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• Projecte del MIFO 

conversió N-240 
Tarragona - Sant 
Sebastià en una via 

d’alta capacitat

• El tram Lleida-

Montblanc és l’únic 

que presenta una 
via d’alta capacitat 
en paral·lel (AP-2)

Antecedents



Situació actual



Demanda actual



Nivells de  saturació



Seguretat viària



Comparació de costos

Alternativa A: Construcció de l’autovia

Alternativa B: Alliberament del peatge a l’autopista 
AP-2



Alternativa A: Construcció d’autovia

Aplicat els ratis tipus de costos de construcció d’autovies 

interurbanes de nou traçat -> 

-> Un cost de 305,4 M€, una xifra similar al cost estimat pel 

Ministeri de Foment (280 M€).



Alternativa A: Construcció d’autovia

• Lucre cessant de les terres de conreu ocupades definitivament 

(474 Ha) i provisionalment (+ concentració parcel.lària)

• Danys ambientals (fragmentació) i paisatgístics

• Intercepcions temporals i definitives sobre la xarxa de camins 
rurals

• Molèsties i pèrdues de temps durant les obres



Alternativa B: Alliberament del peatge de l’AP-2

La concessió actual de l’AP-2 acaba el 31/08/2021. 

Hi ha per tant 2 opcions:

• Opció 1: Esperar a la fi de la concessió i no renovar-la. 

• Opció 2: Rescatar el peatge i compensar la concessionària els 

anys d’explotació que li resten sobre el mateix tram.



Alternativa B (OPCIÓ 2): 
Alliberament del peatge de l’AP-2

Estimació dels ingressos de l’explotació de la AP-2 Lleida-

Montblanc que resta:

Data d’alliberament del peatge Ingressos BRUTS acumulats estimats (en M€)
01/01/2014 147.500
01/01/2015 128.900
01/01/2016 110.100
01/01/2017 91.100
01/01/2018 71.900
01/01/2019 52.600
01/01/2020 33.000
01/01/2021 13.300



Alternativa B (OPCIÓ 2): 
Alliberament del peatge de l’AP-2

Cost total de manteniment  l’any 2010 al tram Lleida- Montblanc:

3.930 milers d’euros (a raó de 67.76 milers €/km)

Data d’alliberament del peatge Ingressos NETS acumulats estimats (en M€)
01/01/2014 115.077
01/01/2015 100.566
01/01/2016 85.897
01/01/2017 71.068
01/01/2018 56.082
01/01/2019 41.038
01/01/2020 25.736
01/01/2021 10.377



Conclusions



Conclusions

1. L’alliberament del peatge és més barat que una nova 
autopista (i encara no hem parlat del ppi. de compensació)

2. L’alliberament del peatge és una opció equivalent en el 
temps , en cap cas més lenta; la finalització de la construcció 
coincidiria aproximadament amb la fi de la concessió.

3. L’alliberament del peatge evita un considerable impacte 
ambiental i territorial a dues comarques, les Garrigues i la 
Conca de Barberà.

4. L’alliberament del peatge significa estalvia lucre cessant 
sobre les terres de conreu afectades per una eventual 
autovia.



Conclusions

5. L’alliberament del peatge significa una reducció d’accidents .

6. L’alliberament del peatge significaria un repartiment del trànsit 
a la xarxa viària més eficaç i per tant es redueix el risc de 
saturació a l’autovia A-2

7. L’alliberament del peatge millora la fluïdesa a la N-240 .

8. LA MÉS IMPORTANT:
L’alliberament del peatge incorpora Catalunya a la lògica 

europea (anàlisi cost-benefici) . 


