aquesta tecnologia sembla que es troba en declivi, tot i que es 
considera un primer embrió per a la utilització del GN, més potent, segur i 
ecològic, en l’automoció. 

 

4.1.2. Els biocombustibles 

S’anomenen biocombustibles (o biocarburants) tots aquells combustibles líquids 
provinents de diferents transformacions de matèria vegetal. Les seves propietats 
i un poder calorífic semblant al dels combustibles fòssils els permet funcionar 
(sols o barrejats) en motors de combustió interna sense haver d’efectuar-hi 
modificacions importants. 

 

Al continent Europeu, el biocombustible més utilitzat és l’obtingut a partir d’olis 
vegetals purs (ex. colza) o reciclats (ex. esters metílics). Aquest biocombustible, 
conegut també com a biodièsel, amb unes propietats i característiques molt 
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semblants a les del gas-oil, és especialment indicat per ser utilitzat en motors 
dièsel i pot ser implementat sense necessitat d’efectuar canvis en els motors 
dels vehicles i sense originant problemes de funcionament, possibilitant unes 
prestacions molt similars a la dels combustibles convencionals. 

 

Les motoritzacions dièsel actuals permeten utilitzar directament els esters 
metílics per substituir en un 100% el gas-oil. De tota manera, successives proves i 
assaigs han demostrat que la barreja òptima s’obté amb una proporció del 30% 
de biodièsel, ja que és la barreja que dóna la major reducció d’emissions 
mantenint la mateixa potència del vehicle. Majors proporcions de biodièsel 
redueixen la potencia del motor i augmenten el consum específic i per tant les 
emissions. 



 
Anàlisi dels beneficis d’utilització d’autobusos propulsats per Gas Natural 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Barreja òptima Biocombustible/Gas-oil. Font: 
Elaboració pròpia a partir dades Institut català de 
l’Energia (ICAEN). 

 

L’aprofitament dels biocombustibles en relació als combustibles fòssils utilitzats 
tradicionalment en el sector dels transports, presenta tres tipus d’avantatges: 

 

 Ambientals: a banda de la reducció d’altres emissions contaminants, el 
resultat total del cicle de producció i combustió de l’ester metílic permet el 
tancament del cicle del carboni (el CO2 generat en la seva combustió es 
reciclat mitjançant la fotosíntesis en el creixement de les plantes necessàries 
per a producció dels biocombustibles, mentre que en el cas dels 
combustibles fòssils, el carboni alliberat a l’atmosfera és el que s’ha fixat a la 
terra durant milers d’anys). 

 Energètics: Suposa l’aprofitament d’una font d’energia renovable, amb un 
balanç energètic positiu en el seu cicle productiu (l’energia obtinguda és 
més gran que la consumida en el procés global de producció agrícola i 
transformació química). 

 Econòmics: Pel sector agrícola suposa el desenvolupament d’una 
alternativa agrícola per a ús industrial, i per altra banda, significa una via de 
sortida del residus oliosos biogènics (olis vegetals i greixos animals) com per 
exemple els que es produeixen en els processos de depuració d’aigua. 
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Figura 9. Cicle del biocombustible. 

 

El cost de producció de l’ester metílic, superior al del gas-oil en un 200-300%, ha 
motivat que el govern espanyol hagi concedit la exempció fiscal de l’Impost 
Especial d’Hidrocarburs al biodièsel per tal de fer-lo competitiu vers els 
combustibles fòssils. En l’actualitat existeix prop d’una vintena de benzineres a 
Catalunya que suministren bio-dièsel al mateix preu de venda que el gas-oil 
convencional i amb una gran acceptació per part dels usuaris. 

 

El principal problema per al desenvolupament d’aquest combustible és la 
limitada producció que existeix actualment, tant per falta de matèria primera 
com de centrals de producció. L’autorització per part del govern espanyol per 
a l’ús dels greixos animals, com succeeix a França i Anglaterra, permetrà 
augmentar la producció. A Catalunya només hi ha una planta de producció a 
Montmeló, que ha estat recentment inaugurada, i que utilitza olis reciclats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2. Flota de transport col·lectiu intern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que 
funciona amb biodièsel. 

