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6- CONCLUSIONS 

 

6.1- Resum de conclusions anteriors 

 

TRÀNSIT: 

 

• Tal i com era d’esperar s’observa una clara correlació entre la IMD de l’Autopista i 

les inauguracions dels diferents trams de l’Autovia. Així doncs, cada vegada que es 

posa en servei un tram de l’Autovia, l’Autopista experimenta un descens de la IMD 

o un creixement moderat. 

 

• Cal remarcar el fet de que a simple vista la IMD de l’Autopista quasi sempre es 

creixent però si ho comparem amb el creixement de l’AP-7 entre Montmeló i La 

Jonquera, podem evidenciar que aquest creixement es molt més tímid degut a 

l’absorció de trànsit de l’Autovia. Es podria dir que l’Autovia segueix el ritme de 

creixement de l’AP-7 (Montmeló-La Jonquera) mentre que el tram de l’AP-2/AP-7, 

ho fa molt per sota.  

 

• Just el període de temps anterior a la posada en servei d’un tram de l’Autovia, 

l’Autopista experimenta un augment de la IMD i un cop inaugurat el tram es 

produeix un descens. Aquest fet ens podria indicar el col·lapse de circulació que 

experimenta l’Autovia al cap d’un cert temps de la inauguració d’un tram degut a 

l’absorció de tràfic i les necessitats d’ampliació constants que requereix aquesta. Es 

per això que cal tenir especial atenció en el fet de que l’any 2006 hi ha hagut un 

increment del trànsit a l’Autopista posant de manifest la baixada del nivell de servei 

de l’Autovia degut al gran volum de trànsit que suporta. 

 

• Podem afirmar que 1.000 veh./dia fan el trajecte Barcelona↔Lleida (origen-destí) 

per l’Autopista, lo qual representa un 7% de la IMD de l’AP-2 en el tram Lleida - El 

Vendrell.  

 

• Els usuaris de l’Autovia i l’Autopista presenten un comportament similar entre 

setmana menys el divendres on incrementa l’ús de l’Autopista. El comportament 

mensual és similar a excepció del període vacacional on l’ús de l’Autopista és molt 

més massiu i inclús superior a la resta de l’any en contraposició a lo que succeeix a 

l’Autovia on durant l’estiu el seu ús és inferior a la resta de l’any. Aquets fets son 

deguts a la influencia que aporta la AP-7 a aquest corredor.  
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• El 65% dels usuaris que fan el trajecte Barcelona↔Lleida, o que fan trajectes de 

més llarg recorregut els quals contenen el Barcelona↔Lleida, prefereixen utilitzar 

l’Autovia mentre que el 35 % prefereixen l’Autopista.  

 

 

COSTOS: 

 

• Té un major cost de manteniment l’Autopista que no pas l’Autovia tot i que la seva 

IMD és inferior. Això és degut a que l’Autopista té un major cost d’explotació 

corresponent al personal de les taquilles, les instal·lacions, els mecanismes de 

pagament..., que en canvi a l’autovia no existeixen.  

 

• El cost total de viatge és superior en el cas de l’Autopista tal i com era d’esperar tot i 

que això no vol dir que cadascun del costos sigui superior. Concretament el cost 

social és inferior a l’Autopista ja que l’any 2006 la mortalitat per Km, en aquesta 

via, era inferior a la de l’Autovia.   

 

• En definitiva, circular per l’itinerari de l’Autopista costa un 28% més que no pas per 

l’Autovia en el trajecte Barcelona↔Lleida. Aquest percentatge es manté constant 

tant per a lleugers com per a pesants. 

 

 

ANÀLISIS: 

 

• El nivell de servei en els itineraris estudiats està entre l’A i l’E. Cal dir que els trams 

que tenen més densitat de circulació i conseqüentment menys nivell de servei són 

els que comuniquen Barcelona amb Martorell. L’Autovia té un nivell B-C entre 

Lleida i Martorell mentre que l’Autopista té un nivell A a l’AP-2 i B a l’AP-7. 

Per tant, tal i com era d’esperar, l’AP-2 està infrautilitzada mentre que l’A-2 té un 

nivell de congestió elevat. 

 

• Cal remarcar la importància que ha tingut el desdoblament de l’Autovia per a la 

seguretat dels usuaris ja que tal i com es pot apreciar en l’apartat 4.2, a partir de 

l’any 2004 la mortalitat en aquesta via ha sofert un descens del 80 % .  
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• També cal observar com la mortalitat torna a augmentar l’any 2006 a l’Autovia 

degut a l’increment de la IMD que a la vegada origina una pèrdua del nivell de 

servei i una disminució de la seguretat.   

 

• Els usuaris que a Barcelona circulen per la B-23 o la Ronda del Litoral poden 

accedir directament a l’Autovia o a l’Autopista sense necessitat de fer gaires 

enllaços cosa que facilita l’accessibilitat a les mateixes.  

 

• Per accedir a qualsevol de les dues alternatives des de Lleida, es necessari fer uns 6 

km de recorregut per les carreteres radials d’accés a la ciutat. Per tant, podríem 

afirmar que les dues vies presenten una bona accessibilitat ja que les carreteres 

d’accés tenen dos carrils per sentit amb calçades separades. 

 

• La previsió de capacitat per a l’A-2 és a l’any 2015, la de l’AP-2 per a l’any 2069 i 

la de l’AP-7 per al 2043. D’aquests resultats podem evidenciar el ritme de 

creixement de l’A-2 tot i que cal tenir en compte que s’ha obtingut sense considerar 

l’absorció de trànsit degut al seu desdoblament. 

 

 

GESTIÓ EFICIENT: 

 

• Proposta 1: Passar de Peatge Directe a Indirecte. 

