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1. Introducció 
 
En el marc de l’Horitzó 2020 la UE s’ha marcat 3 àrees de treball que afecten directament el 
transport per carretera: 
 

1. El 94% de l’energia consumida pel sector del transport a Europa és dependent del 

petroli, del qual 84,3% és importada. Cal que la UE redueixi la dependència 

energètica amb països externs.   

2. Reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte dels nivells de 

1990 el 2020, un 30% per al 2030 i un 60% per al 2050. 

3. Reduir les emissions de gasos contaminants a les ciutats (Òxids de Nitrogen, Ozó i 

micropartícules). 

El 40% del consum energètic a Catalunya prové del sector del transport, que fa un ús 
intensiu de combustibles fòssils i en particular de la tecnologia dièsel que suposa un 78% de 
la quota de mercat. Degut a això les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle degudes al 
transport a Catalunya suposen el 44% respecte del total.  
 
El parc actual de vehicles de transport de mercaderies que usen combustibles fòssils és de 
768.472, repartits de la següent manera: 
 

Tecnologia Camions de més de 
3500 kg 

Camions de fins a 
3500 kg 

Furgonetes 

Dièsel 49.596 314.953 309.534 

Benzina 660 12.455 81.274 

Taula 1 Nombre de vehicles del sector transport usant combustibles fòssils matriculats a Catalunya 
Font: Elaboració pròpia amb dades de la DGT del 2016. 

 
Per aquest motiu, la seva substitució per fonts energètiques alternatives, és un element 
cabdal per a l’assoliment dels criteris indicats anteriorment. Addicionalment aquest procés 
de substitució pot comportar una reducció en els seus costos operacionals actuals degut al 
reduït preu de les fonts d’energia alternatives, fet que deriva en una millora de la 
competitivitat del sector, tal i com es veurà. En aquest context, el sector logístic català, és 
un actor clau per a la implementació d’aquestes energies alternatives. 
 
A continuació es detalla un informe de síntesi de les alternatives de mobilitat en l’àmbit de 
la distribució de mercaderies a partir de les fonts energètiques esmentades i dels costos 
associats a cadascuna d’elles.  
 
S’analitzaran les diverses alternatives existents actualment al mercat pel que fa a les fonts 
energètiques emprades en l’àmbit de la distribució de mercaderies i s’avaluaran els costos 
econòmics, ambientals i d’altre tipus. 
 
En aquest informe no es tractaran els vehicles amb pila d’hidrogen, degut a la limitada 
infraestructura de recàrrega que existeix actualment i l’elevat cost dels vehicles, fet que fa 
la tecnologia inviable a curt termini per al transport. L’informe es centrarà en les 
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tecnologies disponibles amb més presència actualment: GNV, GLP i electricitat, en 
comparació amb el Dièsel, que és la tecnologia més emprada en el sector. 

Fonts energètiques alternatives 
 
A la Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu es defineixen  5 fonts energètiques 
alternatives als combustibles fòssils convencionals (benzina i gasoil) al sector del transport 
tant de mercaderies com de passatgers: 
 

 Gas Liquat del Petroli (GLP) 

 Gas Natural Vehicular (GNV) 

 Biocarburants 

 Electricitat 

 Hidrogen 

En línia amb la Directiva anteriorment esmentada i la directiva Directiva 2009/28/CE, que 
fomenta l’ús d’energies renovables i amb estratègies com el Clean Power for Transport 
Package des de les administracions públiques europees, estatals, autonòmiques i 
municipals, s’està promovent l’ús de les anomenades energies alternatives en el sector 
transport amb diverses actuacions com ara:  
 

 Reduccions d’impostos d’hidrocarburs en el cas del GLP i el GNV, i absència 

d’impostos en el cas del vehicle elèctric. 

 Reduccions fiscals per a empreses que fan ús de vehicles d’empresa amb energies 

alternatives com a combustibles 

 Licitacions públiques de vehicles en molts casos obliguen a l’ús de vehicles amb 

energies alternatives 

 Subvencions a nivell estatal i autonòmic per a la compra de vehicles, amb 16 

milions d’euros destinats a l’exercici 2016 per al pla estatal MOVEA i 300.000€ en 

subvencions des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Descomptes als peatges de la Generalitat de Catalunya: 100% per a vehicles 

elèctrics i 30% per a vehicles GLP o GNV així com ús preferent de carrils Bus-VAO a 

carreteres. 

