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1111.... ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu de l’estudi de l’estudi de l’estudi de l’estudi    

Aquest estudi té com a objectiu principal comparar costos econòmics directes i 
complementàriament analitzar altres aspectes rellevants, com la seguretat viària i els 
impactes ambientals, de cara a les opcions de donar continuïtat de l’eix de llarg 
recorregut Tarragona- Sant Sebastià en el tram Lleida- Montblanc. En concret, es 
planteja l'opció de construcció d’una autovia donant continuïtat a la A-27 i l’A-22 
mitjançant la connexió entre ambdues (alternativa A) o bé l’opció d’alliberar el peatge a 
l'AP-2 en el mateix tram (alternativa B).  

2222....     AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

La connexió entre Lleida i Montblanc és un dels trams que falten per executar del 
projecte del Ministeri de Foment per convertir l’actual carretera N-240 entre Tarragona i 
Sant Sebastià en una via d’alta capacitat. El tram anterior, entre Tarragona i Montblanc, 
l’autovia A-27 és, des de fa uns anys, en fase de construcció, mentre que el tram 
posterior, entre Lleida i Huesca (A-22) gairebé s’ha completat. En aquests moments, el 
tram Lleida- Montblanc s’estaria redactant l’estudi informatiu previ. 

Es dóna la circumstància que el tram Lleida- Montblanc és l’únic de tot l’eix Tarragona- 
Sant Sebastià que presenta una via d’alta capacitat en paral.lel, l’autopista AP-2. La 
distància entre Lleida i Montblanc per l’AP-2 és de 65 km mentre que per l’actual 
carretera N-240 (per a l’opció de convertir-la en autovia mitjançant el seu desdoblament) 
és de 58 km1. 

PlànolPlànolPlànolPlànol 1 1 1 1....    PrevisPrevisPrevisPrevisions del ions del ions del ions del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEITTPEITTPEITTPEITT))))    2005200520052005----20202020....    

 
Font: Ministeri de Foment. 

                                                 

1 La diferència ve donada perquè entre Montblanc i les Borges Blanques el traçat és 
aproximadament paral·lel però a partir de les Borges Blanques i fins a Lleida el traçat de l’AP-2 
s’aparta sensiblement cap al sud i a l’alçada de Lleida obliga a realitzar un tram d’enllaç entre 
aquesta via i la ciutat. 
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3333.... Context regionalContext regionalContext regionalContext regional    

En el corredor Lleida- Montblanc destaca sobre tot el municipi de Lleida amb una 
població de 138.416 habitants, seguit pel de Montblanc amb 7.354 i Les Borges 
Blanques amb 6.034 habitants. A la taula següent es presenten les dades de població 
dels municipis del corredor Lleida- Montblanc. 

TaulaTaulaTaulaTaula    1111.... Població a Població a Població a Població alslslsls municipis del  municipis del  municipis del  municipis del corredor Lleidacorredor Lleidacorredor Lleidacorredor Lleida---- Montblanc  Montblanc  Montblanc  Montblanc ((((2011201120112011).).).).    
Municipi Població 
Lleida 138.416 
Juneda 3.482 
Les Borges Blanques 6.034 
Vinaixa 574 
L’Albi 860 
Vimbodí 1.010 
L’Espluga de Francolí 3.923 
Montblanc 7.354 

Font: IDESCAT. 

Plànol 2. Encaix territoriaPlànol 2. Encaix territoriaPlànol 2. Encaix territoriaPlànol 2. Encaix territorial.l.l.l.    

 
Font: Bing Maps. 

4444.... OOOOfertafertafertaferta actual actual actual actual    

L’ actual oferta de connexions viàries entre Montblanc i Lleida es basa en la carretera N-
240 i l’autopista AP-2, de peatge. Aquesta segona té millor estàndard i capacitat més 
gran. 

Carretera N-240  

Es tracta d’una carretera interurbana amb un carril per sentit que connecta Montblanc, 
L’Espluga de Francolí, Vimbodí, Vinaixa, Les Borges Blanques, Juneda i Lleida. La 
velocitat senyalitzada varia entre 60 i 100 km/h. En cap cas la carretera travessa les 
zones urbanes d’aquests municipis excepte parcialment a Juneda. El temps de viatge 
per la N-240 en una situació sense congestió és de 61 min. 
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Autopista AP-2 

L’AP-2 té dos carrils en cada sentit, i en diversos trams tres, i una velocitat senyalitzada 
de 120 km/h. Entre Lleida i Montblanc disposa d’entrades i sortides a L’Albi i a Les 
Borges Blanques, a més de Lleida i Montblanc. El preu de peatge de Lleida a Montblanc 
és de 5,75 € per a vehicles lleugers, 8,50 € per a pesats (I) i 12,75 € per a pesats (II) (any 
2011). El temps de viatge per l’AP-2 en una situació sense congestió és de 45 min. 

Autovia A-2 Lleida i Barcelona 

En semi paral·lel amb la carretera N-240 i l’autopista AP-2 hi transcorre l’autovia A-2 
Lleida i Barcelona (per Tàrrega i Igualada). Aquest eix presenta parcialment la mateixa 
funció que l’AP-2, és a dir, una connexió directa d’alta capacitat entre Lleida i Barcelona. 
S’han de tenir en compte els efectes sobre l’autovia A-2 d’un possible alliberament del 
peatge de l ‘AP-2, ja que és altament probable que una part de la demanda que 
actualment es canalitza per l’autovia A-2 utilitzés l’AP-2 en cas de la supressió del peatge 
d’aquest vial. 

PlànolPlànolPlànolPlànol 3 3 3 3....    Principals ePrincipals ePrincipals ePrincipals eixos viixos viixos viixos viaaaaris ris ris ris d’d’d’d’importància pel trànsit entre Lleida i Montblancimportància pel trànsit entre Lleida i Montblancimportància pel trànsit entre Lleida i Montblancimportància pel trànsit entre Lleida i Montblanc....    

 
Font: Google Maps. 

5555.... Demanda actualDemanda actualDemanda actualDemanda actual    

Carretera N-240  

La carretera N-240 té intensitats de trànsit gairebé similars a l’APintensitats de trànsit gairebé similars a l’APintensitats de trànsit gairebé similars a l’APintensitats de trànsit gairebé similars a l’AP----2 2 2 2 tot i que és un eix 
amb una capacitat molt inferior i que fonamentalment té importància per a la mobilitat 
local i comarcal. 

Els aforaments de l’any 2010 entre Juneda i Lleida presenten una Intensitat Mitjana Diària 
(en endavant, IMD) de 10.900 vehicles/dia i entre Vinaixa i Les Borges Blanques, de 
7.200 vehicles /dia. Les dades indiquen una situació amb prou trànsit per a una carretera 
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amb les característiques actuals però que tanmateix no arriba a generar problemes greus 
de capacitat.  

Autopista AP-2 

L’any 2010, l’IMD de l’AP-2 entre Lleida i Montblanc va ser d’11.100 vehicles/dia, dels 
quals 1.200 van ser vehicles pesats (al voltant d’un 10%).  

TaulaTaulaTaulaTaula 2 2 2 2....    IMDIMDIMDIMD    dededede l’ l’ l’ l’APAPAPAP----2 Lleida2 Lleida2 Lleida2 Lleida---- