
UNA FABRICA D´AUTOBUSOS A BARCELONA?

LA SAGRERA

MATARO

ZONA FRANCA

1904-1981

1967-2004

1985-2011

NO, HAN ESTAT TRES!



1904: Fundació d’Hispano Suiza.

1946: Enasa, coneguda com a Pegaso, inicia la 

seva vida.

1950: Producció de l'autobús Pegaso 

Monocasco II.

1967: Enasa compra Jorsa (Fàbrica de Mataró).

1984: La fàbrica de Mataró s’especialitza en 

soldadura i estructures. A la Zona Franca 

es comencen a muntar, pintar i carrossar

autobusos urbans.

1990: Iveco compra Enasa.

1992: Dins d’Iveco Pegaso s’inicia la Divisió 

del Bus. Tota la producció  de xassís i 

vehicles complets pel transport de 

passatgers es centralitza a Barcelona.

1994: Engega la producció de la gamma 

EuroRider, dissenyada al 100% a 

Barcelona.

1995: Final de producció d’autobusos carrossats

a Barcelona.

Inici de la producció de les gammes de 

xassís Down-Town, Cityclass i AP-160.

1999: Iveco Pegaso passa a Irisbus Ibérica, S.L.

2002: 100% IVECO.

2004: Trasllat de totes les activitats de la 

Fàbrica de Mataró a la Zona Franca.

2011:  Tancament de la planta de la Zona 

Franca.

Història



La Hispano-Suiza era una fàbrica d'automòbils de turisme, pionera a l'estat espanyol, que també va
fabricar xassís per a camions, furgons i autobusos, a més de motors, tant d'automoció com per a
aviació i armament.
En principi, els mateixos xassís de turisme es van usar per fabricar petits autobusos, després els de
camió o furgó, també es van utilitzar per a autobusos, només era qüestió d'acoblar un altre tipus de
carrosseries, com es va poder comprovar, els xassís de camió eren bastant incòmodes per al transport
de persones, de manera que els enginyers de l'època, per millorar el confort, van idear ballestes de
suspensió de major longitud, el que, d'alguna manera, va contribuir a la diferenciació entre camions i
autobusos.
Fem una mica d'història. La Hispano-Suiza, va ser fundada a Barcelona l'any 1904 pels empresaris
espanyols Damià Mateu Bisa, Francisco Seix Zaya i l'enginyer suís Marc Birkigt. L'empresa va tenir
un gran desenvolupament durant la segona i tercera dècades del segle XX.
La divisió de motors aeronàutics, ubicada a França, va ser nacionalitzada pel govern francès l’any
1920, creant la “Societé Française Hispano-Suiza S.A,”, La seva divisió d’automòbils va ser
nacionalitzada pel INI (Instituto Nacional de Industria) l’any 1946, creant-se ENASA, que és va dedicà
a la fabricació d’automòbils sota la marca Pegaso.

Marc Birkigt  enginyer 
i fundador de l’empresa

Fàbrica de Barcelona, carrer de La Sagrera.
A l’actualitat es troba el parc de la Pegaso.
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Model 25/30 , any de llançament 1908 , motor de 4 cilindres combustible gasolina, cilindrada 4,8
litres , potència 32 CV, capacitat 18 passatgers, derivat de xassís de camió . Aquest autobús va
ser el primer Hispano - Suiza que va prestar servei en una línia de passatgers.

Model 12/15 , any de llançament 1908 , motor de 4 cilindres, combustible gasolina , cilindrada 2,2
litres , potència 18,5 CV , capacitat 10 passatgers . Aquest petit autobús va ser el primer model que
es va fabricar partint d'un xassís de cotxe de turisme.



Model 15/20 , any de llançament 1911 , motor de 4 cilindres , combustible gasolina, cilindrada
2,6 litres , potència 27 CV , capacitat 14 passatgers, derivat de xassís de camió.

Model 30/40 , any de llançament 1911 , motor de 4 cilindres , combustible gasolina, cilindrada
4,71 litres , potència 42 CV , capacitat 22 passatgers, derivat de xassís de camió. Restaurat a la
fàbrica de Barcelona de la Zona Franca.
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Model 40/50 , any de llançament 1918 , motor de 4 cilindres , combustible gasolina, cilindrada 6,84
litres , potència 53,5 CV , capacitat 30 passatgers, derivat de xassís de camió .