 Classificació del parc de vehicles per part de la DGT, atorgant distincions especials 

als vehicles de 0 emissions com els elèctrics i als vehicles de baixes emissions que 

anomenen ECO com el vehicles GLP i GNV. 
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2. Descripció sintètica dels diferents combustibles i 

tecnologies 
 

Gas Liquat del Petroli (GLP o Autogas) 
 
El GLP és un producte de l’extracció de petroli i gas natural. És una mescla d’hidrocarburs: 
propà i butà així com propilè i butilè en petita mesura. Es troba en estat líquid a baixes 
pressions, fet que en facilita l’emmagatzemament.  
 
El GLP és el combustible alternatiu més utilitzat actualment a nivell mundial. Es pot utilitzar 
en motors de combustió de benzina tradicionals, prèvia adaptació del vehicle que requereix 
d’una petita inversió. S’emmagatzema pressuritzat en estat líquid, i es converteix a gas per 
a la seva combustió al motor, encara que existeixen prototips en que la injecció al motor es 
fa directament en estat líquid. 
 
Al món hi ha més de 25 milions de vehicles que empren GLP com a combustible, dels quals 
7,4 milions es troben a la Unió Europea. Als Estats Units es poden trobar vehicles comercials 
de 17 tones circulant amb GLP. 
 
Els hàbits de consum i recàrrega de combustible amb el GLP no varien respecte dels 
vehicles tradicionals, i el nivell d’autonomia és similar o inclús superior en el cas de vehicles 
amb doble dipòsit benzina/GLP. Degut a aquest fet el GLP es pot utilitzar per al transport 
terrestre a curta, mitja i llarga distància i també per al transport marítim.  
 
Pel que fa a la seva procedència cal indicar que el subministrament depèn de la importació 
des de tercers països fet que pot comprometre la seguretat del seu aprovisionament i una 
certa volatilitat en  els preus. 
 
Pel que fa a la infraestructura de recàrrega d’aquest combustible a Catalunya, cal indicar 
que amb data de desembre de 2016 hi ha 95 estacions, 60 a la província de Barcelona, 18 a 
Girona, 7 a Lleida i 10 a Tarragona. A Espanya més de 300 flotes de vehicles compten amb 
subministrament propi de GLP. 
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Il·lustració 1 Estacions de recàrrega a Catalunya.  

Font: Institut Català de l'Energia - Mobilitat Eficient a Catalunya -2016 

 
Pel que fa a la política d’incentius per a la instal·lació d’aquest tipus d’infraestructures cal 
indicar que l’estat espanyol està promovent iniciatives per a augmentar el nombre de punts 
de recàrrega, així com els tallers especialitzats amb la capacitat de transformar els vehicles 
actuals, reforma que pot costar entre 1000 i 3000 €. 
 
Pel que fa als vehicles que es troben en el mercat, actualment no hi ha gaire oferta de 
vehicles GLP que no siguin turismes, i alguns fabricants estan retirant els vehicles que 
tenien com és el cas de Volkswagen i el seu model Caddy, que oferia un motor amb GLP i 
ara ofereix tecnologia GNV a part de dièsel i benzina.  

Tot i que actualment la oferta de furgonetes i camions amb GLP és limitada a l’estat 
espanyol, hi ha fabricants locals que estan treballant en l’homologació EURO 6 de motors 
100% GLP per a camions d’entre 6 i 26 tones i es preveu la comercialització de camions 
100% GLP al mercat espanyol durant el 2018. 
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Gas Natural Vehicular (GNV) 
 
El Gas Natural Vehicular (GNV) és una mescla d’hidrocarburs lleugers amb el metà com a 
principal component (CH4). Pot utilitzar-se com a combustible per a vehicles, de la mateixa 
manera que es fa servir per a la calefacció a les llars o per a escalfar aigua en entorns 
industrials, però degut al seu elevat volum respecte dels combustibles tradicionals, i 
depenent del vehicle que l’hagi d’utilitzar, es trobarà en estat liquat a baixa temperatura 
(GNL) o com a gas comprimit (GNC). 
 
