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6. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS 
AUTOBUSOS A GNC  

6.1. Introducció 

A Barcelona, com s’ha comentat prèviament, dintre del projecte Miracles de la 
UE, 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). 

 

En el present capítol es pretén avaluar, comparar i posar en relació l’ús del Gas 
Natural com a font energètica alternativa amb l’ús dels combustibles fòssils 
emprats tradicionalment en el transport. 

 

L’avaluació del funcionament dels autobusos a Gas Natural a la ciutat de 
Barcelona es basarà en un anàlisi quantitatiu i qualitatiu, recolzat en quatre 
pilars bàsics: 

 Un balanç energètic. 

 Un balança ambiental. 

 La opinió de conductors i usuaris. 

 Una anàlisi econòmica. 

 

Per tal de poder dur a terme aquest procés d’avaluació, prèviament ha calgut 
analitzar les característiques específiques de la implementació del GNC al 
servei de transport col·lectiu urbà de la ciutat de Barcelona, ja que amb 
anterioritat a la recollida de dades calia seleccionar aquelles línies més 
representatives que possibilitaven realitzar la comparació entre els dos sistemes 
de propulsió. 

 

Cal tenir present que, actualment, a la ciutat de Barcelona els autobusos que 
empren el GNC com a combustible de propulsió concentren el seu servei a les 
línies: 22 (de Plaça Catalunya a l’Avinguda d’Esplugues), 57 (del Passeig Marítim 
fins a Cornellà), 59 (del Passeig Marítim fins a Gran Via de Carles III amb 
Diagonal), 66 (de Plaça Catalunya a Sarrià), i 157 (del Passeig Marítim fins a 
Sant Joan Despí).  
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Alhora de seleccionar aquelles línies representatives, o que si més no havien de 
ser usades com a línies tipus on es realitzaria l’estudi, s’han tingut en compte els 
següents criteris: 

 Els models d’autobusos a GNC que prestaven servei a cada línia.  

Els 70 autobusos a GNC adquirits per TMB per prestar el servei de transport 
urbà a la ciutat de Barcelona són de 2 constructors diferents (IVECO i MAN, 
amb 35 models en circulació cada un): 35 IVECO City-Class GNC, 20 MAN 
NL 233F GNC i 15 MAN NL 243F GNC. 

 L’orografia de cada línia (el recorregut de cada línia des del punt de vista 
topogràfic): recorreguts mar-muntanya (línies 22, 59 i 66) i recorreguts mar-
mar (línies 57, 59 i 157), amb uns pendents a superar diferents que podien 
afectar, a priori, aspectes relacionats directament amb la conducció (com 
l’acceleració, la capacitat de frenat,...) que calia considerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20.  Línies a Gas Natural de TMB. Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

De la combinació d’aquestes dos criteris que calia prendre en consideració 
s’han escollit per a realitzar l’avaluació les següents línies del servei d’autobusos 
urbans amb vehicles a GNC: 

 La línia 22: amb un recorregut mar-muntanya, servida per vehicles de la 
marca IVECO i MAN. L’elecció d’aquesta línia permetrà la comparació dels 
dos models de vehicles en un trajecte amb un pendent mitjà del 4%. 
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 Les línies 57 i 157: dues línies amb un recorregut molt similar, amb uns 
condicionaments topogràfics idèntics i diferents als de la línia anterior (línies 
mar-mar, amb un pendent mig del 0%), servida cada una per vehicles 
propulsats a GNC de diferents constructors (la línia 57 està servida pels 
autobusos MAN i la 157 pels IVECO). 
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Foto 13. Vista lateral d’un autobús IVECO City-Class (GNC), en servei 
a la línia 22 i estacionat a Ronda Universitat (inici de trajecte). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 14. Vista frontal i posterior de l’autobús MAN NL-243F (GNC). 

 

6.2. Balanç energètic i ambiental 

6.2.1. Balanç energètic teòric 

Aquesta primera fase del procés d’avaluació global s’ha realitzat al llarg del 
primer trimestre de l’any 2003 (mesos de gener a maig) per tal de no patir les 
conseqüències d’unes condicions meteorològiques extremes amb una clara 
incidència i alteració en el funcionament dels vehicles. 

 

La hipòtesis plantejada és que un augment de la temperatura exterior (en 
avançar la primavera i sobretot a l’estiu) provocarà una elevació del consum 
dels vehicles per l’entrada en funcionament dels aparells d’aire condicionat 
dels vehicles, amb el conseqüent augment del consum energètic i de les 
emissions contaminats alliberades a l’atmosfera. 

 

El balanç energètic unitari dels autobusos de TMB propulsats a GNC ha estat 
realitzat a partir de les dades reals, de consum de combustible i quilòmetres 
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realitzats, pels diferents models d’autobusos a GNC en servei en les línies 
objecte del nostre anàlisi (sèries més representatives), per als mesos de gener a 
maig del present 2003. 

 

Per tal de valorar aquestes dades en relació als autobusos propulsats amb gas-
oil, s’han emprat les dades de consum de combustible i quilòmetres realitzats 
pels diferents models d’autobusos (sèries més representatives) en servei en 
aquestes línies, abans de la introducció dels vehicles a GNC en els mesos de 
gener, febrer, març, abril, i maig de 2001 (en la línia 22 a més a més, també 
s’han considerat les mateixes variables per a l’any 2000 i un model d’autobús 
diferent al que prestava servei en la línia un any després). 

 

La consideració dels diferents models d’autobusos a GNC (IVECO City-Class 
GNC, MAN NL-233 F GNC i MAN NL-243 GNC) permet realitzar una valoració 
diferenciada dels impactes derivats de l’ús de diferents tecnologies, així com 
dels avenços experimentats en aquestes: en el cas dels MAN, per exemple, el 
model NL-243 GNC (15 vehicles incorporats l’any 2002) és una versió posterior i 
millorada de l’introduït a la flota de TMB l’any 2001 (el MAN NL-233 F GNC amb 
també 15 vehicles). 

 
GNC Dièsel 

Tecnologia Sèrie Tecnologia Sèrie 
 

Línia 22 
IVECO City-Class (GNC) Euro 3 
(Voith) 1300-A M.B. O 405 Euro 0 (Voith) (Any 

2000) 5600 

IVECO City-Class (GNC) Euro 3 
(Voith) 1300-B M.B. O 405 N2 Euro 1 (ZF) 8700 

MAN NL-233F (GNC) Euro 2 (ZF) 1500     
MAN NL-233F (GNC) Euro 2 (Voith) 1700-A     
MAN NL-243F (GNC) Euro 3 (Voith) 1700-B     

 
Línia 57 

MAN NL-233F (GNC) Euro 2 (ZF) 1500 M.B. O 405 N2 Euro 1 (ZF) 8500-A 
MAN NL-233F (GNC) Euro 2 (Voith) 1700-A     
MAN NL-243F (GNC) Euro 3 (Voith) 1700-B     

 
Línia 157 

Iveco City-Class (GNC) Euro 3 
(Voith) 1300-A M.B. O 405 N2 Euro 1 (ZF) 8500-A 
Iveco City-Class (GNC) Euro 3 
(Voith) 1300-B     

Taula 10. Autobusos considerats, amb la sèrie més representativa en servei per cada línia, 
per la realització del balanç energètic i ambiental. De gener a maig de 2003 pels 
vehicles a GNC, i de gener a maig de 2000 i 2001 pels autobusos propulsats a gas-oil. 
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Per a l’elaboració del balanç energètic a partir de les variables de consum de 
combustible (proporcionades en litres pel cas del gas-oil i en quilograms en el 
cas del GNC) i els quilòmetres de servei realitzats, s’han emprat els següents 
factors de conversió: 

 
  Quantitat de combustible Equivalència energètica 

Gas-oil 1 litre 9,8 kWh 
GNC 1 quilo 11,6 kWh 

Taula 11. Factors de conversió emprats per a la realització del 
corresponent balanç energètic. Font: Institut Català de l’Energia 
(ICAEN). 

Del balanç energètic realitzat (veure taules A1.1 a A1.6 de l’Annex 1), queda 
ben palès el major rendiment energètic del gas-oil en relació al GNC: 

 Els vehicles dièsel presenten de mitjana uns consums de 0,54 MWh per cada 
100 quilòmetres recorreguts; 

 Mentre que pels vehicles a GNC els consums mitjans arriben als 0,70 MWh 
per cada 100 quilòmetres (superior al del gas-oil en un 29,6%). 

 

Pel que fa als vehicles propulsats a GNC, i a diferència del què passa amb els 
vehicles a gas-oil, s’observen diferencies relativament significatives de consum i 
rendiment energètic en funció de les característiques orogràfiques dels 
recorreguts realitzats. 

 
 MWh/100 Km 

Consum mitjà vehicles dièsel (mar-mar) 0,54 

Consum mitjà vehicles GNC (mar-mar) 0,67 

Augment de consum energètic 0,14 

Augment de consum energètic en % 25,33% 

Consum mitjà vehicles dièsel (mar-muntanya) 0,54 

Consum mitjà vehicles GNC (mar-muntanya) 0,72 

Augment de consum energètic 0,18 

Augment de consum energètic en % 32,98% 

Taula 12. Consums energètics mitjos segons tipus de 
combustible utilitzat i segons característiques 
orogràfiques del recorregut (pendent mitjà), gener a 
maig de 2003 pels autobusos a GNC i gener a maig 
2001 pels autobusos dièsel. 

 

És a dir, el pendent apareix com una variable altament significativa i 
condicionant de la valoració energètica del GNC com a sistema de propulsió 
en relació als combustibles fòssils emprats tradicionalment:  
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 Per la línia 22, amb un trajecte de mar a muntanya i un pendent mig del 4%, 
els consums energètics mitjos pels cinc mesos analitzats i els diferents models 
d’autobusos a GNC en circulació es situen al voltant dels 0,72 MWh/100Km. 

 Mentre que per les línies 57 i 157 (mar-mar), amb un pendent mitjà del 0%, 
aquests consums energètics disminueixen sensiblement fins a un valor mig de 
0,67 MWh per cada 100 quilòmetres realitzats. 

 Com es pot constatar (vegeu taula següent), el condicionament orogràfic 
en el consum i eficiència energètica és marcadament més notable en el 
GNC que en els vehicles propulsats a gas-oil. Així, mentre que passar d’un 
pendent mitjà del 0 al 4% amb un vehicle dièsel suposa un augment de la 
despesa energètica del 1,09%, aquest mateix canvi de les característiques 
del recorregut per un vehicle a GNC suposa un augment del consum 
energètic del 6,78%. 

 Òbviament, i com a conseqüència d’aquesta incidència exercida pel 
pendent mitjà en l’eficiència energètica dels vehicles segons el tipus de 
propulsió emprada, les diferències de consums energètics entre els 
autobusos dièsel i els autobusos a GNC s’accentuen quan les condicions 
orogràfiques són més desfavorables: així, en un recorregut amb un pendent 
mitjà del 0% (línies 57 i 157, mar-mar), un vehicle a GNC presenta un consum 
energètic un 25,33% superior al dels autobusos a gas-oil, mentre que en 
augmentar aquest pendent mitjà del recorregut (del 0 al 4%, línia 22), 
aquesta diferència en el consum assoleix pràcticament al 33%. 

