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RESUM (Català) 
 
La connexió per carretera entre Barcelona i Lleida ha tingut diversos itineraris al llarg de la historia. 
Aquestes alternatives han anat evolucionant en funció del capital invertit per les diferents administracions 
i concessionàries provocant un canvi de l’elecció de la via per part de l’usuari segons les seves 
preferències i la seva percepció del cost d’ús. Com a usuari que sóc d’aquestes vies, tinc l’intriga 
d’esbrinar si es podria millorar l’efectivitat d’aquest corredor ja que les vies semblen clarament 
capacitades per a fer-ho tot i que no acaben de donar una resposta satisfactòria als usuaris.  
 
Els itineraris són l’Autopista del Nord-est (AP-2 conjuntament amb AP-7) i l’Autovia del Nord-est (A-2, 
desdoblament de l’antiga N-II). Aquest corredor, comunicat per aquestes dos grans eixos,  presenta unes 
desigualtats en els nivells de servei i creixements de les vies degut a la seva gestió i inversió.  
 
Un exemple clar d’aquest fet es que totes les autopistes catalanes han incrementat el volum de transit un 
7% any rera any, mentre que l’AP-2 i l’AP-7 en els trams Barcelona-Lleida han experimentat creixements 
moderats. Contràriament a aquest fet, amb la posada en servei de tot el tram de l’A-2 que connecta 
Barcelona amb Lleida, el trànsit en aquesta via ha superat de bon tros les previsions inicials, especialment 
pel que fa a camions, provocant la construcció del tercer carril en alguns trams i un deteriorament 
prematur de l’asfalt. 
 
Es per això que en aquesta tesina es pretén estudiar l’eficiència del corredor que connecta Barcelona amb 
Lleida. Un cop estudiada l’eficiència es procedirà a proposar alternatives que ajudin a millorar 
l’aprofitament de les vies existents. A banda dels temes tècnics de gestionament de vies cal remarcar 
l’efecte mediambiental que aquesta solució pot oferir, ja que pretén administrar millor les infraestructures 
existents evitant l’ampliació de vies que tenen alternatives infrautilitzades degut al seu elevat cost d’us.   
 
Per analitzar tot això es necessari conèixer bé els dos itineraris i veure quina ha estat la seva evolució al 
llarg de la historia, les intensitats mitges diàries, la longitud, la distribució del trànsit i de la població, el 
tipus d’usuaris, els costos que afecten als usuaris i al manteniment, el nivell de servei, l’accidentalitat i les 
necessitats d’ampliació del corredor. La informació inicial de la qual parteixo no és gaire precisa en 
alguns aspectes, tenint que adoptar hipòtesis simplificatives en alguns casos per tal de poder extreure 
resultats. Tot i que l’objectiu de la tesina es fer una gestió eficient del trajecte Barcelona↔Lleida, cal 
tenir present els trajectes de més llarg recorregut que a la vegada contenen aquest, ja que també es veuran 
afectats. 
 
Un cop analitzats tots els aspectes anteriors es faran una sèrie de propostes. La primera consisteix en 
passar de peatge directe a indirecte. La segona en deixar els lleugers lliures de peatge a l’Autopista. La 
tercera en ajustar el peatge directe per aconseguir un repartiment del 50%. La quarta en posar peatge 
directe als dos eixos i invertir en transport públic. Finalment, la tercera proposta, la qual consisteix en 
baixar el preu del peatge per aconseguir un repartiment del trànsit del 50 %, és la millor opció. Mitjançant 
aquesta proposta aconseguim reduir una mica el nivell de servei de l’AP-2 i conseqüentment reduïm 
també el nivell de servei de l’AP-7 sense afectar-lo en excés. El benefici d’aquesta reducció del nivell de 
servei de l’Autopista és la millora de la circulació a l’Autovia. No es pot dir que aquesta proposta millori 
molt la circulació per l’Autovia però hem de tenir en compte que mentre estem desviant trànsit per l’AP-2 
(la qual està infrautilitzada) també ho estem repercutint a l’AP-7 la qual incrementarà el trànsit d’aquí a 
poc temps amb la construcció del tercer carril en el tram El Vendrell-Tarragona. 
En aquesta proposta es recomana la reducció del peatge de 10’5 € a 4 € per a lleugers i de 21 € a 8 € per a 
pesants (any 2006 i tram Barcelona↔Lleida). Per tant en l’actualitat el cost del peatge tindria que ser de  
6’45 € per als lleugers i de 15’9 € per als pesants. Aquesta diferència es podria finançar amb un peatge a 
l’ombra que a la vegada podria ser justificat per l’estalvi de la construcció del 3er carril al traçat de 
l’Autovia degut a la seva alta ocupació i baix nivell de servei. 
 
Cal tenir present que hi ha factors que no estan quantificats, ja que essent el trajecte per l’Autopista 9 km 
més llarg i a la vegada més car (deixant de banda el cost del peatge), alguns usuaris prefereixen circular 
per l’Autopista degut a la baixa presència de vehicles pesants, la comoditat del traçat, l’estat de l’asfalt, la 
presència de radars, etc.  