Al mercat es poden trobar vehicles que utilitzen el GNV com a únic combustible, així com 
vehicles que el combinen l’ús de benzina o gasoil amb el gas alternativament. D’aquesta 
manera, un vehicle de benzina o gasoil pot arribar a reformar-se per a permetre l’ús de GNV 
com a combustible. Els motors que utilitzen gas natural com a combustible, tenen un nivell 
d’emissions de gasos NOx i de micropartícules menor que el dièsel com es veurà 
posteriorment. Addicionalment, poden arribar a ser un 50% més silenciosos que els seus 
equivalents de benzina o gasoil. 
 
Hi ha prop de 18 milions de vehicles que utilitzen GNV al món, representant un 1,2% del 
total de vehicles mundial, dels quals 1,2 milions es troben la Unió Europea. 
 
De forma similar al GLP, els usuaris de vehicles de GNV no han de canviar els seus hàbits 
d’ús i recàrrega, ja que el procediment és equivalent al que es fa servir en vehicles de 
combustibles tradicionals.  
 
Altrament el GNV és un combustible fòssil del qual el subministrament depèn de la 
importació des d’altres països, ja sigui via gasoductes o en forma de gas liquat per al 
transport marítim i descomprimit al port de Barcelona. Una alternativa per a reduir la 
dependència amb l’exterior és l’ús de biometà, produït a partir de matèria orgànica 
obtinguda de residus agrícoles, depuradores o residus sòlids urbans i que té les mateixes 
propietats que el gas natural. 
 
A data de desembre del 2016 hi havia 11 estacions de recàrrega obertes al públic a 
Catalunya entre GNC i GNL, la majoria a l’àrea de Barcelona. El GNV compta amb un 
descompte en la gravació d’impostos per als combustibles emprats en el transport. 
 
El mercat potencial de vehicles de GNV es troba tant en les flotes de vehicles de serveis 
municipals (a Catalunya 20 autobusos operen amb gas natural com a combustible) i el 
transport de carretera de llarga distància (a Catalunya hi ha actualment 43 camions de més 
3500 kg), com en per a vehicles lleugers comercials, per als quals els fabricants de vehicles 
estan apostant i cada cop es poden trobar més models disponibles. El nombre de vehicles 
de gas natural a Espanya té una tendència creixent com es pot veure al següent gràfic. 
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Taula 2 Evolució del nombre de vehicles de gas natural a Espanya.  

Font: GASNAM 

 
Existeix una iniciativa a nivell europeu per a promocionar l’ús de GNV en el transport per 
carretera anomenada “The LNG Blue corredors project” que compta amb la participació de 
fabricants de vehicles pesats, subministradors i distribuïdors de gas, i operadors de flotes de 
transport. El projecte vol crear 4 grans corredors amb una sèrie de punts estratègics de 
recàrrega i una flota de 100 vehicles pesats que l’operin. 
 

Biocarburants 
 
Els anomenats biocarburants són combustibles d’origen renovable que es produeixen a 
partir de residus agrícoles, industrials o urbans com ara el reciclatge d’olis. A Espanya i 
Catalunya es troben els següents 5 tipus: Biodièsel, HVO, Bioetanol, BioETBE47 (etil terbutil 
éter) i Biogàs (biometà). 
 
Actualment s’utilitzen mesclats amb les benzines i gasoils tradicionals en els motors de 
combustió, tot i que s’estan realitzant proves pilot en els diferents àmbits de transport 
(terrestre, marítim i aeri) substituint els combustibles tradicionals de forma completa.  
 
Els vehicles que poden utilitzar biocarburants consisteixen en tot el parc de vehicles que 
empren combustibles tradicionals, sempre que no es superi certs límits en la mescla amb la 
benzina o el dièsel, pel que tampoc varia l’hàbit d’ús de l’usuari ja que són distribuïts a les 
estacions de servei actuals. 
 
Existeix producció de biocarburants a l’estat espanyol, però en molts casos fan servir 
matèria prima importada d’Àsia o Sud-Amèrica.  
 
Des de l’1 de gener de 2013, aquests combustibles ja no disposen d’incentius fiscals pel que 
el seu preu es situa al voltant del preu del dièsel. 
 
Aquests combustibles permeten reduir les emissions globals de gasos contaminants en la 
majoria de casos, tot i que si es pretenen utilitzar mescles elevades de biocarburant calen 
sistemes addicionals de reducció catalítica selectiva ja que no redueixen les emissions de 
NOx. 
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Electricitat 
 
L’electricitat no és un combustible a diferència dels casos anteriors, però un cop generada a 
través de fons d’energia primària, pot ser emmagatzemada en bateries.  
 