 
 MWh/100 Km 

Consum mitjà vehicles dièsel (mar-muntanya) 0,54 
Consum mitjà vehicles dièsel (mar-mar) 0,54 
Disminució consum energètic 0,01 
Disminució consum energètic en % 1,09% 
Consum mitjà vehicles GNC (mar muntanya) 0,72 
Consum mitjà vehicles GNC (mar-mar) 0,67 
Disminució consum energètic 0,05 
Disminució consum energètic en % 6,78% 

Taula 13. Consums energètics mitjos segons 
característiques orogràfiques del recorregut (pendent 
mitjà) pels diferents tipus de combustible, gener a maig 
de 2003 pels autobusos a GNC i gener a març 2001 
pels autobusos dièsel. 

 

I per últim, només constatar entre els vehicles a GNC que: 

 El MAN NL-243 F GNC és el que presenta un major rendiment i eficiència 
energètica en tots els escenaris considerats, amb un consum energètic mitjà 
de 0,72 MWh/100kms en la línia 22 (mar-muntanya), que baixa fins als 0,63 
MWh/100Kms en la línia 57. 
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 Els MAN NL-233F GNC es mouen en uns consums energètics mitjans situats en 
els 0,71 MWh/100kms per la línia 22 i de 0,68 MWh/100kms en la línia 57. 

 Mentre que els autobusos del model IVECO presenten uns consums entre 
0,73 MWh/100kms (línia mar-muntanya) i 0,69 MWh/100kms. (línia mar-mar). 

 D’aquestes dades, a banda de la diferència de consums energètics 
experimentats entre els diferents models d’autobusos a GNC, destaca 
enormement la incidència de les característiques orogràfiques del 
recorregut en el MAN NL-243 F GNC: un augment del pendent mitjà, del 0 al 
4%, li suposa un augment del consum energètic proper al 14%, doblant la 
incidència que aquest factor exerceix en la resta de models de vehicles a 
GNC, que els suposa un augment del consum energètic al voltant del 5,5%. 

 

 Mitjana Línia 22 
(mar-muntanya) 

Línies 57 i 157 
(mar-mar) 

IVECO City-Class (GNC) VEM 
(Voith) 0,71 0,73 0,69 

MAN NL-233F (GNC) Euro 3 
(Voith) 0,69 0,71 0,68 

MAN NL-243F (GNC) VEM (Voith) 0,67 0,72 0,63 

Taula 14. Consums energètics pels diferents models d’autobusos a GNC, segons 
les característiques orogràfiques del recorregut (pendent mitjà), per als mesos 
de gener a març de 2003 (en MWh/100 Km). 

 

El gràfic següent, mostra l’evolució dels consums energètics dels autobusos a 
gas-oil i GNC considerats en el present estudi, des del mes de gener al mes de 
maig de 2003 pels vehicles a GNC, i pels mateixos mesos de l’any 2000 i 2001 
pels autobusos dièsel. 
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Figura 21. Balanç energètic global per cada línia i per cada tipologia de vehicle (en 
MWh/100Kms), pels mesos de gener a maig de 2003. 

 

Resumint... 
 Els vehicles a GNC, com a conseqüència de la seva menor potència en 

relació als vehicles a gas-oil, presenten uns consums energètics superiors, 
en pràcticament un 30% de mitjana, als experimentats pels vehicles dièsel. 

 Les característiques orogràfiques del recorregut, recollides aquí mitjançant 
el seu pendent mitjà, presenten una incidència marcada en els consums 
energètics dels autobusos propulsats a GNC (un augment del pendent 
mitjà del recorregut del 0 al 4%, els suposa un augment del consum 
energètic del 6,8%). Mentre que pels vehicles dièsel, la incidència 
d’aquest factor en el seu rendiment energètic és pràcticament 
inapreciable. 

 La incidència diferencial del pendent mitjà del recorregut en l’eficiència 
energètica dels autobusos segons el tipus de combustible emprat, 
accentua encara més les diferències existents entre els vehicles dièsel i 
GNC, en termes energètics, en aquells recorreguts més desfavorables (si 
aquesta diferència és del 25,3% quant el pendent mitjà és del 0%, passa al 
33% quant el pendent mitjà arriba al 4%). 

 D’entre els autobusos a GNC, és el MAN NL 243F GNC el què presenta una 
major eficiència energètica, tot i ser el model que es mostra més sensible 
als efectes exercits per les condicions orogràfiques en el consum energètic 
dels vehicles (amb una incidència de pràcticament el 14% en augmentar 
el pendent mitjà del 0 al 4%, mentre que per la resta de models aquesta 
incidència és del 5,5%). 
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6.2.2. Balanç mediambiental teòric 

A l’igual que pel balanç energètic, aquesta primera fase del procés 
d’avaluació global s’ha realitzat al llarg del primer trimestre de l’any 2003 
(mesos de gener a maig) per tal de no patir les conseqüències d’unes 
condicions meteorològiques extremes amb una clara incidència i alteració en 
el funcionament dels vehicles. 

 

Per a la realització del balanç mediambiental unitari (veure taules de A1.7 a 
A1.12 de l’Annex 1), s’ha tingut en compte els resultats del balanç energètic 
elaborat a l’apartat anterior, així com les emissions unitàries de contaminants 
(partícules, CO, HC i NOx) per cada model d’autobús proporcionades a través 
de les especificacions tècniques dels mateixos constructors en el cas dels 
vehicles a GNC, o els llindars fixats per la normativa Euro 0 i Euro 1 (en tant que 
nivells d’emissions màximes) per als vehicles dièsel en servei en les línies 
analitzades als anys 2000 i 2001. 

 
 Autobusos a GNC Autobusos a Dièsel2 

 
MAN  

NL-233 F GNC 
MAN 

NL-243 F GNC 
IVECO 

CITY-CLASS GNC 
M.B O 405 

 Euro 0  
M.B. O 405 N2 

 Euro 1 
Any 

d'adquisició 2001 2002 2001 i 2002 2000 2001 

Vehicles 
adquirits  20 15 15 i 20 

    
Partícules 0,02 0,02 0,02 0,36 0,36 

CO 1,000 0,125 0,282 11,2 4,5 
HC 0,200 0,020 0,020 2,4 1,1 
Nox 1,000 0,360 0,113 14,4 8 

Taula 22: Emissions de contaminants pels vehicles a GNC i dièsel de TMB segons especificacions 
dels mateixos constructors en el primer cas i les normatives en el segon (en gr/KWh). 

 

En totes les línies i per tots els models d’autobusos analitzats, els resultats són 
espectaculars en quant a la disminució de les emissions. Per cada un dels 
contaminants atmosfèrics contemplats: partícules sòlides en suspensió, 
hidrocarburs no cremats en el procés de combustió (HC), monòxid de carboni 
(CO) i òxids de nitrogen (NOx); la utilització del GNC, com a sistema de 
propulsió dels vehicles de transport públic urbà de la ciutat de Barcelona, 
possibilita una reducció espectacular de les seves emissions a l’atmosfera en 
relació a les emissions produïdes pels autobusos dièsel. 

 

En aquesta reducció es fa molt evident el paper exercit pel desenvolupament 
tecnològic en els vehicles a GNC (el MAN NL-243F GNC vers el MAN NL-233F 
                                                 
2 Pels autobusos dièsel, l’any d’adquisició fa referència a l’any en que aquests models 
d’autobusos estaven en servei. 
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GNC n’és l’exemple més notable), tot i que també és cert que en els vehicles 
dièsel es deixa sentir amb força l’enduriment de la normativa ambiental en la 
construcció d’autobusos pel que fa als llindars d’emissions tolerables i permesos. 

 

En aquest darrer sentit, i abans d’entrar pròpiament a la comparació 
d’emissions entre els vehicles dièsel i els propulsats a GNC, cal remetre’s a les 
dades obtingudes en línia 22, on es comparen les emissions de contaminants 
atmosfèrics de dos autobusos dièsel durant els mesos de gener, febrer, març, 
abril, i maig dels anys 2000 i 2001: les de l’any 2000 corresponen a un vehicle 
(sèrie 5600) sotmès a la normativa Euro 0, mentre que les de l’any 2001 són les 
atribuïdes a un vehicle (sèrie 8700) Euro 1. 

 

Si bé en relació a les partícules sòlides en suspensió no hi ha diferències entre 
ells, el vehicle dièsel en circulació l’any 2001 suposava un estalvi de 0,71 Kg 
d’HC, 3,67 Kg de CO i 3,51 Kg de NOx alliberats a l’atmosfera per cada 100 
quilòmetres recorreguts, en relació al model sotmès a la normativa Euro 0 (en 
circulació l’any 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Emissions contaminants (en Kg/100 Km) dels autobusos de la línia 22 (mitjanes 
de gener a maig per l’any 2003 per als autobusos a GNC, per l’any 2000 i 2001 pels 
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autobusos dièsel de la sèrie 5600 i per l’any 2001 per l’autobús de la sèrie 8700, també 
dièsel). 

 

En la comparació de les emissions produïdes per un vehicle a gas-oil i un vehicle 
propulsat a GNC, destaca per damunt de tot la reducció d’emissions referides 
als dos contaminants alliberats en major quantitat a l’atmosfera en la posada 
en marxa i circulació dels vehicles: el monòxid de carboni (CO) i els òxids de 
nitrogen (NOx). Tot i que això no pot restar rellevància a les reduccions assolides 
en la resta d’emissions contaminants analitzades. 

 

Per les tres línies analitzades i cercant un valor mitjà que permeti posar en 
relació els vehicles a GNC amb els dièsel (Euro 1), l’ús del GNC suposa una 
reducció d’emissions contaminants alliberades a l’atmosfera quantificables en: 
3,96 Kg de NOx, 2,05 Kg de CO, 0,53 Kg de HC i 0,18 Kg de partícules sòlides en 
suspensió per cada 100 quilòmetres recorreguts. Valors que suposen una 
reducció mitjana d’emissions, per cada 100 quilòmetres, d’entre el 84,6% del 
CO i el 92,8% de les partícules sòlides en suspensió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 23. Emissions contaminants (en Kg/100 Km) dels autobusos de la línia 57 (mitjanes de 
gener a maig per l’any 2003 per als autobusos a GNC i per l’any 2001 per l’autobús dièsel 
de la sèrie 8500-A). 
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Les característiques orogràfiques dels tres recorreguts analitzats, tal i com 
succeïa en el balanç energètic, apareix alhora com un factor també 
determinant en els nivells d’emissions alliberats a l’atmosfera: en aquells 
recorreguts amb més pendent (línia 22, amb aproximadament un pendent mig 
del 4%), els nivells d’emissions són sensiblement superiors als identificats en 
aquells recorreguts més suaus (les línies 57 i 157 presenten un pendent mig del 
0%). 

 

I tal i com també passava en el balanç energètic, aquest condicionament 
orogràfic és acusat de manera bastant més marcada pels autobusos a GNC 
que pels propulsat a gas-oil: en aquests vehicles una diferència en el pendent 
mitjà del recorregut al voltant del 4%, els porta a emetre a l’atmosfera un 6% 
més de quilograms de monòxid de carboni per cada 100 quilòmetres 
recorreguts, un 6,1% més d’hidrocarburs no cremats en el procés de combustió 
del motor, un 6,67% més d’òxids de nitrogen, i un 6,8% de partícules sòlides en 
suspensió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24. Emissions contaminants (en Kg/100 Km) dels autobusos de la línia 157 (mitjanes 
de gener a maig per l’any 2003 per als autobusos a GNC i per l’any 2001 per l’autobús 
dièsel de la sèrie 8500-A). 

 

Així doncs, una sobreemissió derivada d’unes característiques orogràfiques del 
recorregut més adverses (més pendent), que es tradueix en percentatges que 
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oscil·len, en tots els contaminants considerats, en valors relatius d’entre el 6 i el 
7%. 

 
 Partícules CO HC NOx 

Valor mitjà autobusos dièsel (mar-muntanya) (kg/100 Km) 0,20 2,44 0,60 4,34 
Valor mitjà autobusos dièsel (mar-mar) ) (kg/100 Km) 0,19 2,42 0,59 4,30 
Diferencia d'emissions totals (en Kg/100 Km) 0,00 0,02 0,01 0,04 
Diferencia d'emissions en % 0,84 0,84 0,84 0,84 
Valor mitjà autobusos GNC (mar muntanya) (kg/100 Km) 0,01 0,39 0,07 0,37 
Valor mitjà autobusos GNC (mar-mar) (kg/100 Km) 0,01 0,37 0,06 0,35 
Diferencia d'emissions totals (en Kg/100 Km) 0,00 0,02 0,00 0,02 
Diferencia d'emissions en % 6,83 6,01 6,08 6,67 

Taula 15. Balanç mediambiental segons característiques orogràfiques de les línies, gener a maig 
de 2003 pels autobusos a GNC i pel 2001 pels autobusos dièsel. 

 

La taula següent recull els valors mitjans d’emissions contaminants per cada 100 
quilòmetres recorreguts per cada una de les tres línies analitzades. Aquesta 
anàlisi permetrà constatar per cada línia quin és l’impacte ambiental d’optar 
per un o altre sistema de propulsió, oferint la possibilitat de distingir i identificar 
les diferències existents entre els diferents models d’autobusos a GNC. 

 
 Partícules CO HC NOx 

Línia 22 
Dièsel Euro1 0,20 2,44 0,60 4,34 
IVECO City-Class 0,01 0,21 0,01 0,08 
MAN NL-233 F 0,01 0,72 0,14 0,72 
MAN NL-243 F 0,01 0,09 0,01 0,26 
GNC (mitjana) 0,02 0,46 0,08 0,44 
Disminució d'emissions en % 91,58 81,52 87,03 90,06 

Línia 57 
Dièsel Euro 1 0,19 2,39 0,58 4,24 
MAN NL-233 F 0,01 0,68 0,14 0,68 
MAN NL-243 F 0,01 0,08 0,01 0,23 
GNC (mitjana) 0,01 0,48 0,09 0,53 
Disminució d'emissions en % 93,30 81,59 85,13 88,37 

Línia 157 
Dièsel Euro 1 0,20 2,46 0,60 4,37 
GNC (mitjana IVECO City-Class)12  0,01 0,20 0,01 0,08 
Disminució d'emissions totals (mitjana)12 0,18 2,26 0,59 4,29 
Disminució d'emissions en %12 92,93 92,03 97,69 98,20 

Taula 16. Balanç mediambiental de la línia 22 (mar-muntanya i autobusos MAN i IVECO) pels 
mesos de gener, febrer i març de 2001 i 2003 (en Kg/100Km). 
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Les diferències com es pot comprovar són altament significatives per totes línies, 
i il·lustren perfectament els avantatges derivats de l’ús del GNC com a sistema 
de propulsió en la flota de transport públic urbà. La disminució dels 
contaminants alliberats a l’atmosfera per un autobús si aquest és propulsat amb 
GNC, en relació als vehicles dièsel, es generalitzada per tots els contaminants 
analitzats i per totes les línies considerades. 

 

En l’anàlisi segons tipus de contaminant destaca en nombres absoluts la 
reducció constatada en aquells contaminants -tal i com ja s’ha comentat 
anteriorment- que són alliberats en major mesura en la posada en 
funcionament i circulació dels vehicles: els òxids de nitrogen per damunt de tot 
(amb reduccions per cada 100 quilòmetres recorreguts que oscil·len entre els 
4,29 i els 3,71 Kg) i el monòxid de carboni (entre els 2,26 Kg de la línia 157 i els 
1,91 Kg de la línia 57). 

 

L’anàlisi d’aquest valors mitjans confirma que l’evolució i les característiques 
tecnològiques exerceixen un paper altament determinant en els nivells 
d’emissions contaminants alliberats a l’atmosfera pels diferents models 
d’autobusos. 

 

La línia 157, en la què s’ha recollit el valor mitjà d’emissions i la seva reducció, 
en relació als vehicles dièsel en circulació l’any 2001, pels autobusos a GNC de 
la marca IVECO, posa de manifest que és aquest model d’autobusos el què 
permet una reducció de contaminats a l’atmosfera lleugerament més 
significativa: entre el 92% pel CO i el 98,2% pel què fa al NOx. 

 

En la línia 57, servida per autobusos MAN, tot i que els resultats del GNC en 
relació al gas-oil són altament espectaculars, es posa de manifest que els 
autobusos MAN, sobretot el seu model NL-233F (menys evolucionat 
tecnològicament que el NL-243F), presenten uns avantatges mediambientals 
lleugerament menors que els IVECO. De mitjana s’observen unes reduccions 
d’emissions per cada 100 quilòmetres recorreguts que oscil·len entre el 81,6% 
pel que fa al monòxid de carboni (CO) i el 93,3% de les emissions de partícules, 
però en el MAN NL 243F GNC aquestes reduccions passen a ser del 96,7% pel 
CO o del 97,8% en el cas dels hidrocarburs (HC) no cremats. 

 

La línia 22, servida per autobusos tant IVECO com MAN, lògicament es situa en 
quant a reduccions d’emissions contaminants entre la línia 57 i 157. És 
destacable doncs, l’evolució tecnològica experimentada pels autobusos MAN 
(posant en relació el MAN NL-233F GNC i el MAN NL-243F GNC), que es tradueix 
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en una reducció d’emissions contaminants d’entre un 20 i un 25% (pel que fa al 
CO i als HC) en favor d’aquest darrer model. 

 

Així doncs, sembla evident que l’avantatge ambiental del GNC com a sistema 
de propulsió de vehicles és inqüestionable, i la magnitud i transcendència 
d’aquest pel medi ambient urbà col·loca en un segon terme el desavantatge 
d’aquest sistema de propulsió en relació al gas-oil que s’experimentava en el 
balanç energètic. 

 

Resumint... 
 El desavantatge energètic experimentat pels vehicles a GNC en 

relació als vehicles dièsel, és abastament compensat per la reducció 
de l’impacte ambiental que suposa: per les tres línies analitzades en 
el present estudi, en relació a un autobús a gas-oil sotmès a la 
normativa ambiental Euro 1 (vehicle en circulació a Barcelona l’any 
2001), un autobús a GNC suposa una reducció en l’emissió de 
contaminants a l’atmosfera que oscil·la entre el 84,6% i el 92,8% 
segons el tipus de contaminant per cada 100 quilòmetres recorreguts. 

 De la mateixa manera a com passava amb el balanç energètic, en els 
vehicles a GNC les característiques orogràfiques del recorregut (en 
termes de pendent mitjà) incideixen decisivament en l’emissió de 
contaminants a l’atmosfera: és així com un recorregut més advers en 
termes de pendent mitjà de l’entorn del 4% provoca una sobreemissió 
d’entre el 6 i el 7% per tots els contaminants considerats. 

 Entre els vehicles a GNC, els autobusos IVECO City-Class són els que 
suposen una major reducció d’emissions (al voltant del 97 i 98%, en 
relació als vehicles dièsel, pel que fa als HC i als NOx). Entre els 
autobusos MAN, sobresurten els efectes de l’evolució tecnològica 
aplicada en el seu procés de concepció i fabricació, en la reducció 
de l’impacte ambiental d’aquests: el MAN NL-243F GNC suposa una 
reducció d’entre l’11% (en emissions de NOx) i el 25% (pel que fa a les 
emissions de CO), en relació al seu antecessor (el MAN NL-233F GNC). 

 

 

 

6.2.3. Balanç energètic i ambiental de les línies 22, 57 i 157 

Per tal de copsar des d’una altra perspectiva i en major mesura l’impacte 
ambiental del GNC com a sistema de propulsió en la flota d’autobusos de 
transport públic urbà de la ciutat de Barcelona, s’ha procedit a la realització de 
tres exercicis de característiques diferenciades però amb uns resultats prou 
significatius en la comparació dels dos diferents sistemes de propulsió: 
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 D’una banda, s’ha elaborat un escenari de simulació per tal de comparar 
les emissions de l’any 2001, per les tres línies considerades servides 
exclusivament per vehicles dièsel, amb l’hipotètic escenari resultant del fet 
que aquestes tres línies haguessin estat servides exclusivament per vehicles a 
GNC. 

 De l’altra, s’ha estès el balanç energètic i ambiental, únicament pel mes de 
març de 2003, a les cinc línies de transport públic urbà de la ciutat de 
Barcelona que tenen en servei vehicles a GNC (Línies 22, 57, 59, 66 i 157) i pel 
conjunt de 70 vehicles (el nombre de vehicles funcionant a GNC actualment 
en el servei de transport públic urbà de la ciutat de Barcelona). 

 I finalment s’ha intentat copsar l’impacte, en termes energètics i ambientals, 
derivat de la finalització d’aquesta etapa d’introducció del GNC a la flota 
d’autobusos de transport públic urbà de la ciutat de Barcelona, que tindrà 
lloc quant hi hagi 250 vehicles propulsats a GNC en circulació pels carrers de 
la ciutat. 

 

A partir del balanç energètic i del balanç mediambiental unitari, s’ha procedit 
a l’elaboració de 2 escenaris diferenciats, per cada un dels quals es realitza el 
corresponen balanç energètic i ambiental, en els que les tres línies analitzades 
en el present estudi estan servides de manera exclusiva per vehicles a gas-oil o 
a GNC. Aquest balanç es realitzarà per el mes de març, ja que per aquest mes 
es disposen de dades dels dos escenaris. 

