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7. CONCLUSIONS 

7.1. Consideracions generals 

L’avaluació dels autobusos a Gas Natural s’ha realitzat tenint en compte la 
major part de punts de vista possibles i en tots ells, llevat dels paràmetres 
estrictament econòmics, obté una valoració molt positiva. 

 

De l’anàlisi energètic i mediambiental del sector dels transports es desprèn que: 

 El consum energètic en el sector transports creix a un ritme anual del 2% a 
Europa, sent el sector que més energia consumeix a Catalunya i Espanya. 

 Les emissions de CO2 derivades del sector transport igualment creixen a un 
ritme anual del 2% a Europa, representant gairebé un terç de les emissions 
totals que es produeixen. 

Vista aquestes dades és fa evident que les actuacions en el sector transport són 
la base principal per reduir aquests impactes negatius i assolir la sostenibilitat. En 
particular, la introducció de noves energies alternatives més netes en el 
transport, com són els autobusos propulsats amb Gas Natural, és una de les 
principals línies d’actuació. 

 

La Unió Europea, conscient d’aquest problema, impulsa en les seves accions 
polítiques l’aposta per la mobilitat sostenible i la introducció d’energies 
alternatives tal i com es recull en els objectius del Llibre Blanc del Transport “La 
política europea de transport de cara al 2010: L’hora de la veritat” i del Llibre 
Verd de l’Energia “Cap a una estratègia europea de seguretat del 
subministrament energètic”, que així mateix recullen els objectius del Protocol 
de Kyoto (8% de reducció de les emissions de CO2 en el període 2008-2012, 
amb relació al valor de 1990). L’objectiu és arribar a una quota del 20% 
d’energies alternatives a 2020.  

 

En aquest sentit, la UE impulsa fortament la investigació en aquesta matèria 
mitjançant programes europeus subvencionats com el projecte Miracle que es 
desenvolupa a Barcelona, que inclou la implantació de 70 autobusos a Gas 
Natural. L’èxit d’aquestes iniciatives necessita, però, de l’impuls i la cooperació 
activa de les autoritats locals. 

 

Després de l’anàlisi de les diferents energies alternatives s’arriba a la conclusió 
de que el Gas Natural està cridat a ser a curt i mig termini la principal energia 
alternativa, ja que tot i tractar-se d’un combustible fòssil, presenta un impacte 
ambiental relativament baix i existeixen reserves suficients per assolir la futura 
demanda. La pila de combustible, basada en la tecnologia de l’Hidrogen, es 



 
Anàlisi dels beneficis d’utilització d’autobusos propulsats per Gas Natural 136 

una opció a llarg termini, doncs encara és una tecnologia per desenvolupar. 
Per altra banda, els biocombustibles i el biogàs, es veuen limitats per la 
capacitat de producció, i els vehicles elèctrics per la capacitat de les bateries.  

 

La tecnologia relativa a la utilització del Gas Natural com a font de propulsió de 
vehicles es troba força desenvolupada com ho demostra el seu grau 
d’implantació a països com Argentina, Estats Units i França, entre d’altres. 
Països on els seus beneficis han estat clarament constatat, tal i com ho 
demostren les diferents experiències analitzades. 

7.2. Conclusions de l’avaluació de l’experiència a Barcelona 

És evident, pel que es desprèn de la següent avaluació, que el procés 
d’introducció del GNC ha tingut una excel·lent acollida tant pel que fa al 
col·lectiu de conductors com entre els usuaris del servei de transport públic 
urbà de la ciutat de Barcelona. 

 

La realització del balanç energètic i mediambiental ha permès constatar que el 
desavantatge energètic amb que compta el GNC en relació al gas-oil (30% de 
sobreconsum en kWh), queda abastament compensat pel menor impacte 
ambiental del primer.  

 

L’anàlisi econòmic de l’experiència per la seva banda, no fa res més que 
constatar, pel cas de Barcelona, que la introducció d’energies alternatives 
substituint els combustibles fòssils emprats tradicionalment en la tracció dels 
vehicles a motor, va associada a un important sobrecost econòmic que en 
dificulta la seva implantació en les flotes de transport públic de les nostres 
ciutats, així com en el circuit comercial.  

 

L’elevat sobrecost associat al GNC com a sistema de propulsió, sens dubte 
actua com un factor limitant en la seva demanda i en la seva capacitat de 
penetració en el sector de l’automoció, contribuint a l’establiment del cercle 
viciós, doncs una menor demanda augmenta els costos unitaris. Malgrat tot 
però, aquest obstacle inicial queda en part compensat al considerar els costos 
d’explotació dels vehicles a GNC, sensiblement inferiors als dels vehicles dièsel. 

 

Aquestes consideracions fan que la implantació i el desenvolupament del GNC 
com a sistema de propulsió necessiti d’una real voluntat política i d’un marc 
legal favorable a l’ús d’aquestes noves energies (mitjançant subvencions o 
reduccions d’impostos), possibilitant així la reducció d’aquest sobrecost 
d’inversió existent en relació als combustibles emprats tradicionalment. 
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