La producció d’electricitat s’està desvinculant cada cop més de fonts d’energia que causen 
emissions de gasos contaminants, fent un major ús d’energies renovables i per tant reduint 
la necessitat d’importar les fonts d’energia primàries, que es tracta d’un dels objectius de la 
UE en el marc de l’horitzó 2020.  
 
Segons dades del International Council on Clean Transportation (ICCT), les vendes de 
vehicles elèctrics entre el 2010 i el 2015 són un total de 1.248.700 vehicles a tot el món, 
dels quals gairebé la meitat s’han venut a la Unió Europea. El 0,5% de les vendes de 
furgonetes a la Unió Europea el 2015 van ser models elèctrics. 
 
A Catalunya, la infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics està creixent, i hi ha 
incentius i ajuts per als particulars i empreses que instal·lin punts de recàrrega. A data de 
desembre de 2016 hi havia 333 estacions de recàrrega al territori català, amb un total de 
1202 endolls. A Catalunya, l’ICAEN està promovent la instal·lació de nous punts de 
recàrrega per mitjà del Pla d’Infraestructura de Recàrrega per al Vehicle Elèctric (PIRVEC). 
Cal destacar que a diferència dels derivats del petroli, l’electricitat no té un impost 
d’hidrocarburs. 
 
A diferència dels derivats del petroli, els usuaris de vehicles elèctrics han de tenir en compte 
que la càrrega de les bateries no es realitza de forma immediata, el que obliga a planificar 
els transports i les recàrregues conseqüentment. Existeixen diferents tecnologies per a les 
estacions de recàrrega que realitzen una càrrega que permeten recórrer 120 km en unes 6 
hores en el cas de les estacions normals, 1 hora en el cas de les estacions de recàrrega 
semiràpida i 20 minuts  en el cas de les estacions de recàrrega ràpida. Aquest fet en limita 
l’aplicació en transports de llarg recorregut amb la tecnologia actual. 
 
Les bateries d’aquests vehicles poden carregar-se quan hi ha excedent d’electricitat i 
aquesta és més barata, i poden arribar a injectar electricitat a la xarxa quan hi ha més 
demanda, per tant ofereixen una prestació addicional que els vehicles de combustible no 
proporcionen. L’eficiència energètica d’aquest tipus de vehicles és més elevada que per a la 
resta de tecnologies. 
 
Amb la tecnologia actual, les bateries tenen una autonomia que oscil·la entre els 130 i els 
200 km aproximadament, arribant fins als 400 km per als models amb bateries de major 
capacitat d’emmagatzematge, però la indústria evoluciona ràpidament i es preveu que es 
dobli aquesta capacitat pròximament, tot reduint costos de producció. Segons la Comissió 
Europea, els costos de les bateries passaran de 1000€ per kWh el 2010 a 200€ per kWh el 
2020. A continuació es detalla un gràfic amb l’evolució del preu de les bateries en els 
darrers anys. 
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Il·lustració 2 Evolució del cost del kWh de bateria i la seva densitat energètica.  

Font: Institut Català de l'Energia 

Els vehicles elèctrics no emeten gasos contaminants ni micropartícules de forma local, per 
tant contribueixen a reduir els nivells de contaminació als centres de població, a on la 
indústria logística té un pes més elevat. Addicionalment els nivells de soroll dels motors 
elèctrics són molt menors que per a la resta de tecnologies. 
 
Comparativament amb la resta de tecnologies aquí llistades, els vehicles elèctrics poden 
arribar a tenir unes emissions de CO2/km globals menors, ja que les emissions només es 
produeixen en la generació de l’electricitat. Aquestes emissions dependran del mix 
energètic en el moment de producció. 
 
Actualment, a part dels vehicles 100% elèctrics, anomenats BEV (de l’anglès Battery Electric 
Vehicle)  es poden trobar al mercat vehicles híbrids que combinen motors dièsel i benzina 
amb motors elèctrics per a una major eficiència i menor consum de combustible. Alguns 
models permeten endollar el vehicle per tal de carregar les bateries quan no es fa servir, 
per tant són una opció interessant per a flotes de transport de curt recorregut que puguin 
disposar de punts de recàrrega propis. 
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3. Anàlisi de les diverses fonts energètiques emprades en 
l’àmbit de la distribució de mercaderies segons criteris 
econòmics, ambientals i d’altres Evolució de l'ús de les 
tecnologies 

 

a. Mercat actual per tecnologia i evolució temporal fins a 
l’actualitat. 
 