 En un primer escenari (2001: busos dièsel), el servei en les diferents línies es 
realitza mitjançant autobusos dièsel sotmesos a la normativa ambiental Euro 
1 (M.B. O 405 N2 de la sèrie 8700 en la línia 22, i els autobusos M.B. O 405 N2 
de la sèrie 8500-A per les línies 57 i 157). 

 Mentre que en el segon escenari (2003: busos GNC), aquestes mateixes tres 
línies estan servides únicament amb els vehicles a GNC que actualment hi 
ha en circulació per cada una d’elles ( IVECO CITY-CLASS GNC de les sèries 
1300-A i 1300-B en les línies 22 i 157, i MAN NL-233F GNC de les sèries 1500 i 
1700-A i MAN NL-243F GNC de la sèrie 1700-B per les línies 22 i 57). 

 
 Longitud Km de servei 
Línia 22 17,84 84.789 
Línia 57 31,1 66.207 
Línia 157 30,93 65.179 

Taula 17. Longitud i quilòmetres de servei 
prestat pels vehicles en les línies 22, 57 i 157 
durant el mes de març de l’any 2003. Font: 
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). 
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Pel que fa al consum energètic queda clar que l’escenari més desfavorable, en 
totes les línies, és el que aposta per la prestació del servei única i exclusivament 
amb autobusos a GNC (vegeu figura i taula següent). En la línia 22, on el 
consum energètic és més elevat fruït de les característiques orogràfiques de la 
mateixa (un pendent mig del 4% que en la resta de línies és pràcticament nul), i 
del major quilometratge de servei (major freqüència del servei), el sobrecost 
energètic resultant de la prestació de la totalitat del servei (84.789 Km 
recorreguts) amb autobusos a GNC, en relació a un servei prestat 
exclusivament amb autobusos convencionals (gas-oil), és de més de 158 MWh 
mensuals (un sobrecost energètic del 34,8% en relació a una flota de vehicles 
dièsel Euro 1), sobreconsum que per extensió suposaria pràcticament 1.895,3 
MWh anuals. 
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Figura 25. Hipòtesis de balanç energètic mensual (mes de març), segons 
mitjà de propulsió emprat, en tres línies (22, 57 i 157) de transport públic 
urbà de la ciutat de Barcelona (en MWh). 

 

Per la resta de línies, si bé aquest sobrecost disminueix en termes absoluts i 
relatius (pràcticament és de 70 MWh mensuals per la línia 57 (el 20% més) i de 
104,3 MWh per la línia 157 (un sobrecost del 30,1%)), les dades no deixen de ser 
rellevants sobretot si en fem l’extensió anual: 837,10 MWh anuals per la línia 57 i 
1.251,5 MWh per la línia 157. 

 
 Línia 22 Línia 57 Línia 157 
2001: busos dièsel 454,40 347,49 346,73 
2003: busos GNC 612,35 417,25 451,02 
2001 - 2003 (en MWh) 157,95 69,76 104,29 
2001 - 2003 (en %) 34,76 20,08 30,08 
2001 - 2003 (sobreconsum anual en MWh) 1.895,38 837,10 1.251,50 
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Taula 18. Hipòtesis de balanç energètic mensual (mes de març), segons mitjà 
de propulsió emprat, en tres línies (22, 57 i 157) de transport públic urbà de la 
ciutat de Barcelona (en MWh). 

 

I si bé energèticament l’escenari més desfavorable és el que aposta pel GNC 
com a sistema de tracció de la flota d’autobusos urbans, el desavantatge 
energètic queda en escreix compensat per la disminució de l’impacte 
ambiental que suposa la utilització d’aquesta font d’energia, com es pot 
observar als gràfics i taula següents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Hipòtesis de balanç mediambiental mensual (mes de març) 
en les línies 22, 57 i 157 segons mitjà de propulsió emprat (en Kg de 
contaminant alliberat a l’atmosfera). 

 

La reducció d’emissions contaminants alliberades a l’atmosfera, que suposa la 
implementació del GNC, són espectaculars en totes les línies i per tots els 
models d’autobusos amb aquest sistema de propulsió. Tal i com passava en el 
balanç ambiental unitari, destaquen extraordinàriament les reduccions 
d’emissions que el GNC suposa per aquells contaminants alliberats a 
l’atmosfera en major quantitat en el procés de combustió interna dels vehicles 
a gas-oil: els òxids de nitrogen (NOx) i el monòxid de carboni (CO). 
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En la línia 22, servida tant per autobusos MAN com IVECO, en relació a una flota 
formada exclusivament per vehicles a gas-oil Euro 1, l’ús del GNC com a única 
font energètica de propulsió suposa un estalvi a l’atmosfera de més de 3 tones 
mensuals de NOx (3.352,5 Kg), 1.710 Kg de CO, 445,7 Kg de HC i 151,3 Kg de 
partícules sòlides en suspensió. 
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 Partícules CO HC NOx 

Línia 22 
2001: busos dièsel 163,58 2.044,80 499,84 3.635,21 
2003: busos GNC 12,25 335,10 54,11 282,71 
2001 - 2003 (en Kg) 151,34 1.709,70 445,73 3.352,49 
2001 - 2003 (en %) 92,51 83,61 89,17 92,22 
2001 - 2003 (estalvi anual en Kg) 1.816,05 20.516,46 5.348,73 40.229,93 

Línia 57 
2001: busos dièsel 125,10 1.563,69 382,24 2.779,90 
2003: busos GNC 8,34 461,08 20,33 192,84 
2001 - 2003 (en Kg) 116,75 1.102,62 361,90 2.587,06 
2001 - 2003 (en %) 93,33 70,51 94,68 93,06 
2001 - 2003 (estalvi anual en Kg) 1.401,01 13.231,42 4.342,82 31.044,74 

Línia 157 
2001: busos dièsel 124,82 1.560,29 381,40 2.773,84 
2003: busos GNC 9,02 127,19 9,02 50,97 
2001 - 2003 (en Kg) 115,80 1.433,10 372,38 2.722,88 
2001 - 2003 (en %) 92,77 91,85 97,63 98,16 
2001 - 2003 (estalvi anual en Kg) 1.389,63 17.197,17 4.468,59 32.674,52 

Taula 19. Hipòtesis de balanç mediambiental mensual (mes de març), segons mitjà de 
propulsió emprat (en Kg de contaminant alliberat a l’atmosfera). 

 

Les dades relatives però, posen de manifest que la substitució total del gas-oil 
pel GNC suposa una disminució del 92,5% de les partícules sòlides en suspensió 
alliberades a l’atmosfera, una disminució del 92,2% de les emissions de NOx, 
d’un 89,2% pel que fa als HC i del 83,6% en relació al CO. 

 

Anualment, l’escenari 2003 en relació al 2001 suposaria per la línia 22 un estalvi 
de més de 40 tones de NOx, 20,5 tones de HC, 5,3 tones de CO i 1,8 tones de 
partícules sòlides en suspensió. 

 

Respecte de les línies 57 i 157, és de destacar que les diferències obtingudes 
entre aquestes, amb uns quilòmetres mensuals recorreguts molt similars i unes 
característiques físiques idèntiques (pendent mig del voltant del 0%), venen 
motivades pels diferents models d’autobusos en servei per cada una d’elles 
(IVECO a la línia 157 i MAN a la línia 57). Tal i com s’apreciava en el balanç 
mediambiental unitari de cada línia pels primers cinc mesos de 2003. Tret del 
darrer model d’autobús MAN a GNC incorporat a la flota de TMB (MAN NL-243F 
GNC), els vehicles MAN presenten un impacte ambiental sensiblement superior 
als seus homòlegs de la marca IVECO. 
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En aquest sentit, cal posar èmfasi per damunt de tot a les reduccions 
contaminants que es presenten en la línia 157 (servida per autobusos a GNC de 
la marca IVECO) al posar en relació els dos escenaris. La substitució del gas-oil 
pel GNC suposaria un estalvi del 98,2% de les emissions de NOx alliberades a 
l’atmosfera, del 90,5% de les emissions de HC, del 92,8% de les partícules sòlides 
en suspensió, i del 91,9% de les emissions de monòxid de carboni (CO). 

 

6.2.4. Balanç energètic i ambiental per la flota de 70 vehicles a GNC 

Per a la realització d’aquest segon exercici d’avaluació, s’han agafat les 
característiques del servei en les 5 línies de transport públic urbà de superfície 
de la ciutat de Barcelona que al mes de març de 2003 tenen en circulació 
vehicles a GNC: línies 22, 57, 59, 66 i 157 (Taula 32). 

 
  Línia 22 Línia 57 Línia 157 Línia 59 Línia 66 
 Sèrie Kms Vehicles Kms Vehicles Kms Vehicles Kms Vehicles Kms Vehicles

1300-A 12.845 10 173 1 447 3 208 2 32.861 13 
1300-B 17.697 15 173 1 13.702 7 17.189 10 4.809 9 
1500 20.734 10 1.786 3 210 1 30.822 10 405 2 

1700-A 501 4         

G
N

C
 

1700-B 2.711 7 11.303 9 2.126 6 2.161 5 223 2 
2300 962 4 677 4 31 1 296 2   

3300-A 7.012 13 18.916 11 26.556 14 6.586 10   
3300-B 6.695 5 1.758 5 6.264 6 500 3   

35/3600 13.355 20 30.874 32 15.794 24 6.677 20   
3800 1.859 5 548 3 49 1     
5500 263 2         

Di
ès

el
 

6500 155 1       157 1 

 Total GNC 54.487 46 13.435 14 16.485 17 50.380 27 38.297 26 
 Total Dièsel 30.302 50 52.773 55 48.694 46 14.060 35 157 1 
 Total 84.789 96 66.207 69 65.179 63 64.440 62 38.454 27 
Taula 20. Característiques del servei a les línies 22, 57, 59, 66 i 157, pel mes de març de 2003.Font: 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

Per aquestes línies, a partir del quilometratge efectuat per cada tipus de 
vehicle de diferent característiques i les característiques mitjanes de cada tipus 
de vehicle pel que fa al consum (s’han utilitzat els consums energètics mitjans, 
per cada tipus de combustible i cada vehicle, presentats en el balanç 
energètic efectuat per les línies 22, 57 i 157), s’ha procedit a la realització del 
corresponent balanç energètic (veure Annex 1, Taula A1.15) i mediambiental 
(Taules A1.13 i A1.14 de l’Annex 1) de les 5 línies per al mes de març de 2003. 
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Un cop efectuat aquest primer pas, s’ha procedit a cercar l’equivalència, en 
nombre de vehicles dièsel, tant energètica com mediambiental, de la flota 
actual d’autobusos a GNC (70 vehicles). Els resultats, com es pot constatar a 
continuació, són força espectaculars i significatius: 
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 MWh Totals MWh / Km MWh / veh 
GNC 1218,12 0,0070 17,40 
Dièsel 911,69 0,0053 13,02 
Sobreconsum Total  306,43 0,0018 4,38 
% de sobreconsum 33,61% 
Taula 21. Comparació energètica d’una flota de 70 vehicles segons 
sistema de propulsió, per les línies 22, 57, 59, 66 i 157, pel mes de març de 
2003 (en MWh). 