Model 50/60 , any de llançament 1918 , motor de 4 cilindres , combustible gasolina, cilindrada 6,8
litres , potència 70 CV , capacitat 40 passatgers, derivat de xassís de camió . El motor és derivat del
40/50 augmentant la potència.
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Model 3T6 , any de llançament 1931 , motor de 4 cilindres , combustible gasolina, cilindrada 3,7
litres , potència 63 CV , capacitat 35 passatgers, derivat de xassís de camió. Va substituir el model
40/50 .

Model 2T4 , any de llançament 1931 , motor de 4 cilindres , combustible gasolina, cilindrada 2,9
litres , potència 39 CV , capacitat 22 passatgers, derivat de xassís de camió. Va substituir el
model 25/30 .
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Model T69 , any de llançament 1931 , motor de 4 cilindres , combustible gasolina, cilindrada 8
litres , potència 107 CV, capacitat més de 45 passatgers . Posteriorment van muntar motors dièsel
fabricats sota llicència Ganz . Es tracta d'un dels models més populars d'autobús de l'època.

Model 66GA , any de llançament 1941 , motor
de 4 cilindres , combustible gasolina, cilindrada
5,1 litres , potència 110 CV , capacitat de
passatgers, segons tipus de carrosseria , gran
turisme 36 , autocar entre 48-53 i 70 com a bus
urbà . És el pare del PEGASO II .

Troleibús sobre xassís 66G , any 1941 .
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La Hispano-Suiza va col·laborar amb les empreses de transport de passatgers que existien al país,
associant-se amb les mateixes , d'aquesta manera , aconseguia , a més de vendre els seus autobusos,
una propaganda per als seus productes i col·laborar en el desenvolupament del transport de
passatgers modern. D'aquesta manera , es van fundar diverses companyies de transport, en les que
normalment constava La Hispano i el nom de la companyia.

12/15 HISPANO ALTO ARAGONESA 40/50 LA HISPANO-COLOMINA

40/50 LA HISPANO DEL EBRO 25/30 LA HISPANO-MANRESANA

25/30 LA HISPANO-MONTAÑESA 15/20 LA HISPANO VERINENSE

T69 LA HISPANO CHELVANA 25/30 LA HISPANIA
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INICI DE PEGASO
El 25 de setembre de 1941, es va crear per reial decret llei, el “Instituto Nacional de 
Industria” (INI),  amb la clara intenció de situar als voltants de Madrid, una fàbrica 
nacional de camions, sent nomenat el Sr. Suanzes president d’aquest institut.

Juan Antonio Suanzes Fernandez i Wifredo Ricart Medina, els dos principals 
artífexs de la creació de la empresa que va fer el Pegaso.
Per manca de recursos econòmics i de ma d'obra especialitzada, el 1943 l´ INI va
entrar en contacte amb l'única empresa espanyola que es dedicava d'una manera
escaient a fabricar automòbils, i que no era altre que “La Hispano Suiza Fàbrica de
Automóviles S.A.” comandada per Miguel Mateu i Pla, persona adepta al règim.
Aquestes converses, com es fàcil imaginar per l'època, es duien d´una manera poc
clara.
El 1945 va retornar a Barcelona Wifredo Ricart, procedent de Alfa Romeo, on
excercia les funcions de cap de Direcció Tècnica. Va ser temptat per anar a treballar
a la Studebaker, però finalment va ser contractat per Suanzes per refer la
maltractada indústria nacional.
El 1946 es va crear el Centro de Estudios Técnicos del Automobil (CETA) amb seu a
Madrid, amb l'intenció d'assolir els mandats de l’INI, i per desenvolupar els
projectes de la fàbrica que s´havia de crear.
Paral·lelament, es va saber que hi va haver una reunió molt seria d'un comissionat
del govern amb Miguel Mateu a les instal·lacions de la fàbrica de la Sagrera. Aquest
comissionat va manar a la secretaria d'en Mateu que entrés, perquè volia dictar-li
una carta. Al final d'aquesta reunió va sortir Mateu, molt abatut, tot dient “M'han
obligat a signar ”.
Finalment la fàbrica va passar a mans de l’ INI a principis de novembre de 1946,
per un preu simbòlic de 88.038.601,32 pessetes, que incloïa els terrenys, maquinaria,
personal i tecnologia.
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MODELO  Z-401

MODEL  Z- 404

El model Z 401 va ser el primer autobús  urbà  fabricat per ENASA, aquest  
model va ser una evolució del HISPANO-SUIZA 66 G,  amb el mateix motor de 
gasolina Hispano i substituït el 1952 pel motor dièsel Pegaso de 125 cv.