El nivell de penetració de les tecnologies descrites al mercat actual és encara molt reduït, 
però s’observa un creixement important en els darrers anys. 
 
Segons dades de la DGT, entre el 2016  el 2015 el nombre de matriculacions de furgonetes 
elèctriques ha crescut un 137%, amb un 1,7% de la quota respecte el total de furgonetes, 
els de gas natural un 94% i els de GLP s’han mantingut entre 2015 i 2016, ambdós amb un 
0,2% de quota de mercat. 
 
A continuació presentem una taula realitzada per l’Institut Català de l’Energia basada en 
dades de la DGT, que descriu les matriculacions i el parc de vehicles eficients a Catalunya, 
tenint en compte les transformacions de vehicles de GLP i GNV així com els diferents tipus 
de vehicles de forma agregada (turismes, motocicletes, furgonetes, camions...). 
 

 

Taula 3 Matriculacions de vehicles eficients a Catalunya.  
Font: Institut Català de l’Energia. Inclou els vehicles transformats 

Es preveu que la tendència en el nombre de matriculacions de vehicles elèctrics continuï 
creixent el proper any, degut al nombre d’ajuts i el creixement de la infraestructura de 
recàrrega i les millores tecnològiques. 
 
Segons dades de la DGT, el parc de vehicles de transport a Catalunya a data de desembre 
de 2016 és: 
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Tecnologia Camions de m>3500 kg Camions m<3500 kg Furgonetes 

Dièsel 49.596 314.953 309.534 

Benzina 660 12.455 81.274 

GNV 43 25 72 

Elèctric 47 512 619 

GLP 0 25 102 

Taula 4 Parc de vehicles de transport a Catalunya a desembre de 2016.  
Font: DGT. 

Com es pot veure, per a vehicles de transport de mercaderies, objecte d’aquest estudi, cal 
indicar que actualment una immensa majoria dels vehicles utilitzen tecnologies tradicionals 
basades en combustibles fòssils líquids i en concret dièsel. 
 

 

Taula 5 Distribució del parc de vehicles segons tecnologia.  
Font: Elaboració pròpia segons dades de la DGT 

Per a la tecnologia GLP és difícil trobar models de furgonetes o camions que siguin 
compatibles de fàbrica, però es poden realitzar conversions tal i com s’ha comentat 
anteriorment. Un exemple de model de furgoneta que empra GLP de fàbrica és la Dacia 
Dokker de 97 CV de potència i una capacitat màxima de 3000 litres.  
 
Per al GNV  existeixen diferents models de furgonetes i camions al mercat. En quant a 
vehicles 100% elèctrics, existeixen al mercat models de furgoneta, però no és així amb els 
camions, que es troben en una fase experimental. Es detallen a continuació diferents 
models per a cada tecnologia. No s’han trobat dades per a camions 100% elèctrics més 
enllà del Urban eTruck de Mercedes anunciat durant l’any 2016. 
 
  

87,55% 

12,26% 

0,02% 0,15% 0,02% 

Distribució del parc de vehicles de 
transport segons tecnologia 

Dièsel

Benzina

GNV

Elèctric

GLP



 

 

Via Laietana, 39, 08003 Barcelona - Tel. 933192300 - info@clustereficiencia.cat - www.clustereficiencia.cat 
 

12 

 

Tipus Tecnologia Fabricant Model 
Potència 
(CV) 

Preu 
(sense 
impostos) 

Espai de 
càrrega (l) 