 
 Emissions Totals (70 vehicles) Emissions / Vehicle 
 Partícules CO HC NOx Partícules CO HC NOx 
GNC 24,36 597,28 92,56 502,46 0,35 8,53 1,32 7,18 
Dièsel 185,40 5.454,76 1.264,20 7.832,23 2,65 77,93 18,06 111,89 
Reducció  
d'emissions 161,04 4.857,49 1.171,64 7.329,77 2,30 69,39 16,74 104,71 

% Reducció
 d'emissions 

86,86% 89,05% 92,68% 93,58% 86,86% 89,05% 92,68% 93,58% 

Taula 22. Comparació mediambiental d’una flota de 70 vehicles segons sistema de 
propulsió, per les línies 22, 57, 59, 66 i 157, pel mes de març de 2003 (en Kg d’emissions 
contaminants). 

 

D’aquesta manera, podem estimar que actualment la flota de 70 vehicles a 
GNC, ha suposat mensualment: 

 Un sobreconsum energètic de 306MWh (3.677,2 MWh anuals), que 
representa un increment del consum energètic del 33,6% en relació a una 
flota de 70 autobusos a gas-oil. 

 I una reducció de les emissions contaminants d’entre el 86 i el 94%: 161 Kg de 
partícules (1,9 tones anuals); 4,9 tones de monòxid de carboni (58,3 tones 
anuals); 1,1 tona d’hidrocarburs no cremats durant el procés de combustió 
(14,1 tones anuals); i 7,3 tones d’òxids de nitrogen (88 tones anuals). 

 

Aquestes dades permet comparar directament un vehicle dièsel amb un 
vehicle GNC segons el seu consum energètic i les seves emissions contaminants, 
posant-se de manifest el que s’ha plantejat com a hipòtesis al llarg de tot 
aquest capítol: que el desavantatge que pateix el GNC, en relació al gas-oil, 
pel que fa a la seva eficiència energètica, queda en escreix compensada al 
introduir la variable mediambiental.  

 

El resultat d’aquest exercici permet constatar la idoneïtat del GNC, com a 
sistema de propulsió de la flota de transport urbà, en la millora de la qualitat de 
vida de les nostres ciutats: 
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 En termes energètics, un vehicle a GNC consumeix durant tot el mes de 
març de 2003, un 34% més d’energia que un vehicle dièsel (un vehicle a gas-
oil equival a 1,34 autobusos a GNC). 

 Pel que fa a l’impacte ambiental derivat del seu funcionament durant tot un 
mes, un vehicle dièsel emet a l’atmosfera les emissions equivalents a: 

 

o 7,6 autobusos a GNC pel que fa a les emissions de partícules; 

o 9,1 vehicles a GNC pel que fa a les emissions de CO; 

o 13,7 vehicles a GNC pel que fa a les emissions d’hidrocarburs no 
cremats durant la combustió; 

o 15,6 autobusos a GNC pel que fa a les emissions de NOx. 

 

6.2.5. Balanç energètic i ambiental per la futura flota de 250 vehicles a GNC 

En aquest apartat, de característiques similars a l’anterior, es pretén estimar el 
balanç energètic i ambiental resultant de la implantació d’una flota de 250 
autobusos a GNC. És a dir, es tracta d’estimar el sobrecost energètic i el guany 
ambiental que hi haurà quant aquesta fase del procés d’introducció del GNC 
hagi finalitzat, i els vehicles a GNC suposin un terç de la flota de transport públic 
urbà de Barcelona. 

 

L’estimació parteix de les dades, proporcionades per TMB, de quilòmetres 
realitzats i combustible consumit durant el mes de març del present 2003: 

 
 Kms recorreguts Lts/Kgs Consum/100 Kms Nº vehicles 

Flota TMB (Dièsel) 3.741.822 2.095.755 56,01 1.013 
Flota TMB (GNC) 268.768 162.320 60,39 70 

Total flota TMB 4.010.590   1.083 
Taula 23. Consums i quilometratge realitzat per la flota de TMB (març de 2003). Font: TMB. 

 

El balanç energètic realitzat permet estimar el sobrecost energètic mensual 
estimat de passar dels 70 vehicles a GNC als 250 previstos3: d’uns 1.192 MWh 
mensuals (un 5,3% superior a l’actual), que per extensió suposarien uns 14.308 
MWh anuals. 

 
 70 vehicles 250 vehicles 

 Nª vehicles MWh totals Nª vehicles MWh totals 

Sobreconsum 
energètic 

(en MWh Totals) 

                                                 
3  Suposant en aquest cas que la flota de vehicles dièsel disminueix en 180 vehicles, que són els 
què s’incorporen a GNC. 
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Flota TMB (Dièsel) 1013 20.538,40 833 16.888,93 -3.649,47 
Flota TMB (GNC) 70 1.882,91 250 6.724,69 4.841,77 
Total flota TMB 1083 22.421,31 1083 23.613,62 1.192,30 

Taula 24. Estimació del balanç energètic mensual (març de 2003)de la flota actual (70 
autobusos a GNC), en relació al balanç energètic estimat quant hagi finalitzat el procés 
d’introducció del GNC a la flota de TMB (250 vehicles a GNC). 

 

Pel que fa a la reducció d’emissions contaminants que això suposaria, 
l’estimació realitzada permet constatar altra cop que el sobrecost energètic 
que va associat al GNC queda amb escreix compensat per la disminució de 
l’impacte ambiental que aquest porta implícit. Així, el sobreconsum energètic 
situat al voltant del 5,3%, contrasta enormement amb unes disminucions 
d’emissions situades entre el 15 i el 17%. 

 

Mensualment, l’ampliació de la flota de 70 a 250 vehicles a GNC suposarà un 
estalvi de: 

 414 Kg de partícules sòlides en suspensió (pràcticament 5 tones anuals). 

 12,5 tones de monòxid de carboni (unes 150 tones anuals). 

 3 tones d’hidrocarburs no cremats durant la combustió (36 tones anuals). 

 I pràcticament 19 tones d’òxids de nitrogen (al voltant de les 226 tones per 
any). 

 

 70 vehicles a GNC 
 Partícules CO  HC NOx 
Flota TMB (Dièsel) 2.683,01 78.938,23 18.294,84 113.343,58 
Flota TMB (GNC) 24,36 597,28 92,56 502,46 
Total flota TMB 2.707,38 79.535,50 18.387,40 113.846,05 
     

 250 vehicles a GNC 
 Partícules CO  HC NOx 
Flota TMB (Dièsel) 2.206,27 64.911,69 15.044,03 93.203,56 
Flota TMB (GNC) 87,01 2.133,13 330,58 1.794,50 
Total flota TMB 2.293,28 67.044,82 15.374,60 94.998,06 
     
Disminució total 
d'emissions (en Kg.) 414,10 12.490,68 3.012,80 18.847,98 

% Disminució d'emissions 15,30% 15,70% 16,39% 16,56% 
Estalvi anual (en Kg.) 4.969,18 149.888,17 36.153,55 226.175,79 
Taula 25. Estimació del balanç ambiental mensual (març de 2003)de la flota actual (70 
autobusos a GNC), en relació al balanç energètic estimat quant hagi finalitzat el 
procés d’introducció del GNC a la flota de TMB (250 vehicles a GNC) (en Kg 
d’emissions). 
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Uns resultats que es clarifiquen encara més si tenim en compte l’equivalència 
de 250 autobusos a GNC i a gas-oil: 

 
 MWh totals 
GNC 6.724,69 
Dièsel 5.068,71 
Sobreconsum Total 1.655,98 

% de Sobreconsum 32,67% 
Taula 26. Comparació energètica 
entre una flota de 250 vehicles dièsel i 
de GNC (març de 2003). 
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 Partícules CO  HC NOx 
GNC 87,01 2.133,13 330,58 1.794,50 
Dièsel 662,15 19.481,30 4.515,01 27.972,26 
Reducció d'emissions 575,14 1.7.348,17 4.184,44 26.177,75 
% Reducció 
d'emissions 86,86% 89,05% 92,68% 93,58% 

Taula 27. Comparació mediambiental d’una flota de 250 vehicles dièsel amb 
una a GNC (març de 2003)(en Kg de contaminants emesos a l’atmosfera 
mensualment). 

 

El sobreconsum energètic arriba al 32,7% (1.656 MWh mensuals), però al costat 
d’aquest la flota de 250 vehicles a GNC permet un estalvi en les emissions 
contaminants d’entre el 86,9% (en el cas de les partícules sòlides en suspensió) i 
el 93,6% (pels òxids de nitrogen). 

 

Resumint... 
 La flota actual de 70 vehicles propulsats a GNC, ha suposat mensualment: 

o Un sobreconsum energètic del 33,6% (306 MWh), que arriba als 3.677 
MWh anuals. 

o I un estalvi ambiental d’entre el 86 i 94% segons el tipus de contaminant: 
161 Kg de partícules (1,9 tones anuals); 4,9 tones de CO (58,3 tones a 
l’any); 1,1 tona d’HC (14,1 tones anuals); i 7,3 tones de NOx (88 tones 
anuals). 

 Si bé el sobreconsum energètic d’un autobús funcionant a GNC, en relació 
a un propulsat a gas-oil, pot estimar-se al voltant del 34% mensual (març de 
2003, i amb les característiques de la flota actual), un vehicle dièsel emet a 
l’atmosfera una quantitat de contaminants mensuals, en aquestes 
mateixes condicions i característiques, que equivalen a les emeses per: 

o 7,6 autobusos a GNC pel que fa a les partícules sòlides en suspensió. 

o A 9,1 vehicles propulsats a GNC pel que fa a les emissions de CO. 

o A 13,7 autobusos a GNC pel que fa a les emissions d’HC. 

o I a 15,6 busos a GNC pel que fa als NOx. 

 L’ampliació de la flota de 70 vehicles a GNC fins els 250 (quan hagi 
finalitzat aquesta etapa d’introducció del GNC a la flota d’autobusos del 
servei de transport públic urbà de la ciutat de Barcelona), si bé suposarà 
un sobreconsum energètic anual del 5,3% pel total de la flota (autobusos 
dièsel i a GNC), el que suposa uns 14.308 MWh totals, pel que fa a la 
reducció d’emissions contaminants significarà uns estalvis totals d’entre el 
15 i el 17% d’aquestes: 

o Pràcticament 5 tones de partícules sòlides en suspensió. 
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o Unes 150 tones menys de monòxid de carboni. 

o 36,2 tones d’HC. 

o I unes 226,2 tones d’òxids de nitrogen. 
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6.3. Enquestes de satisfacció 

Un altre dels pilars sobre els que s’ha fonamentat aquesta avaluació, i posterior 
comparació del funcionament dels autobusos propulsats amb GNC i dels 
autobusos impulsats amb gas-oil, és la recollida de dades que possibilitin dotar 
l’avaluació i la comparació d’una dimensió qualitativa, tant pel que fa al 
comportament dels autobusos des del punt de vista de la conducció, com pel 
que fa a la valoració del servei que en realitzen els usuaris. 