 

4.1.3. L’electricitat 

L’interès principal per a la utilització de vehicles elèctrics, a banda de la 
reducció del consum que comporta dels derivats del petroli, es basa en 
l’absència d'emissions contaminants atmosfèriques i acústiques en el lloc on 
s’utilitza el vehicle. Aquesta característica els converteix en especialment idonis 
per la millora de la qualitat de l’aire en les nostres ciutat. No obstant això, no 
s’ha d’oblidar que les emissions es traslladen en les centrals generadores de 
l’energia elèctrica: centrals tèrmiques, nuclears,... que si que són contaminants. 
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A banda dels vehicles elèctrics convencionals connectats a la xarxa (tren, 
tramvia, metro i troleibús), el concepte de vehicle elèctric s’utilitza actualment 
per identificar els vehicles automòbils de tracció elèctrica que circulen de 
forma autònoma a la xarxa. 

 

Tècnicament, aquests vehicles encara presenten determinades limitacions 
relacionades amb l’autonomia, temps de recàrrega, potència i velocitat 
màxima. L’elevat cost de determinades solucions tecnològiques que 
comporten, especialment les bateries, és deu principalment a l’escassa 
demanda i la conseqüent reduïda producció, el que constitueix una forta 
limitació a la seva penetració a gran escala dins el mercat de l’automòbil.  

 

L’evolució tecnològica d’aquests vehicles ha fet aparèixer tres tipologies de 
vehicles elèctrics diferents: 

 Elèctrics purs (amb bateries electroquímiques). 

 Híbrids (en sèrie o en paral·lel). 

 Solars (tot i que l’energia fotovoltaica aplicada als vehicles terrestres és 
encara anecdòtica). 

 

Els vehicles elèctrics purs són aquells vehicles que utilitzen sistemes de tracció 
elèctrica i acumulació d’energia en bateries que es recarreguen 
periòdicament per mitjà de la seva connexió a la xarxa elèctrica.  

 

Les prestacions assolibles actualment (autonomies de fins a 150 Km i velocitats 
punta de fins a 100 Km/h), els fan idonis per a desplaçaments urbans en l’àmbit 
privat o com a vehicles de servei urbà en l’àmbit públic o industrial. 

 

Existeixen dos conceptes o filosofies de disseny marcadament diferenciades: els 
vehicles elèctrics adaptats (versions elèctriques de models de vehicles de 
combustió interna de sèrie) i els electromòbils (aquells vehicles de disseny 
íntegrament elèctric clarament orientats a l’ús en l’àmbit urbà, petits i dotats 
d’escassa potència). 

 

En ambdós casos el principi de funcionament dels vehicles és idèntic: estan 
equipats amb una bateria que proporciona l’energia necessària a un 
convertidor que l’adapta a un motor elèctric que la transmet a les rodes. Un 
sistema electrònic s’encarrega de regular tot el conjunt. 

 

Des del punt de vista econòmic, el principal factor que encareix els vehicles 
elèctrics purs en relació als seus equivalents tèrmics és el cost de les bateries 
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(pot suposar fins el 40% del cost total del vehicle). A més, cal tenir en compte 
que han de ser substituïdes després d’un cert nombre de cicles de recàrrega. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 3. Vehicle de lloguer elèctric. 

 

Els vehicles híbrids són aquells en que el motor de combustió interna es 
combina amb un motor elèctric. És una tecnologia centenària, el 
desenvolupament actual de la qual respon a l’interès per solucionar les 
limitacions dels vehicles elèctrics pel que fa a les seves prestacions, sense 
renunciar als seus avantatges energètics i ambientals. 

 

Actualment, existeixen dos tipus de vehicles híbrids segons com sigui la 
disposició del motor tèrmic i el motor elèctric:  

 En el cas dels híbrids amb motor en sèrie, es tracta fonamentalment d’un 
vehicle elèctric al que s’hi ha afegit un motor tèrmic addicional que serveix 
únicament per recarregar les bateries. Aquest motor pot funcionar amb 
qualsevol tipus de combustible (gas natural, GLP, propà, benzina, gas-oil, 
etc.). 

 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha provat aquests dies un nou 
autobús híbrid de propulsió elèctrica que utilitza una turbina que funciona 
amb gas natural per a la generació d'electricitat. La turbina genera 
electricitat i carrega les bateries, sistema que redueix considerablement el 
nivell d'emissions nocives. Com hem dit, aquestes turbines poden consumir 
diversos combustibles i per modificar el carburant que es vulgui utilitzar 
només precisa d'un canvi del software de gestió de la turbina, a banda 
naturalment del corresponent sistema d'emmagatzematge i alimentació de 
cadascun d'ells. 
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Figura 10. Sistema de generació de l’energia que l’autobús utilitza per circular. La 
turbina genera electricitat a partir del Gas Natural, que s’emmagatzema en les 
bateries.  