Furgoneta GNV Fiat  Dobló 120 25.000 € 3200 

Furgoneta GNV Volkswagen Caddy 110 21.660 € 3030 

Furgoneta Dièsel Volkswagen Caddy 102 22.530 € 3030 

Furgoneta Dièsel Dacia Dokker 90 11.479 € 3000 

Furgoneta GLP Dacia Dokker 97 10.657 € 3000 

Furgoneta Elèctrica Nissan e-NV-200 109 25.467 € 3100 

Furgoneta Elèctrica Renault Kangoo Z.E. 60 25.666 € 3000 

Camió 
m<3500 GNV IVECO DAILY 35S14VN 136 N/D 16000 

Camió 
m<3500 GNV 

Mercedes-
Benz 

SPRINTER 316 
NGT 156 34.358 €  17000 

Camió 
m<3500 Dièsel 

Mercedes-
Benz SPRINTER 316 163 33.002 €  17000 

Camió 
m<3500 Benzina 

Mercedes-
Benz SPRINTER 316 156 33.053 €  17000 

Camió 
m>3500 GNV IVECO 

STRALIS 
AT440S33T/P 
GNL 330 N/D N/D 

Camió 
m>3500 GNV IVECO 

STRALIS 
AS440S40T/P 
GNL/GNC NP N/D N/D N/D 

Camió 
m>3500 Elèctric 

Mercedes-
Benz Urban eTruck 340 N/D N/D 

Taula 6: Models de vehicles amb energies alternatives.  
Font: Elaboració pròpia amb dades dels diferents fabricants 

EL GNV s’utilitza actualment en flotes d’autobusos i vehicles pesats, a on es preveu que 
tingui un creixement important, encara que tal i com s’ha vist anteriorment, el nombre de 
vehicles actual és molt petit comparat amb el nombre total de vehicles, essent només un 
0,2% en el cas dels autobusos i el 0,1% en el cas dels vehicles pesats. 
 

 

Il·lustració 3 Camió Mercedes Sprinter 316 NGT.  
Font: GASNAM 
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b. Criteris Econòmics (eficiència, combustible, adquisició i 
manteniment del vehicle) 
 

A continuació es realitzarà una comparativa de les diferents tecnologies esmentades sota 
diferents criteris econòmics de rellevància: l’eficiència, per tal de veure quina tecnologia 
consumeix menys energia per distància recorreguda, tenint en compte tot el cicle del 
combustible, el preu del combustible o recàrrega per distància recorreguda, i costos 
d’adquisició i manteniment del vehicle, per tal de veure la viabilitat de cada tecnologia 
comparada amb el dièsel, clarament predominant al sector en l’actualitat. 
 

Comparativa de l’eficiència dels motors 

 

Seguidament es detalla l’eficiència de cada tipus de motor segons la metodologia del cicle 
Well – to – Wheels, WTW. Aquesta metodologia considera l’energia consumida i les 
emissions generades en la producció del combustible i el seu transport fins al vehicle (Well-
to-Tank) i el consum de combustible del vehicle (Tank to Wheel). Aquesta metodologia no 
té en compta l’energia o emissions generades en construir les instal·lacions o els propis 
vehicles. 
 
La font utilitza, per als seus càlculs dades del mix de generació energètica a Europa  del 
2010 per al càlcul de les dades relatives al del vehicle elèctric.  
 

Tecnologia WTW (MJ /100 km) 

Elèctric (BEV) 132 

GNV 271 

GLP 241 

Benzina tradicional 250 

Dièsel tradicional 196 

Taula 7 Eficiència segons tipus de tecnologia.  
Font:  Comissió Europea - State of the Art on Alternative Fuels Transport Systems in the European Union 2015 

S’observa com el vehicle elèctric presenta uns menors consums d’energia per a recórrer 
100 km comparat amb la resta de tecnologies. El GNV és menys eficient que la benzina i el 
dièsel tradicionals, mentre que el GLP és més eficient que la benzina però menys que el 
dièsel.  
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Estimació del cost del combustible per cada 100 km 
 
A continuació es detalla una estimació del cost de combustible de cada tecnologia per a 
recórrer 100 km. En el cas del vehicle elèctric, s’estima el cost de recarregar la bateria per a 
poder recórrer 100 km segons tarifes de mercat (0,200 €/kWh).  
 
 

Tecnologia Cost €/100 km 

Elèctric                      2,40 €  

Dièsel                      6,33 €  

GLP                      5,90 €  

GNV                      3,64 €  

Taula 8: Estimació del cost per tecnologia en recórrer 100km.  
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAEN i el MINETUR. 

Les tecnologies alternatives presenten gairebé totes un cost menor que el dièsel, essent el 
vehicle elèctric el que presenta un cost més baix, seguit del Gas Natural Vehicular. El GLP 
està pràcticament al mateix nivell que el dièsel, i presentaria un cost menor que l’equivalent 
de benzina. Tant el GLP com el GNV gaudeixen d’avantatges fiscals en els impostos de 
carburants.  
 