Amb aquest objectiu TMB ha realitzat una doble campanya d’enquestes per tal 
de conèixer el grau de satisfacció dels conductors i dels usuaris sobre els 
vehicles propulsats amb GNC. 

 

Les enquestes han estat realitzades durant el mesos de març i abril de 2003 a 
conductors i usuaris de les mateixes línies sobre les que s’ha realitzat l’avaluació 
energètica, ambiental, i econòmica: les línies 22, 57 i 157. 

 

6.3.1. Enquestes als conductors 

La campanya d’enquestes realitzada als conductors dels autobusos a GNC es 
marcava com a objectiu el fet de copsar l’opinió d’aquest col·lectiu sobre 
aquest nou sistema de propulsió introduït a la flota d’autobusos de transport 
públic de la ciutat de Barcelona. 

Com a col·lectiu, els conductors dels autobusos podien proporcionar una 
informació molt valuosa, d’una banda pel que fa a les característiques de la 
conducció dels vehicles que usen el GNC com a tecnologia de tracció, però 
també sobre aquells altres aspectes, no relacionats directament amb la 
conducció, però que si van associats amb la introducció del GNC en la flota de 
transport públic urbà i que es troben entre els seus principals punts a favor des 
del punt de vista de la qualitat del servei (el soroll, la vibració...). Per últim, les 
darreres preguntes del qüestionari ens permetien copsar la valoració general 
de la introducció del GNC, el grau d’acord o desacord amb el procés 
d’introducció d’aquesta energia i tecnologia associada de baix impacte 
ambiental al sector dels transports, i particularment als transports públics, o la 
percepció dels usuaris sobre el sistema, en cas que aquesta sigui perceptible 
per part dels conductors. 

I no només ens era possible recollir tots aquests aspectes, difícilment 
constatables d’una altra manera, sinó que ens possibilitava posar-los en relació 
amb els vehicles convencionals propulsats a gas-oil, ja que tots els conductors 
han estat en contacte i han experimentat amb els dos tipus de combustible 
(una alternança i convivència molt més acusada entre aquells conductors que 
tenen la condició de suplents). 
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La campanya d’enquestes ha estat realitzada entre la primera i la segona 
setmana d’abril de 2003, realitzant-se 82 enquestes entre els conductors que 
habitualment presten servei a les línies d’autobusos objecte del nostre anàlisi. 

 



 
Anàlisi dels beneficis d’utilització d’autobusos propulsats per Gas Natural 107 

 

Línia Conductors 
enquestats % 

22 36 43.9 
57 25 30.5 
157 21 25.6 

Total 82 100 
Taula 28. Conductors enquestats segons 
línia a la què varen prestar servei. Font: 
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB).  

 

6.3.1.1 Avaluació d’aspectes referents a la conducció 

Pel que fa als aspectes referits exclusivament a la conducció dels vehicles a 
GNC, en relació als vehicles convencionals (dièsel), els conductors els troben 
unes prestacions que, en terme mig (valoració de la conducció en general), 
pràcticament s’equiparen a les dels vehicles propulsats amb gas-oil (un 41,5% 
dels conductors enquestats). Aquest aspecte és d’alta rellevància si tenim en 
compte els avantatges derivats de l’ús del GNC com a sistema de propulsió en 
relació a la resta de combustibles fòssils emprats tradicionalment en 
l’automoció. Per tant, amb unes prestacions en termes de funcionalitat i 
eficàcia pel què fa a la conducció si més no igual a les dels vehicles a gas-oil 
(un 76,9% dels enquestats valoren igual o millor la conducció en general dels 
autobusos a GNC en relació als dièsel), els autobusos a GNC presenten un molt 
inferior impacte ambiental en termes d’emissions. 
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Figura 27. Avaluació dels diferents aspectes referents a la conducció dels 
vehicles a GNC, en relació als vehicles dièsel. Font: Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB). 

 

Només en termes de potència efectiva dels vehicles i de capacitat 
d’acceleració, els vehicles a GNC apareixen clarament perjudicats: un 65,9% 
dels conductors valora negativament aquesta tecnologia de propulsió en 
termes de potència efectiva, mentre que pràcticament la meitat (un 47,6%) 
s’expressa en els mateixos termes pel que fa a la capacitat d’acceleració dels 
vehicles. 

 

Altres aspectes com la capacitat de frenat del vehicle, la capacitat de frenat 
del motor, el temps d’escalfament i sobretot la seguretat en la conducció, són 
valorats en igualtat de condicions amb els observats en la conducció dels 
vehicles propulsats amb gas-oil. 

 

6.3.1.2 Avaluació d’altres aspectes 

Pel que fa a l’avaluació d’altres aspectes no relacionats directament amb la 
conducció, però si que estretament lligats a la introducció del GNC com a 
sistema de propulsió de la flota d’autobusos de transport públic urbà, s’apunten 
una sèrie d’aspectes que segurament constitueixen les principals propietats del 
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GNC, a banda del menor impacte ambiental que suposa en relació als 
combustibles fòssils emprats tradicionalment, i que tenen a veure amb la 
qualitat del servei oferta als usuaris. 

 

Preguntats sobre altres aspectes, els conductors valoren molt positivament la 
disminució del nivell de soroll del motor que suposa el GNC, en relació als 
propulsats a gas-oil (un 92,7% dels conductors enquestats), així com la 
disminució de l’olor del combustible apreciable des de l’interior de l’autobús 
(un 87,8%), la disminució del nivell de vibracions (el 86,6%), i la disminució del 
nivell de soroll exterior (85,4%). 

 

La seguretat del GNC com a combustible, aspecte que tradicionalment s’ha 
esgrimit com a un dels grans temors al GNC fruït sens dubte d’una manca 
d’informació al respecte, és valorada també molt positivament per part dels 
conductors: pràcticament la meitat (el 45,1%) equipara la seguretat del GNC 
amb la del gas-oil, i un 41,5% fins hi tot arriba a veure el GNC com a més segur. 

 

I un darrer aspecte que s’ha considerat ha estat la capacitat del vehicle, ja 
que la incorporació dels dipòsits d’emmagatzematge del GNC obliguen a 
reduir sensiblement la capacitat dels vehicles per l’increment de pes i volum 
que suposen. En aquest sentit, només un 30,5% dels conductors preguntats han 
constatat aquesta sensible diferència de capacitat, mentre que dos terços dels 
conductors restants tenen la percepció que la capacitat no ha disminuït en 
relació als vehicles dièsel. 
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Figura 28. Avaluació d’altres aspectes derivats de la introducció del GNC, en relació 
als vehicles a gas-oil. 

 

6.3.1.3 Valoracions generals del sistema 

Pel que fa a la valoració general del sistema, la majoria de conductors valoren 
positivament la introducció del GNC com a sistema de propulsió en la flota 
d’autobusos de transport públic de la ciutat de Barcelona: pràcticament 7 de 
cada 10 conductors enquestats qualifica aquesta introducció com a bona i 
només un 6,1% en realitza una valoració negativa. 
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Figura 29. Avaluació de la introducció del GNC a la flota d’autobusos de 
transport públic de la ciutat de Barcelona. 

 

Pel que fa al grau d’acord o desacord manifestat pels conductors en relació a 
la introducció del GNC, els resultats no poden ser més concloents: un 94% hi 
estan d’acord, només un 6% manifesten indiferència, i cap dels conductors 
preguntats manifesta estar-hi en desacord. 

 

6,1%

93,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D'acord En Desacord Indiferent

 
Figura 30. Grau d’acord o desacord de l’ús del GNC com a 
sistema de propulsió en la flota d’autobusos de transport públic 
de la ciutat de Barcelona. Font: Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB). 

 

Pel que fa a la percepció que els conductors veuen en els usuaris alhora de 
valorar el fet de viatjar en un autobús propulsat a GNC, un 39% dels conductors 
manifesten que la valoració dels usuaris és bona, un percentatge idèntic dels 
conductors manifesten que els usuaris es mostren indiferents alhora de valorar la 
introducció del GNC, i un 22% d’aquests creu que els usuaris ni se n’adonen que 
estan viatjant amb un autobús propulsat amb un combustible que no és el 
convencional. 
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Figura 31. Valoració que fan els usuaris de la introducció del GNC a la 
flota d’autobusos de transport públic de la ciutat de Barcelona, 
segons els conductors dels vehicles. Font: Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB). 
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Només destacar, en aquest sentit, el condicionament que sembla que existeix 
en els conductors per part del vehicle conduït  alhora de copsar la percepció i 
valoració feta pels usuaris de la introducció del GNC: a diferència del que 
passarà amb les enquestes als usuaris (valoren molt més positivament la 
introducció del GNC els que viatgen en un IVECO que en un MAN tal i com es 
constarà en l’apartat següent), els conductors diuen que la valoració dels 
usuaris és força més bona des dels autobusos MAN que des dels IVECO (Gràfic 
A2.1 en l’Annex 1I). 

 

Resumint... 
 7 de cada 10 conductors enquestats valoren positivament la introducció 

del GNC a la flota d’autobusos de transport públic urbà de la ciutat de 
Barcelona, i un 94% dels enquestats manifesten estar d’acord amb l’ús 
d’aquest nou sistema de propulsió en els autobusos de la ciutat. 

 3 de cada 4 conductors enquestats realitzen una valoració positiva dels 
autobusos a GNC, en relació als autobusos propulsats a gas-oil, pel que fa 
a la conducció en general. 

 Tant sols en aspectes com la potència efectiva dels vehicles i la capacitat 
d’acceleració, els vehicles a GNC presenten unes prestacions inferiors a 
les dels autobusos convencionals. 

 D’entre els aspectes més valorats de la introducció del GNC a la flota 
d’autobusos de la ciutat de Barcelona que incideixen clarament en la 
qualitat del servei ofertat, destaquen: la disminució del nivell de soroll del 
vehicle en relació als autobusos dièsel, la disminució de l’olor del 
combustible apreciable des de l’interior del vehicle i el descens del nivell 
de vibracions. 

 L’enquesta posa de manifest que aspectes com la seguretat del 
combustible, tradicionalment esgrimit com a un dels aspectes negatius del 
GNC fruit sens dubte de la desinformació al respecte, és un aspecte 
altament valorat entre el col·lectiu de conductors. 
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6.3.2. Enquestes als usuaris 

La realització per part de TMB d’una campanya d’enquestes de satisfacció 
adreçada als usuaris ha permès determinar la percepció d’aquests al viatjar en 
vehicles a GNC: la consciència o no d’estar viatjant en un autobús diferent als 
convencionals propulsats amb gas-oil; la percepció de les possibles prestacions 
i inconvenients que ofereix aquest sistema de propulsió, ... 