 

Els autobusos poden arribar a una autonomia de 250 km diaris, mentre que 
la primera revisió de la micro-turbina es fa als 300.000 km. La vida útil de les 
bateries és d'uns 50.000 km i el seu cost és d'uns 10.000 euros cadascuna. El 
pes del sistema motor és d'unes 2 tones, de les quals 1'8 tones corresponen al 
pes de les bateries. Quan funciona amb gas natural, com ha estat en el cas 
de Barcelona, disposa d'un dipòsits amb una capacitat de 500 litres, a una 
pressió de 220 bars. 

 

La prova de Barcelona ha demostrat la seva suavitat de marxa i la reducció 
de les vibracions del motor, així com la reducció d’emissions que es 
produeix. 
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 Els vehicles híbrids amb motor en paral·lel disposen de dos possibles sistemes 
de tracció: un motor tèrmic o un motor elèctric, que poden funcionar de 
manera independent o complementària. D’aquesta manera es cerca la 
combinació dels avantatges de la tracció de tots dos motors, en funció de 
les característiques del trànsit, augmentant el rendiment energètic global del 
sistema. La duplicitat de sistemes de tracció però, eleva substancialment el 
cost final del vehicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4. Vehicle híbrid de Toyota. 

 

Deguts als problemes d’aquesta tecnologia aquí presentats, el 
desenvolupament d’aquestes tecnologies no es troba dintre de les prioritats de 
la UE en aquesta matèria. 

 

4.1.4. La pila de combustible (Hidrogen) 

Aquesta tecnologia consisteix en un desenvolupament dels vehicles elèctrics 
caracteritzada per la substitució de les bateries, sistemes d’emmagatzematge 
d’energia, per elements generadors d’energia elèctrica (piles de combustible), 
utilitzant l’hidrogen com a matèria primera. 

 

L'hidrogen ha esdevingut una de les fonts energètiques amb més futur. De fet, 
la Comissió Europea ha dedicat 18,5 milions d'euros per tal de subvencionar 
diversos projectes que fomenten l'ús de l'hidrogen. Es tracta d'una font 
inesgotable i respectuosa amb el medi ambient, que tot i ser l'element més 
abundant de la terra no existeix en estat pur, sinò combinat amb altres 
elements, i la seva obtenció, a partir de l'aigua exigeix un elevat cost d'energia. 
S'obté mitjançant l'electròlisi, un procés que divideix la molècula d'aigua (H2O) 
per obtenir els dos elements que la formen (l'oxigen i l'hidrogen). 

 

L'ús de l'hidrogen evita l'emissió de diòxid de carboni (CO2) i de qualsevol altre 
contaminant . Això vol dir que, si les fonts d'energia primària emprades per 



 
Anàlisi dels beneficis d’utilització d’autobusos propulsats per Gas Natural 38 

obtenir l'hidrogen fossin renovables (eòlica, solar o geotèrmica), es podria dir 
que la seva producció i els seus usos són totalment nets. 

 

La pila de combustible funciona generant (en les 1.500 plaques connectades 
entre elles) corrent elèctric de 600 volts com a conseqüència d'una reacció 
química controlada de l'hidrogen i de l'aire del medi ambient. D'aquesta 
reacció química només se'n desprèn vapor d'aigua a l'exterior i corrent, que 
acciona l'eix posterior del vehicle, i les rodes motrius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Procés d’electròlisi per l’obtenció 
de l’hidrogen mitjançant energia solar. 

 

La contaminació acústica es redueix en comparació amb la tecnologia 
convencional, en eliminar-se el motor tèrmic, la font més important de 
contaminació acústica degut a les detonacions del carburant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Esquema de funcionament de la 
pila d’hidrogen. 
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Els autobusos són de plataforma baixa en situar els elements de generació i 
propulsió en la part superior i posterior del vehicle. La seva autonomia és d'entre 
200 i 250 km, amb una velocitat màxima d'uns 80 km/hora i disposen d'una 
capacitat per a 70 passatgers. 

 

Val a dir que malgrat aquestes experiències i els avenços realitzats, encara no 
existeix una oferta comercial de vehicles amb pila de combustible ja que 
actualment només existeixen prototipus desenvolupats en el marc de projectes 
de recerca i demostració amb costos unitaris molt elevats, situats entre 1 i 10 
milions d’euros. A més a més, s’ha de ressoldre el tema de la producció a gran 
escala de l’hidrogen i de seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Esquema global del funcionament del sistema. 