Comparativa del cost dels vehicles 
 
Per a comparar el preu d’adquisició i els costos s’agafen com a referència les furgonetes per 
ser el segment de vehicles amb major implantació de les diferents tecnologies dins del 
sector del transport. 
 
A continuació es llisten preus orientatius per a furgonetes de 110 CV i uns 3000 litres de 
capacitat de càrrega i així com de camions amb massa inferior als 3500 kg per a cada 
tecnologia. S’han agafat vehicles de gama similar i de diferents fabricants per a aquest 
anàlisi. 
 

Tecnologia Preu orientatiu furgoneta 
110 CV 

Preu orientatiu Camions de 
m<3500 kg 

Elèctric 25.467 € *** 

Dièsel 22.530 € 33.000 € 

GLP *** *** 

GNV 21.660 € 34.000 € 

Taula 9 Preu orientatiu de vehicles segons tecnologia.  
Font: Elaboració pròpia en base a preus de diferents fabricants. 

*** No s’han trobat preus en aquesta gama. Una furgoneta GLP de gama baixa de 90 CV de 
potència té un preu de 10.650 € una mica més baix respecte dels 11.500 € que costa el seu 
model equivalent dièsel. Per a camions de massa superior a 3500 kg no s’han trobat preus. 
 
A l’actualitat, i per a vehicles en general, els preu dels vehicles que funcionen amb GNV i 
GLP estan al mateix nivell que els dièsel i són lleugerament superiors al preu dels vehicles 
que funcionen amb benzina (aproximadament un 14%). 
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En el cas de les furgonetes, tal i com es pot veure, el preu d’un vehicle amb GNV és un 
inclús menor a un dièsel EURO 6 per prestacions similars. El cost d’un vehicle elèctric és 
superior; en general, tenen un preu entre un 30 i 40% superior per a un motor de mateixa 
potència, però degut al baix cost de recàrrega comparat amb el dièsel, permeten recuperar 
la inversió inicial com es veurà a continuació. 
 
Els costos més elevats del vehicle elèctric cal atribuir-los al cost de les bateries, que tenen 
un elevat cost de producció, però tal i com s’ha vist anteriorment, estan experimentant un 
descens en el seu preu, i es preveu que el preu per kWh sigui 5 vegades menor el 2020 del 
que costaven el 2010. 
 
Els vehicles de GLP, GNV i elèctrics representen uns costos de manteniment menors 
respecte dels vehicles clàssics ja que no hi ha catalitzador, el canvi d'oli i de filtres és de 
freqüència menor que en un vehicle dièsel o benzina o inexistent en el cas dels elèctrics, 
etc. 
 
Per a poder avaluar la viabilitat de les furgonetes elèctriques, en base a les dades anteriors 
es compara la tecnologia dièsel amb elèctrica. El retorn de la inversió es donaria a partir 
dels 94.080 kilòmetres per a furgonetes. Realitzant un càlcul del cost de cada tecnologia 
durant 5 anys (no es tenen dades per a GLP), amb una estimació de 50.000 km recorreguts 
anualment, els costos serien els següents: 
 

 

Tecnologia Cost Vehicle després d'impostos Cost adquisició i ús en el 
període analitzat (5 anys) 

GNV 27.237,45 € 38.399,95 € 

Dièsel 28.331,48 € 46.518,98 € 

Elèctrica 32.024,75 € 38.960,56 € 

Taula 10 Comparativa de costos d’adquisició i ús durant 5 anys de furgonetes per a cada tecnologia.  
Font: Elaboració pròpia amb dades de mercat. 

c. Emissions de gasos contaminants  
 
A continuació es realitza una comparació a nivell qualitatiu de les emissions de gasos 
contaminants dels vehicles que empren fonts energètiques alternatives  enfront de les 
tecnologies tradicionals (dièsel i benzina). 
 
Aquestes dades consideren les emissions WTW descrites anteriorment en el cas del C02, 
que en el cas del vehicle elèctric són variables en funció del mix energètic de generació.: 
 

Tecnologia Emissions WTW CO2 

(g/km) 
Emissions locals NOx 

(mg/km) 
PM (mg/km) 

Dièsel 145 380 30 

Benzina 185 80 Pràcticament 0 

GLP 160 20 Pràcticament 0 

GNV 163 30 Pràcticament 0 

Elèctric 78 0 0 

Taula 11 Emissions per tecnologia comparades amb vehicles dièsel. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del 
MINETUR i la Comissió Europea 
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Taula 12 Emissions WTW de CO2 segons tecnologia.  