El Z404 de 1955 substitueix al Z401, amb un motor de 140cv i una carrosseria 
Seida, destacava una gran creu al frontal imitant la calandra del Pegasin Z 401 .La 
versió urbana portava el frontal partit amb la cabina del conductor individual.
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MODEL 5010

MODEL 5020

El Pegaso 5020 és un producte que sorgeix dels acords d'ENASA amb l´anglesa 
Leyland, el bastidor era derivat del Leyland al qual se li va aplicar el motor 
Pegaso 9030 de 165 cv. Carrossat per Seida tenia una longitud de 11 mts  i 
capacitat per a 100 persones, 28 de les quals assegudes.

L'any 1960 ENASA va llançar el model 5010 amb un motor de 165cv i quatre 
vàlvules per cilindre, amb el volant a l'esquerra i un canvi semiautomàtic. La 
carrosseria tenia la meitat inferior del frontal típic dels camions Pegaso.
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MODEL 5022

ENASA va fabricar el 5022 amb motor Leyland de 150 cv. aquest vehicle estava
dissenyat per al transport urbà, el motor estava col·locat en posició horitzontal,
sota el pis de la carrosseria. La resta d'equips era de fabricació pròpia.

El Pegaso 6035 es un autobús d'estructura autoportant monocasco. Es una
estructura que forma la base de la carrosseria, en contraposició al tradicional
sistema de bastidor-carrosseria, això implica un menor pes. Va ser el primer bus
urbà de 12 mts. basat en aquest sistema. L'estructura és obra de Jorsa que
comptava amb llicència de la italiana Viberti. La carrosseria es denomina Monotral
per això, en l'escut al costat del cavall de Pegaso apareix la inscripció Jorsa
Monotral.

MODEL 6035
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El prototip 6035A posat en servei per Tramvies de Barcelona el 1965. El frontal i 
el darrere  van ser reformats als vehicles de sèrie.

El 6035A era un autobús de tipus articulat de 16,5 m. de longitud, amb un tercer 
eix de rodes dirigides, que seguien la marxa del 2n eix, estava equipat amb un 
motor de 185 cv. La seva maniobrabilitat li permetia circular per les vies on 
circulava un autobús convencional.

MODEL 6035 A 

PROTOTIP 6035 A
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L'intent d'ENASA de substituir el 6035 pel 6050, a partir de 1975, no va ser satisfactori. La
refrigeració era deficient i trencava les corretges. Les novetats adoptades bàsicament van ser la
situació del motor de 210cv a la part posterior, la insonorització entre aquest i el compartiment
del passatge i l'accés per la porta davantera era mes baixa .La carrosseria va tenir una bona
acceptació entre les grans flotes. MODEL 6038

MODEL 6050

A causa de que era urgent la renovació de les flotes, i davant els resultats obtinguts pel
6050, es va optar per desenvolupar un autobús sobre la base mecànica del 6035, però
dotant-lo amb un motor de major potència (motor 9107 de 200cv) i una carrosseria
derivada del 6050. Va néixer el 6038, un model que mai va formar part dels projectes
d'ENASA i que en canvi, va permetre la renovació de moltes flotes sent el segon model
en vendes amb 2500 unitats, només superat pel 6035.
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Als anys 80, es buscava un bus capaç de substituir al 6038, i es va trobar la solució  
en el 6420 una adaptació del model SL200, dissenyat per MAN. Se li va instal·lar el 
motor 96A4AZ de 200cv i un pont posterior Pegaso, la posició del motor a la  part 
posterior permetia una alçada entre el pis i el carrer mes reduïda. Es va intentar 
introduir aquests vehicles a les empreses municipals amb poc resultat,  l'estètica del 
vehicle es veia antiquada.

