
Míriam Pujola Romero amb DNI  PORTAVEU del Grup Municipal 
de Ciutadans, proposa a debat del plenari municipal el següent escrit: 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE MOBILITAT 
ELÈCTRICA i HÍBRIDA AL SERVEI DE BUS DE LA CIUTAT  

Exposició de motius  

L’aposta per la reducció del trànsit rodat és una necessitat creixent a mida que 
la mobilitat es fa més intensiva. Per poder millorar la mobilitat sense 
incrementar el número de vehicles als nostres carrers es fa imprescindible una 
bona xarxa de vehicles i fórmules alternatives de transport. Als últims anys, a 
algunes ciutats europees s’han provat amb èxit el denominats autobusos 
elèctrics. Projectes com els de Londres, Paris, Madrid o Barcelona han 
començat a donar uns resultats que avaluen el funcionament del servei. Es 
podria pensar que aquests vehicles només poden operar a grans ciutats amb 
generosos pressupostos en mobilitat, però també en trobem a ciutats com 
Münster (Alemanya), Pilsen (Rep. Txeca) o Cagliari (Itàlia).  

Pel que fa a la resta d’Espanya, en trobem també a San Sebastian o Màlaga, 
per citar dos exemples més. Lluny de ser una moda, l’autobús elèctric elimina 
l’emissió de 35 tones de CO2 per autobús al llarg de la vida del vehicle, emet 0 
decibels en marxa i parada, en comparació amb els 68 del vehicle de 
combustió. Amb una càrrega de 6 hores pot funcionar entre 14 i 16 hores en 
condicions de trànsit urbà i interurbà dens, arribant a autonomies d’entre 200 i 
250km. L’autobús elèctric permet un estalvi de 33.000 litres. Si l’autonomia 
pogués ser una dificultat en alguna de les rutes de bus de la ciutat, l’alternativa 
al vehicle elèctric en rutes superiors al radi de 200-250 km entre càrregues, és 
el bus híbrid elèctric-gas, que segons les proves realitzades, arriben a un nivell 
d’operació de un 86% en funcionament elèctric, estalviant un 49% d’energia 
comparat amb l’híbrid elèctric/diesel, o un 74% respecte al bus que funciona 
només a gas. Si el 46% de les emissions de CO2 a la ciutat provenen del 
trànsit rodat, l’Ajuntament ha de ser pioner a la incorporació d’aquesta nova 
tecnologia, menys molesta, més neta i més eficient. Per últim, i pensant en la 
percepció per part de l’usuari, segons enquestes realitzades als seus usuaris a 
ciutats on ja estan implantats els diferents tipus de bus i conviuen les diferents 
tecnologies (Estocolm), la percepció del bus elèctric és molt positiva, i existeix 
una preferència general pel vehicle elèctric en comptes del bus tradicional.  

Per tot això, el grup municipal de la Ciutadans proposa al Ple municipal 
d’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER.- Estudiar la viabilitat d’implantar vehicles elèctrics i/o híbrids a la 
ciutat  



SEGON.- Modificar les bases dels propers concursos públics de mobilitat 
fomentant i afavorint les fórmules 100% elèctriques o híbrides  

TERCER.- Iniciar converses amb els diferents fabricants d’autobusos per 
estudiar in situ i amb vehicles cedits, trajectes, durades, càrregues i autonomies 
reals cares a una futura compra de vehicles. 