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Comissió Europea (2015) 

 
Les emissions de CO2 són menors que per a la benzina per al GNV, GLP i l’elèctric, però 
només aquest darrer presenta un nivell d’emissions de CO2 per sota el dièsel. Es preveu que 
aquestes xifres disminueixen per al GLP i el GNV a mesura que avanci la tecnologia, així com 
per al vehicle elèctric, a mesura que es descarbonitzi la generació d’energia elèctrica. 
 

 
Taula 13 Emissions locals de gasos NOx segons tecnologia.  

Font: Elaboració pròpia amb dades del MINETUR (2014) 

Les tres tecnologies alternatives presenten una alta reducció respecte del dièsel de les 
emissions de NOx i PM, nocives per a la salut i que actualment tenen una alta concentració 
a l’aire de les ciutats, que causa un augment en les malalties càrdio-respiratòries dels seus 
habitants.  
 
Els vehicles elèctrics un cop més destaquen per la seves emissions locals 0, ja que les 
emissions produïdes depenen del mix energètic durant la càrrega de les bateries. 
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4. Conclusions 
 
D’acord amb el darrer estudi de l’Observatori de la logística de Catalunya del 2016, es van 
produir 645 noves matriculacions de vehicles amb energies alternatives entre 2011 i 2015 
de furgonetes i camions amb MMA inferior a 3,5 tones, fet que demostra el creixent interès 
del sector en implementar energies alternatives en el transport per carretera. Malgrat això, 
la introducció de les energies alternatives és molt menor en els camions amb MMA més 
gran de 3,5 tones actualment. 
 
Els vehicles d’energies alternatives presenten uns clars avantatges respecte dels que 
empren combustibles tradicionals (dièsel i benzina) en diverses àrees: 

 Menor grau de contaminació local (sobretot en el cas del vehicle elèctric): això 

permet millorar la qualitat de la vida de la gent a les ciutats i els propis usuaris dels 

vehicles 

 Menors costos de manteniment i operació, degut al reduït preu dels combustibles 

 Costos d’adquisició similars, tret del vehicle elèctric, que s’espera que redueixi els 

costos derivats de la bateria en el futur proper. 

 En el cas de GNV i GLP, no cal un canvi d’hàbit dels usuaris, ja que la seva recàrrega 

es realitza de la mateixa manera que en el cas del dièsel o la benzina. 

Es detalla a continuació una taula resum de les propietats de cada tecnologia exposades 
anteriorment:  
 
Tecnologia Cost 

€/100 
km 

Emissions 
WTW CO2 

(g/km) 

Emissions 
locals NOx 
(mg/km) 

Emissions locals 

PM (mg/km) 
Preu orientatiu 
furgoneta 110 
CV 

Estacions 
de 

recàrrega 
actuals 

Elèctric 2,40 € 78 0 0 25.467 € 333 

Dièsel 6,05 € 145 380 30 22.530 € 1376 

GLP 5,90 € 160 20 Pràcticament 0 N/A 95 

GNV 3,64 € 163 30 Pràcticament 0 21.660 € 11 

Taula 14 Taula resum de cada tecnologia. Font: Elaboració pròpia amb fonts diverses. 

 

El principal problema actual d’aquestes tecnologies es troba en el baix grau d’implantació 
d’estacions de recàrrega que hi ha actualment comparat amb les tecnologies tradicionals, 
però des dels diferents nivells de l’administració pública s’està treballant per tal de canviar 
això. Un clar exemple és l’esmentat Pla d’Infraestructura de Recàrrega de Vehicle Elèctric 
(PIRVEC) que està impulsant l’Institut Català de l’Energia. 
 
En el cas del vehicle elèctric, el baix grau d’autonomia que ofereixen les bateries actuals en 
dificulta l’aplicació en transport de llarga distància, però s’espera una millora en la capacitat 
en els propers anys. 
 
En el context actual de transició energètica, a on el consum energètic en transport és més 
del 40% del consum d’energia final, el paper del sector logístic és clau, i és per tots els 
motius citats anteriorment que es recomana un augment en l’ús de les energies 
alternatives, que permetrà millorar la competitivitat del sector. 