 

En total es varen realitzar 348 enquestes els dies 18 i 19 de març, distribuïdes 
entre les línies 22, 57 i 157 tal i com es detalla en la taula següent: 

 

Línia Model 
d'autobús 

Matí 

(De 8 a 12 hores) 

Tarda 

(De 16 a 20 hores) 

Total 

(8hores) 

Viatgers 
/ dia 
feiner 

Mostra 
(%) 

22 IVECO - MAN 85 85 170 19.266 0,9 

57 MAN 40 44 84 10.451 0,8 

157 IVECO 51 43 94 10.258 0,9 

Total  176 172 348 39.975 0,9 
Taula 29. Distribució d’enquestes fetes per línia, horari de realització i mostra. Font: Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 15. Enquestador dins d’un autobús a 
GNC, 19 de març de 2003. 

 

Quant ha estat possible, és a dir, quant la coincidència en la formulació de les 
preguntes ho ha permès, els resultats de l’actual campanya d’enquestes als 
usuaris s’ha posat en relació a les anteriors enquestes realitzades als usuaris del 
transport públic barceloní en relació al GNC com a sistema de propulsió: 
Encuesta a clientes de autobuses (realitzada per TMB durant l’experiència pilot 
dels primers autobusos a GNC a la ciutat de Barcelona el juny de 1996) i 
Òmnibus Municipal. Març 2002 (realitzada per l’Ajuntament de Barcelona). 
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6.3.2.1 Grau de notorietat dels autobusos propulsats a GNC 

Del total d’usuaris enquestats es desprèn que prop més de la meitat saben que 
estan viatjant en un autobús propulsat a GNC (un 54,3%). Així, malgrat l’aspecte 
extern de l’autobús (dotat d’una imatge publicitària que fa referència explícita 
al seu sistema de propulsió, juntament amb els voluminosos dipòsits situats al 
sostre del vehicle), el 45,6% dels usuaris restants desconeixen que circulen amb 
un autobús propulsat amb un combustible que no és el convencional. 
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Figura 32. Notorietat dels autobusos a GNC, comparació dels resultats de 
l’any 1996 i el 2003. Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 
Malgrat aquest grau de desconeixement, 3 de cada 4 usuaris que afirmen no 
saber que estan viatjant en un autobús propulsat a GNC, manifesten haver 
sentit parlar del GNC com a mitjà de propulsió de vehicles (un 74,8%). 
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Figura 33. Coneixement del GNC com a sistema de 
propulsió aplicat a l’automoció (pregunta feta als 
usuaris que havien manifestat no saber que estaven 
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viatjant en un autobús propulsat a GNC). Font: 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

6.3.2.2  Imatge publicitària de l’autobús 

Més de la meitat dels usuaris (un 58,6%), manifesten no haver-se fixat en la 
imatge publicitària que acompanya als vehicles propulsats a GNC, amb 
diferències força significatives entre gèneres, edat i freqüència d’ús. 
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Figura 34. Grau de percepció de la imatge 
publicitària dels autobusos a GNC per part dels 
seus usuaris. Font: Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Foto 16. Imatge publicitària dels vehicles propulsats a 
GNC. 
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6.3.2.3 Aspectes positius del GNC 

Preguntats de manera espontània sobre els aspectes positius del GNC com a 
sistema de propulsió, els usuaris destaquen per damunt de tot l’impacte 
ambiental (un 66,5% dels aspectes positius ressaltats per part dels usuaris 
enquestats). A molta distància d’aquesta dimensió ambiental de caràcter 
genèric, hi ha l’aspecte econòmic o de cost del combustible (un 6,7% dels 
aspectes positius del GNC), la comoditat (un 5,3% dels aspectes positius 
anomenats), la menor emissió de fums (el 4,7%), i el soroll (un 3,5%). 

 

Destaca enormement que aspectes que en d’altres experiències d’aplicació 
del GNC (a les flotes de transport públic d’altres ciutats europees per exemple) 
han estat valorats molt positivament, constituint les grans i més valorades 
diferències entre els vehicles a GNC i a gas-oil, hagin estat escassament 
considerats i valorats per part dels usuaris enquestats: el soroll, el fum, l’olor, i 
sobretot les vibracions. 
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Figura 35. Aspectes positius del GNC (resposta espontània). Font: Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB). 

 

En l’enquesta realitzada al 1996 i 2002, els resultats, tot i lleugeres diferències, 
mantenen una tendència relativament similar: el principal avantatge del GNC 
com sistema de propulsió és el menor impacte ambiental o menor 
contaminació (un 81,6% al 1996 i in 82,4% al 2002), mentre que a molta 
distància es coincideix en esmentar l’aspecte econòmic (un 9% dels usuaris de 
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l’any 1996 el consideraven el principal avantatge, mentre que al 2002 eren un 
10,3% dels usuaris enquestats). 
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Figura 36. Principals avantatges del GNC com a sistema de propulsió en la 
flota de transport públic segons resultats de les enquestes realitzades els 
anys 1996, 2002 i 2003. Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

6.3.2.4 Valoració general del sistema 

A la pregunta sobre la valoració general del sistema, un 88% dels usuaris el 
qualifiquen de bo (un 71% dels usuaris enquestats) o molt bo (un 17%). Només 
un 0,3% dels enquestats el valoren com a dolent o molt dolent. 
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Figura 37. Valoració general del sistema de propulsió dels autobusos a 
GNC per part dels usuaris. Font: Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). 

 

6.3.2.5 Grau d’acord amb l’ús del GNC com a sistema de propulsió 

Pràcticament el 95% dels usuaris es manifesten d’acord amb l’ús del GNC com 
a combustible de propulsió de la flota d’autobusos de transport públic de la 
ciutat de Barcelona. Tant sols un 0,9% dels usuaris es manifesten en total 
desacord amb aquest sistema, esgrimint dos grans tipus de motius: d’una 
banda qüestionant l’avantatge ambiental del GNC i equiparant els nivells de 
contaminació amb els dels autobusos convencionals; i de l’altra adduint a la 
perillositat del gas. 
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Figura 38. Grau d’acord/desacord amb l’ús del GNC com a sistema de 
propulsió dels autobusos de transport públic urbà de la ciutat de Barcelona. 
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 
Com es pot observar en el gràfic anterior, en les enquestes realitzades l’any 
1996 i 2002, el grau d’acord amb el GNC com a sistema de propulsió era 
sensiblement inferior, tot i que les diferències resten molt lluny de ser 
mínimament significatives. 

 

6.3.2.6 Valoració del GNC: diferents aspectes 

En la valoració de diferents aspectes dels vehicles a GNC, els usuaris valoren 
molt positivament aspectes com: l’olor (un 90,8% dels usuaris de les tres línies), 
l’impacte ambiental (un 87,9%), la neteja (un 85,3%), el fum (un 83,6%), la 
comoditat (un 81,1% dels enquestats), la vibració (un 80,8%), la seguretat (un 
79,3%) i el soroll (un 72,4%). Aspectes més genèrics del servei i menys relacionats 
amb la propulsió a GNC són els que experimenten una valoració menys 
positiva: la puntualitat és valorada positivament només per un 46,5% dels usuaris 
enquestats, i la freqüència dels vehicles en servei només per un 46,8%. 
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Figura 39. Valoració de diferents aspectes dels autobusos propulsats a GNC. Font: Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB). 
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6.3.2.7 Comparació entre els vehicles a GNC i a gas-oil: diferents aspectes 

En la comparació entre els vehicles a GNC i a dièsel, els propulsats a GNC 
destaquen per damunt de tot en aspectes com: la vibració (menor), el menor 
soroll, una menor contaminació atmosfèrica, menys emissions de fum i una 
menor olor del combustible. 
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Figura 40. Comparació de diferents aspectes dels vehicles a GNC en relació als de gas-
oil. Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

L’enquesta realitzada l’any 1996, demanava només la comparació entre 5 
aspectes dels autobusos propulsats a GNC en relació als autobusos a dièsel: la 
neteja, el medi ambient, la seguretat, el soroll i les prestacions (potencia i 
velocitat). 

 

Si d’aquests n’extraiem la neteja (aspecte sobre el que no s’ha interrogat en la 
present enquesta), els resultats es presenten molt similars. Tant sols en l’aspecte 
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de prestacions (“potencia i velocitat” al 1996, i “acceleració” al 2003), els 
resultats són lleugerament diferents, segurament pel fet de tractar-se de 
conceptes que no són directament equiparables. 

 

Al observar el gràfic següent, destaca que la valoració dels autobusos a GNC, 
segons els diferents aspectes considerats, és lleugerament superior en la darrera 
de les enquesta realitzades. 
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Figura 41. Comparació d’alguns aspectes entre els autobusos a GNC i els autobusos 
dièsel, 1996 i 2003. Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

6.3.2.8 Millora del Medi Ambient a través del transport públic 

A la qüestió “de què més creien que es podia fer a través del transport públic 
per millorar el medi ambient?”, la majoria dels usuaris opten per la recerca i el 
desenvolupament tecnològic relacionat amb combustibles menys 
contaminants, apareixent en segon lloc aquells usuaris que creuen que s’hauria 
d’augmentar la flota d’autobusos a GNC. 
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Figura 42. Aspectes a incidir des del transport públic per millorar el medi 
ambient urbà. Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

Resumint... 
 Un 88% dels usuaris enquestats realitzen una valoració general del sistema 

que qualifiquen de bona o molt bona, amb un nivell d’acceptació de la 
introducció del GNC com a combustible de propulsió situat al voltant del 
95%. 

 Destaca enormement, que pràcticament només 1 de cada 2 usuaris 
enquestats té la consciència d’estar viatjant amb un autobús propulsat a 
GNC (un 54,3% dels usuaris). Un fet que apareix estretament relacionat 
amb la imatge publicitària de què s’ha dotat l’autobús: més de la meitat 
dels usuaris (el 58,6%) manifesten no haver-s’hi fixat, malgrat la rellevància 
exterior que TMB ha pretès donar-hi. 

 L’impacte ambiental del GNC apareix com l’aspecte positiu més destacat 
de manera espontània (un 66,5% dels aspectes ressaltats), a molta 
distància del cost del combustible (un 6,7%), la comoditat (un 5,3%), la 
menor emissió de fums (un 4,7%) o el soroll (un 3,5%). 

 3 de cada 4 usuaris han manifestat que són incapaços d’enumerar algun 
aspecte negatiu del GNC com a sistema de propulsió dels autobusos de la 
ciutat. 

 D’entre els aspectes valorats més positivament del GNC destaquen: l’olor 
(un 90,8% dels usuaris enquestats), l’impacte ambiental (un 87,9%), la 
neteja (un 85,3%), el fum (el 83,6%), la comoditat (un 81,1% dels 
enquestats), la vibració (un 80,8%), la seguretat (un 79,3%) i el soroll (un 
72,4%). 

 I en relació amb els vehicles dièsel sobresurten, com a aspectes destacats 
dels vehicles propulsats a GNC, les disminucions en el nivell de vibracions, 
en el soroll, en les emissions de fums, la disminució de l’olor del combustible 
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i la menor contaminació. 