 

Eliminant el peatge directe aconseguim una absorció, de l’Autovia cap a l’Autopista, de 

10.000 v/d lo qual suposa que el 81 % dels usuaris preferirien l’Autopista per fer el 

trajecte Barcelona ↔ Lleida o un de més llarg recorregut. Aquesta redistribució del 

transit provoca una millora del nivell de servei de l’Autovia en detriment de l’Autopista.  

 

Pel que fa als costos, el cost del viatge per l’Autopista continua sent més car que no pas 

per l’Autovia i això és degut a que el recorregut per l’Autopista és uns 9 km més llarg. 

 

Per tant, amb aquesta proposta millorem la circulació de l’Autovia però hem de tenir en 

compte que estem congestionant un tram de l’AP-7 el qual incrementarà la circulació 

amb la posada en servei del tercer carril en el tram El Vendrell-Tarragona. 
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• Proposta 2: Els lleugers lliures de peatge a l’Autopista 

 

Eliminant el peatge als vehicles lleugers aconseguim una absorció, de l’Autovia cap a 

l’Autopista, de 8.500 vehicles lleugers amb lo qual es redueix en un 6% el percentatge 

de pesants a l’Autopista. Tot i augmentar la circulació i reduir el percentatge de pesants 

a l’AP-7 no aconseguim millorar significativament el nivell de servei en aquest tram. 

 

Pel que fa als costos, el cost del viatge per l’Autopista i vehicle lleuger continua sent 

més car que no pas per l’Autovia degut a la major longitud de l’itinerari. Els pesants no 

han sofert cap canvi en aquest aspecte ja que continuen pagant el mateix peatge. 

 

Per tant, amb aquesta proposta aconseguim millorar la circulació de l’Autovia i no 

empitjorar molt la de l’Autopista tot i que els resultats són força similars als de la 

proposta anterior i continuem afectant en excés el tram de l’AP-7. 

 

 

• Proposta 3: Ajustar el peatge directe per aconseguir un repartiment del 50% 

 

Adoptat una elasticitat de -0’4 i un repartiment del trànsit del 50 % entre els usuaris que 

fan el trajecte Barcelona↔Lleida o que el contenen, obtenim que el preu del peatge 

tindria que passar de 10’5 a 4 € per als lleugers i de 21 € a 8 € per als pesants a l’any de 

referència 2006. Actualitzant aquest preu de peatge per a l’any 2008 obtenim que el cost 

del peatge tindria que passar de 12’95 € a 6’45 € per als lleugers i de 28’90 € a 15’9 € 

per als pesants.  

 

En aquest cas, fer l’itinerari per l’Autopista és un 16 % més car que per l’Autovia degut 

al preu del peatge i la major longitud del itinerari.  

 

Per tant, aquesta proposta es podria considerar una situació intermitja entre treure el 

peatge i la situació actual. Cal remarcar que a part d’aconseguir reduir la circulació per 

l’A-2 i augemtar la de l’AP-2, no afectem es excés l’AP-7 per tal d’evitar futurs 

problemes amb l’obertura del tercer carril entre El Vendrell i Tarragona 

 

 

 

 

 



GESTIÓ EFICIENT DEL CORREDOR BARCELONA↔LLEIDA PER CARRETERA                     
_____________________________________________________________________________________ 

  121 

• Proposta 4: Peatge Directe als dos eixos i invertir en transport públic 

 
Aquesta proposta és molt difícil d’avaluar ja que si apliquem als dos itineraris el mateix 

peatge obtindrem tres efectes sobre el transit. En primer lloc una redistribució del trànsit 

ja que ara els dos itineraris tenen el mateix cost de peatge. En segon lloc una disminució 

del trànsit degut a que hi ha viatges que desapareixerien (que no es produeixen) i 

finalment un canvi de mode de transport fent més ús del transport públic envers el 

privat. Per tant, és molt imprecís aplicar un model d’elasticitats amb les dades de que 

disposo i les variables reals que té el problema.  
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6.2- Conclusions finals 

 

En el desenvolupament d’aquesta tesina, hi ha moltes variables i factors a estudiar per 

tal d’analitzar la circulació d’un corredor, així com per determinar el comportament dels 

usuaris a l’hora d’escollir un itinerari.  

 

Tal i com era d’esperar s’observa una clara correlació entre el trànsit de l’Autopista i les 

inauguracions dels diferents trams de l’Autovia. Així doncs, cada vegada que es posa en 

servei un tram de l’Autovia, l’Autopista experimenta un descens de la circulació o un 

creixement més moderat comparant-lo amb el creixement experimentat per altres 

Autopistes de característiques similars.  

 

No sols s’evidencia la complementarietat d’aquestes vies en l’evolució del trànsit sinó 

que també es pot observar a través de l’evolució de la mortalitat per quilòmetre en 

cadascuna d’elles.  

 

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 el 

Barcelona↔Lleida, ja que també es veuran afectats per les mesures adoptades. 

 

Finalment, la proposta 3 de gestió eficient, la qual consisteix en baixar el preu del 

peatge per aconseguir un repartiment del trànsit del 50 %, és la millor opció tenint en 

compte tots els factors analitzats en cadascun dels apartats. Mitjançant aquesta proposta 

aconseguim augmentar el trànsit a l’AP-2 i conseqüentment també de l’AP-7 sense 

afectar-lo en excés. El benefici d’aquest increment del trànsit a 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 3er 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 passar de 12’95 € a 6’45 € per als lleugers i de 28’90 € a 

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. 
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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.  

 

En futures línies d’investigació seria convenient realitzar enquestes a l’Autovia per tal 

de determinar l’origen i destí dels usuaris que hi circulen així com quantificar els costos 

no considerats i que afecten a l’elecció de l’usuari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




