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1- INTRODUCCIÓ 

 

1.1 - Motivació i objectius 
 

La connexió per carretera entre Barcelona i Lleida ha tingut diverses alternatives 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.  

 

Principalment, les alternatives 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 les capacitats i 

creixements de les vies degut a la seva gestió i inversió. El motiu de que aquesta gestió 

sigui ineficient es degut a la diferencia d’interessos segons el propietari de la via.  

 

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. El responsable de 

l’estancament de trànsit de vehicles lleugers i la pèrdua de pesants es la posada en servei 

de l’A-2 després de la seva conversió de carretera N-II a autovia A-2. Contràriament a 

aquest fet i després de 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 i 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.   
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1.2 - Antecedents 
 

Per a analitzar tot això es necessari conèixer be les dues vies i veure quina ha estat la 

seva evolució al llarg de la historia. A banda de l’estudi de caire històric cal saber de 

cada eix: la longitud, la distribució del trànsit i de la població, el tipus d’usuaris, els 

costos que afecten als usuaris i al manteniment de la via així com les intensitats mitges 

diàries (IMD) de cadascuna d’elles. 

 

Per tal d’identificar correctament les vies objecte d’estudi, cal dir que aquestes es van 

canviar de nom l’any 2004. Aquest fet es degut a que El Ministeri de Foment va 

aconsellar la revisió de la nomenclatura de les Autovies i Autopistes de la Ret de 

Carreteres de L’Estat amb la finalitat d’incloure els nous corredors i unificar la seva 

denominació per fer-la més comprensible als usuaris.  

 

A continuació es mostra un mapa de les principals vies de Catalunya on es pot apreciar 

el canvi de nom que han experimentat juntament amb la seva denominació anterior. 

 

 
Cal dir que en alguns trams encara queda l’antiga traça de la N-II i que en aquest treball 

no es te en compte ja que es considera que nomes hi circula transit local al no existir una 

connexió contínua de Barcelona a Lleida. 
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Tot i que l’objecte d’estudi d’aquesta tesina és el corredor Lleida-Barcelona on les 

principals vies afectades són l’autovia A-2 i les autopistes AP-2 i AP-7, es tindrà 

especial cura en les carreteres que enllacen amb aquests dos grans eixos degut a la seva 

influencia en el transit que indueixen, aporten o desvien.  

 

També cal remarcar que tant l’Autovia com l’Autopista no acaben el seu recorregut a 

Lleida ja que continuen fins a Saragossa. Aquest fet pot influir ja que el trajecte 

Barcelona-Lleida està contingut en el Barcelona-Saragossa. 

 

S’ha decidit diferenciar amb colors els dos eixos que te el corredor per tal de facilitar la 

lectura i interpretació de les dades. Per a la elecció dels colors s’ha seguit els que les 

identifica en la majoria de plànols de carreteres, Autopistes en blau i Autovies en roig.  

 

A banda de tot això,cal dir que aquesta tesina es podria considerar com una continuació 

d’una antiga tesina que ofereix una visió més generalitzada al tema. Es tracta de: “ El 

repartiment de trànsit entre autopista i carretera en els diferents corredors viaris 

Espanyols” (Fernandez Danes F, 1995). 

 

Finalment, en aquesta tesina no s’ha tingut en compte els efectes que provoca la 

reducció de la velocitat a l’Àrea de Barcelona ja que la informació de que disposo es 

fins a l’any 2006 i en tot cas l’afectació seria igual per ambdós itineraris. 
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1.3 – Estructura 
 

S’aprofitarà aquest punt per fer una explicació breu del que es desenvoluparà en cada 

apartat, i del que s’hi pot trobar. És important tenir aquesta primera visió clara per 

seguir correctament el desenvolupament d’aquest treball acadèmic. 

 

 

L’estructura d’aquesta tesina és la següent: 

 

Resums: S’hi pot llegir de forma molt esquemàtica una valoració global d’aquest treball. 

 

Apartat 1: Introducció. Aquest capítol introductori serveix per posar en situació el lector               

i donar la informació prèvia que sigui necessària per encarar 

amb èxit la lectura de la tesina. 

 

Apartat 2: Trànsit. Es tracta de fer un recull de dades específic que ens permeti valorar 

l’estat actual de les vies per fer un posterior anàlisis. 

 

Apartat 3: Costos. Intentar esbrinar els diferents costos que intervenen en l’elecció de la 

via per part de l’usuari i els costos que tenen que afrontar les 

administracions o concessionàries per al seu manteniment. 

 

Apartat 4: Anàlisis. Valorar diferents aspectes que tenen a veure amb la via i que son 

determinants per encarar amb èxit el següent apartat 

 

Apartat 5: Gestió eficient. Conjunt d’alternatives que miren d’aprofitar les vies existents 

fent un millor repartiment del trànsit i equilibrant el seu ús.  

 

Apartat 6: Conclusions. S’hi recullen tots els aspectes rellevants que es poden extreure 

d’aquesta tesina. 

 

Apartat 7: Annexes. S’hi mostra tota la documentació auxiliar. 
 

 

Apartat 8: Bibliografia. S’hi mostra la documentació consultada. 
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1.4 – Descripció dels eixos del corredor i vies implicades 
 

1.4.1 - Autovia del Nord-Est (A-2) 

 

L’autovia del nord-est, identificada com A-2 i E-90 en les rutes europees, es una de les 

sis autovies radials d’Espanya. Comunica Madrid amb Barcelona passant per 

Guadalajara, Saragossa, Lleida entre d’altres localitats. La longitud total de la via es de 

499 Km encara que no esta completament desdoblada en tots els trams i per tant encara 

n’hi han que discorren per l’antiga traça de la N-II. Es pot dir que canalitza en gran part 

el tràfic procedent dels punts d’Europa que se situen al est dels Pirineus i que es dirigeix 

cap al centre de la península ibèrica incloent Portugal.  