 La majoria d’usuaris opten per la recerca i el desenvolupament tecnològic 
relacionat amb els combustibles menys contaminants, com a actuació 
prioritària per la millora del medi ambient urbà a través del transport públic 
(un 45,1% dels enquestats). A un nivell molt similar, l’altra gran solució 
apuntada és la incorporació de més autobusos propulsats a GNC. 
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6.4. Anàlisi econòmica 

Com ja s’ha comentat anteriorment, en la introducció dels aspectes generals 
del GNC com a sistema de propulsió aplicat a l’automoció, un dels aspectes 
negatius que frena la progressió i la incorporació d’aquesta tecnologia en el 
sector dels transports és l’elevat cost que representa en termes sobretot 
d’inversió inicial, ja que: 

 D’una banda cal assumir un sobrecost en l’adquisició dels vehicles en 
relació als vehicles de més àmplia distribució comercial. 

 Però per altra banda, i sobretot, cal assumir la despesa que representa la 
instal·lació d’una estació de recàrrega encarregada de comprimir el gas 
natural provinent de la xarxa de distribució urbana i emmagatzemar-lo als 
dipòsits dels vehicles. Un cost que serà encara més elevat si l’estació en 
qüestió està dotada de la possibilitat de realitzar recàrregues ràpides 
(característica que si que posseeix l’estació que TMB té a les cotxeres de 
Zona Franca). 

 

L’avaluació econòmica de l’experiència dels 70 autobusos a GNC incorporats 
a la flota de TMB pretén establir quina és la dimensió d’aquest sobrecost 
d’inversió, un cop vistos els impactes energètics i ambientals de l’experiència, i 
un cop aquesta ha estat valorada pels conductors i els usuaris del servei. Tenint 
clar però, que una correcta anàlisi econòmica de l’experiència ha de recollir, a 
banda d’aquesta inversió inicial, els costos derivats de l’explotació comercial 
dels vehicles que, tal i com s’ha pogut constatar en l’anàlisi d’altres 
experiències d’introducció del GNC o en la mateixa prova pilot desenvolupada 
a Barcelona ara fa 7 anys, pot mitigar l’impacte d’aquesta important despesa 
d’inversió inicial. 

 

Amb aquest objectiu s’ha desglossat el present balanç econòmic en costos o 
despeses d’inversió, i els costos d’explotació. 

 

6.4.1. Costos d’inversió 

Pel que fa a aquest concepte, s’ha considerat els costos en l’adquisició dels 
vehicles, la despesa realitzada en la construcció de l’estació de recàrrega i en 
la construcció del taller on realitzar el manteniment mecànic dels vehicles, així 
com també els costos associats a la formació del personal de TMB un cop el 
GNC va introduir-se en la flota de transport públic urbà de la ciutat de 
Barcelona. 
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En relació a l’adquisició dels vehicles, els costos d’inversió facilitats per TMB són: 

 
 Cost (en euros) 

Vehicle dièsel 170.000 
Vehicle GNC 206.000 
Sobrecost/vehicle GNC 36.000 
Sobrecost total del GNC (70 vehicles) 2.520.000 

Taula 30. Costos d’inversió en relació a l’adquisició dels 
vehicles a GNC (en euros). Font: Transports Metropolitans 
de Barcelona (TMB). 

 

Pel que fa a la construcció de l’estació de recàrrega (ja dimensionada per 120 
vehicles) i dels tallers, els costos de la primera han estat proporcionats per 
l’empresa Gas Natural que va ser l’encarregada de la seva construcció, mentre 
que TMB ha facilitat els costos de la construcció dels tallers en les mateixes 
cotxeres de Zona Franca. 

 

Aquests costos s’han posat en relació amb la darrera estació de proveïment de 
gas-oil i taller posats en funcionament per TMB: l’estació i el taller del Triangle 
Ferroviari ubicats a la Sagrera, que donen servei a 247 vehicles. 

 

 

 

 

 

  

 

 
Foto 17. Cotxera del Triangle Ferroviari. A l’esquerra la nau on es guarden els autobusos de TMB, 
a la dreta una imatge de l’estació de recàrrega. 

 
 Estació de recàrrega Taller 
 Total (euros) Unitari (euros) Total (euros) Unitari (euros) 
Dièsel (247 vehicles) 127.959 518 3.792.386 15.354 
GNC (120 veh. estació / 70 veh. 
taller)  1.800.000 15.000 1.446.405 20.663 
Sobrecost del GNC 1.672.041 14.482 -2.345.982 5.309 

Taula 31. Costos d’inversió en relació a la construcció de l’estació de recàrrega i els tallers pel 
manteniment mecànic (en euros). Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Gas 
Natural. 
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Pel que fa a la formació específica associada a l’entrada en servei dels 
autobusos propulsats a GNC, l'impacte formatiu principal es dóna sobre els 
conductors, els directius i comandaments intermedis d'explotació, així com 
sobre el personal de manteniment i enginyeria. 

 
 Total (euros) Unitari (euros) 
Personal 98.011,19 1.400,16 
Professors 28.687,50 409,82 
Sobrecost GNC 126.698,69 1.809,98 

Taula 32. Costos de formació (en euros). Font: 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

D’aquesta manera, es pot afirmar que cada vehicle a GNC en servei a la flota 
de transport públic urbà de la ciutat de Barcelona, representa un sobrecost 
econòmic, en termes d’inversió inicial en relació a un vehicle dièsel de similar 
característiques, de 57.601€ (euros). 

 
 Sobrecost unitari (euros) 

Adquisició 36.000 
Estació de recàrrega 14.482 
Taller 5.309 
Formació  1.810 
Total 57.601 

Taula 33. Sobrecost unitari dels autobusos a 
GNC, Barcelona (en euros).  

 

6.4.2. Costos d’explotació 

Pel que fa als costos d’explotació, s’han considerat: 

 D’una banda, els costos derivats pròpiament del manteniment dels vehicles 
posats en funcionament (revisions periòdiques a que es sotmeten els 
vehicles). 

 

TMB ha calculat que el sobrecost de manteniment d’un vehicle a GNC pot 
estimar-se en 4,5 cèntims d’euro per quilòmetre recorregut, tot i que cal tenir 
en compte però, que alguns dels costos encara no s’està en condicions de 
definir-se concretament, entre d’altres els derivats dels processos de re-
timbrat dels dipòsits (en aplicació de les normes legals sobre els recipients a 
pressió), i els derivats del manteniment o substitució dels catalitzadors. 
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 Març 2003 
Km recorreguts flota TMB a GNC 268.768 
Mitjana de km d’un vehicle a GNC 3.839,54 

Sobrecost manteniment GNC (en euros) 172,78 
Taula 34. Quilometres mensuals realitzats per la totalitat 
dels autobusos dièsel i a GNC (març 2003). 
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 I de l’altra, els costos associats al funcionament diari dels vehicles, és a dir, al 
seu consum de combustible. 

 

 Kms realitzats Consum 
total 

Consum total 
en kWh4 

Consum per 
km 

Cost 
combustible Cost €/km 

Gas-oil 3.741.822 2.095.755 l - 0,56 l/km 0,4826 €/l 0,270 

GNC 268.768 162.320 kg 1.882.912 7,01 
kWh/km 0,0222 €/kWh 0,156 

Taula 35. Comparació cost per quilòmetre dièsel-GNC a partir dels quilometres realitzats i 
combustible consumit el mes de març de 2003 per la flota d’autobusos de TMB. Font: 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

D’aquesta manera, són els vehicles dièsel els que presenten un sobrecost pel 
que fa al seu funcionament diari en relació als vehicles a GNC, ja que el gas-
oil presenta un cost per quilòmetre realitzat de 0,270 € (euros), mentre que 
pel GNC aquest cost és de 0,16 € (euros) per quilòmetre. 

 

A partir d’aquestes dades estimades segons valors del mes de març de 2003, 
és possible realitzar una estimació del cost mensual d’explotació per vehicle 
propulsat a GNC en relació al cost d’explotació d’un vehicle a gas-oil.  

 
 Cost / Km Km / vehicle5 Cost mensual 
GNC 0,156 598,97 
Dièsel 0,270 

3.839,54 
1.036,67 

Taula 36. Cost de funcionament mensual per vehicle (març 2003). 

 

Mentre que pel que fa al cost de manteniment dels vehicles el GNC 
representa un sobrecost mensual per autobús d’uns 172,78 euros, la situació 
s’inverteix al introduir el concepte de cost de funcionament, ja que sota 
aquest concepte el GNC suposa un estalvi mensual per vehicle de 437,70 
euros. 

 

En conjunt doncs, pel que fa als costos d’explotació totals, el GNC suposa un 
estalvi mensual per vehicle de 264,92 € (euros), que representen un estalvi anual 
per autobús en relació als convencionals de 3.179,04 € (euros). 

 
 € (euros) / vehicle 
Sobrecost de manteniment del GNC 172,78 
Estalvi de funcionament del GNC 437,70 

                                                 
4 1 Kgrs gas natural = 11,6 kWh 
5 Mitjana de km realitzats pels vehicles a GNC de TMB 
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Estalvi d'explotació del GNC 264,92 
Taula 37. Estalvi d’explotació mensual per vehicle a GNC. 
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Així doncs, queda clar que l’obstacle que representa la inversió inicial en la 
introducció del GNC (uns 57.601€ per vehicle), es dilueix progressivament amb 
el funcionament diari dels vehicles i amb l’expansió de la flota a GNC (ja hi ha 
construïda l’estació de recàrrega, només cal ampliar-la6). En les condicions 
actuals a la ciutat de Barcelona, es pot parlar d’una amortització del sobrecost 
lligat a la inversió inicial del GNC al cap d’uns 18 anys d’explotació comercial 
per cada vehicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Període d’amortització dels autobusos a GNC respecte del cost actual dels vehicles 
dièsel. Font: Elaboració pròpia. 

 

Si fem l’exercici teòric de prendre en consideració l’estalvi econòmic produït 
per la reducció dels contaminants emesos pels vehicles a GNC respecte dels 
dièsel, un 91,8% de mitjana, arribem però a la conclusió que l’amortització del 
sobrecost inicial i de mantiment dels vehicles a GNC es compensa en tan sols 5 
anys degut als sobrecostos ambientals i de combustible dels vehicles dièsel. 

 

Per fer aquest exercici teòric s’han considerat les següents hipòtesis: 

 
Cost de la contaminació euros 
Cost a 1998 (€ / 1000 pas-km) 2,835 
Actualització a euros de 2003 (3% 
anual) 3,286 
Hipòtesis 60 passatgers / autobús (€ / 
km) 0,197 
Estalvi per reducció contaminació en 
un 91,8% (€ / km) 0,181 

                                                 
6 El cost marginal d’inversió per cada vehicle que s’introdueix a la flota disminueix 
progressivament (es manté el sobrecost lligat a l’adquisició del vehicle, però disminueix el que 
fa referència a l’estació de recàrrega, al taller i la formació del personal). 
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Taula 38. Estalvi ambiental per vehicle a GNC. Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades dels comptes del transport de 
viatgers a la RMB (1998). 

 