 

No obstant, estar clar que superats aquests problemes, en un plaç no gaire 
llarg, la pila de combustible esdevindrà, per tots els avantatges ja comentats, la 
forma de propulsió del futur. 

 

4.1.5. El biogàs 

El biogàs és el resultant de la fermentació anaeròbia de la matèria orgànica 
present a les deixalles. Es pot distingir diferents tipus de biogàs segons la font de 
producció: 

 Biomasa vegetal o animal. El 85% de les emissions de biogàs provenen 
d’aquesta font. No obstant, la extrema disseminació de las fonts fan de la 
seva valorització i utilització  impossible. 
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 Estacions depuradores. La producció de biogàs en aquest cas es constant i 
es constituïda per una part important de sulfur d’hidrogen i de traces no 
menyspreables de metalls pesats i composts orgànics volàtils. 

 Abocador. El biogàs resultant és el que presenta una composició més 
aleatòria per les irregularitats en les aportacions de residus sòlids urbans en 
quantitat i en qualitat. La regulació tècnica industrial d’utilització d’aquest 
biogàs és, doncs, difícil. A més a més, porta nombroses impureses com 
compostos fluor-orgànics, clorurs, halògens, benzens i dioxines amb poder 
corrosiu important. 

 Fermentació controlada anaeròbia. El producte resultant és molt ric en metà 
però amb una forta taxa de CO2 i sobretot una concentració important de 
sulfur d’hidrogen. Aquesta producció és generalment constant, sobretot si la 
disposició selectiva de les deixalles ha estat ben organitzada. 

 

Com a mitjana, el biogàs es composa doncs de: 

 45 a 65% de metà (CH4). 

 25 a 40% de diòxid de carboni (CO2). 

 0 a 30% d’aire. 

 5 mg/m3 a 4.000 mg/m3 de sulfur d’hidrogen (H2S). 

 0 a 1.000 mg/m3 d’organo-halogenes. 

 

Per utilitzar el biogàs com a carburant pels vehicles, però per assegurar una 
bona carburació i una bona compressió pel seu emmagatzematge, així com 
per eliminar el problema de la corrosió, se l’ha de sotmetre a un procés de filtrar 
per eliminar l’aigua, el sulfur d’hidrogen i el CO2. A més a més, en quant a 
potencia el biogàs té la meitat de potencia que la resta de carburants, el que 
incrementa el seu consum específic. 

 

La limitada producció i la inexistència de xarxes de transport del biogàs als 
consumidors finals limiten la seva viabilitat per al seu ús a gran escala, per lo 
que es limita a flotes de vehicles públics urbans (transport públic, camions de la 
brossa, etc...) 

 

4.2. Les perspectives de les energies alternatives   

De manera general es pot afirmar que tots els desenvolupaments de 
tecnologies alternatives per substituir els combustibles convencionals en el 
sector del transport es troben en una fase de desenvolupament emergent 
(llevat del gas natural i el gas liquat del petroli plenament introduïes en molts 
països) necessitant del suport decidit de les administracions públiques per tal 
d’assolir una penetració efectiva en el mercat. 
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Ara per ara, aquests vehicles amb tecnologies emergents tenen un major cost 
d’inversió inicial, que tot i que els costos de funcionament siguin sensiblement 
inferiors als dels vehicles convencionals, impliquen períodes d’amortització 
llargs. En efecte, deixant de banda els vehicles amb pila de combustible i els 
electrosolars, a escala comercial existeix una relativa oferta de vehicles amb 
traccions alternatives que precisen de la necessària assumpció del sobrecost 
actual en relació als models convencionals equivalents. 

 

Les perspectives de futur conduiran cap a la disminució dels costos unitaris 
d’inversió en quan es superin els problemes tecnològics i augmenti la seva 
producció. Respecte de les fonts d’energia s’espera una diversificació del 
mercat degut a que cap font podria assumir ella sola el ritme creixent de 
consum energètic. 

 

El projecte ENIGMATIC ha analitzat quina serà la futura evolució dels 
combustibles alternatius. Aquest projecte s’emmarca dintre del programa 
“Growth” del 5è Programa Marc de la UE. Els seus objectius són la definició dels 
escenaris de desenvolupament de les energies alternatives i servir com a 
plataforma de discussió de la política en aquesta matèria. 

 

Els objectius inicialment formulats en el Llibre Blanc del Transport (més d’un 20% 
d’energies alternatives a 2020) es veuen corregits pels estudis realitzats en 
aquest projecte, que retarden en 10 anys l’arribada a aquesta quota, basant-
se en les següents hipòtesis: 