PROTOTIP 6420

Interior Autobús Estructura en procés de pintura
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Amb la poca acceptació obtinguda, Pegaso va encarregar a Obradors que
modernitzés les línies del antiquat 6420, creant una carrosseria de la qual es va
encarregar de comercialitzar Pegaso.
El vehicle va ser fabricat a les dues plantes de la província de Barcelona les
estructures es feien a Mataró i posteriorment es traslladaven a la Zona Franca on
s'acabaven

MODEL 6420 - 6424

Motor 96  A4 Z4  Interior autobús

UNA FABRICA D´AUTOBUSOS A BARCELONA?



PEGASOS 6420 I 6424 FABRICATS
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PEGASOS 6420 I 6424 FABRICATS
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PEGASOS 6420 I 6424 FABRICATS
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AÑO 1990: VENTA D´ ENASA  A FIAT

El setembre de 1990 l'Institut Nacional d'Indústria (INI) i FIAT, van arribar a un 
acord  pel qual ENASA, passava a IVECO, que es la Divisió de Vehicles Industrials 
de FIAT. Amb aquest acord es tancava un llarg capítol de la nostra història 
automobilística en el que es donava per acabada la fabricació de vehicles 
industrials de marca espanyola.

AÑO 1999: NAIXEMENT D´ IRISBUS

El 1999, IVECO s‘associa amb Renault Vehiculos Industriales en els vehicles de
transport de viatgers, i crea IRISBUS, que tres anys més tard serà adquirida en la
seva totalitat pel grup FIAT.
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CRONOLOGIA EXPOSICIÒ  IVECO PEGASO
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Fins  al 2011, any del tancament, sense un altre producte en                 
autobusos urbans!
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MODEL 5522

Primer autobús amb grups mecànics d'IVECO, i motor transversal
posterior de 9.5 Litres i 220 CV . Es va fabricar en versions dièsel i
gas natural. Carrosseria dissenyada i fabricada totalment
per Pegaso. Es va muntar des de l'any 1991 al 1994 sent el seu
mercat principal Espanya. No va ser un autobús de molt èxit ja que
tenia un graó d'accés , i altres marques ja tenien l´autobús de pis
baix continu.

MODEL 5522 XASSIS 

Xassís basat en el 5522, muntatge dels grups mecànics sobre un
bastidor de travessers de secció quadrada . La carrosseria es munta a
carrossers distribuïts per Espanya.
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MODEL 5529 A

MODEL 623 E2 

Versió articulada del 5522, amb motor transversal posterior de
9.5 litres i 291 cv. Carrosseria dissenyada i fabricada totalment
per Pegaso. Es va muntar des de l'any 1992 sent el seu mercat
principal Espanya.

Versió remotoritzada i amb nova carrosseria del 5522. El motor
de 7.7 litres i una potència de 220 cv. El mercat principal va ser
l'EMT de Madrid i es va fabricar durant els anys 1994-1995.
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PEGASOS 5522, 623E2 I 5529 FABRICATS
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MODEL  CITY CLASS

Autobús de pis baix, amb xassís de plataforma reticulada per
afavorir el pis continu, amb motors fins a
290 CV. en versió dièsel, i 270 CV. en versió gas natural, caixa
de velocitats automàtica i frens de disc en l'eix davanter i
posterior. El seu mercat principal va ser Espanya. Es van
fabricar fins a l'any 2009 i es van muntar 1846 unitats de dièsel
i 421 unitats de gas.

CITY  CLASS                     
DIESEL

CITY  CLASS           
DE GAS
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JULIOL 2011: EL FINAL

Iveco tanca la seva planta d'autobusos a Barcelona. La
indústria automobilística implantada a Espanya prossegueix el
seu declivi. Avui us informem d'una mostra més de la fuga que
nombrosos fabricants relacionats amb l'automoció estan portant
a terme en els últims mesos. La constructora de xassís
d'autobusos Iveco-Irisbus, dependent de la italiana Iveco
(i aquesta tambe del Grup Fiat), ha anunciat el tancament
definitiu de la planta que té a Barcelona.

Últim CITY CLASS Últim EURORIDER

Nota de premsa
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