 

Aquesta via pertany a la Ret de Carreteres de l’Estat (RCE) i es gestionada per la 

Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 

 

Pel que fa al tram objecte d’estudi, Barcelona-Lleida, la longitud del trajecte per aquesta 

via es de 144 Km. i la seva cronologia constructiva es la següent; de Lleida fins a 

Tàrrega es va obrir el 1992 i de Tàrrega a Cervera el 1993. El tram de Cervera a Santa 

Maria del Camí va estar parat durant 12 anys degut a la polèmica per les diferents 

alternatives de traçat i no es va obrir fins el juliol del 2004. Des de Santa Maria del 

Camí a Igualada es va inaugurar el 2001 tot i que el tram des de Igualada fins a 

Martorell ja estava en funcionament des de 1990. L’any 1998 es va posar en servei l’eix 

del Llobregat, el últim tram de l’A-2 antes d’arribar a Barcelona. 

 

Localització del tram: 
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1.4.2 - Autopista del Nord-Est (AP-2 / AP-7) 

 

L’autopista del nord-est, identificada com AP-2 i E-90 en les rutes europees, comunica 

Saragossa, Lleida, i El Vendrell on enllaça amb l’AP-7 per arribar a Barcelona entre 

d’altres localitats. Es pot dir que canalitza en gran part el tràfic procedent dels punts 

d’Europa que se situen al est dels Pirineus i que es dirigeix cap a la costa del 

Mediterrani.  

 

Aquesta via, concedida per l’Administració General de l’Estat, es propietat de la 

concessionària espanyola acesa del grup abertis la qual s’encarrega de la seva gestió. El 

final de la concessió serà l’any 2021. 

 

Pel que fa al tram objecte d’estudi, Barcelona-Lleida, la longitud del trajecte per aquesta 

via es de 153 Km. En detall, 94 Km son per l’AP-2, 50 Km son per l’AP-7 i 9 Km per la 

A-2b. 

 

El tram de l’AP-7 que uneix Barcelona amb el Vendrell (AP-2) es va posar el servei el 

juliol del 1973 mentre que el tram de l’AP-2 que uneix el Vendrell amb Lleida no ho va 

fer fins el juliol del 1976. 

 

Localització del tram: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓ EFICIENT DEL CORREDOR BARCELONA↔LLEIDA PER CARRETERA                     
_____________________________________________________________________________________ 

  16 

1.4.3 - Eix Transversal  ( C-25 ) 

 

L'Eix Transversal és la denominació popular amb què és coneguda la carretera C-25, 

una via de comunicació ràpida d'uns 150 km de longitud, que travessa Catalunya 

transversalment des de Cervera fins a Riudellots de la Selva. Sovint s'engloba dins de 

l'Eix el tram d'autovia entre Cervera i Lleida, tot i que pertany a una altra via (l'A-2), la 

qual es de titularitat estatal. 

 

La carretera s'inaugurà el desembre del 1997 i la seva construcció va anar a càrrec de la 

Generalitat de Catalunya, la qual és titular de la via. La velocitat mitjana és de 90 km/h i 

el màxim permès és de 100 km/h. Tot i ser una via ràpida que volia descongestionar el 

trànsit que circulava de banda a banda de Catalunya sense haver de passar per la regió 

metropolitana de Barcelona, de bon començament es va construir només amb una única 

calçada de tres carrils (un per cada sentit i el central compartit per ambdós sentits), que 

s'ha demostrat insuficient per la quantitat de vehicles que hi circulen i perillós per als 

conductors. 

 

L'any 2007 la Generalitat aprovà el seu desdoblament per convertir-lo en autovia, obres 

que es finançaran mitjançant l'anomenat peatge a l'ombra. 

 

Localització del tram: 

 

 
 

Nota: Encara que no te una afectació directa pel que fa al tràfic d’origen i destí de 

Barcelona a Lleida, si que té una gran influencia en la seva unió a l’A-2 a l’altura de 

Cervera. 
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1.4.4 – Carretera del Mediterrani (N-340 / B-24) 

 

La carretera N-340 o Carretera del Mediterrani es propietat de la Ret de Carreteres de 

l’Estat i uneix Cádiz amb Barcelona passant per tota la costa del Mediterrani amb una 

longitud de trajecte de 1.101 km. El tram que uneix Algeciras amb Barcelona 

s’identifica com a E-15 en la nomenclatura Europea.  

 

A la província de Barcelona, prop de la població de Vallirana, la carretera està desdobla 

des de l’any 2003 renombrant-se autovia B-24 i enllaçant amb altres autovies de la ret 

com ara la A-2.  Aquesta via posa el final del seu itinerari a Barcelona. 

 

Per part del Ministeri de Foment no hi ha previstes mes actuacions en el tram Vallirana-

Vilaranca del Penedés encara que la Generalitat considera en el seu Pla 

d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) les obres de desdoblament de la N-

340 per convertir-la en l’autovia B-24. 

 

 

Localització del tram: 

 

 
 

Nota: Encara que no te una afectació directa pel que fa al tràfic d’origen i destí de 

Barcelona a Lleida, si que té una gran influencia al circular paral·lela a la AP-7 i ser 

la única alternativa a aquesta en la circulació pel Mediterrani. 

 

 

 




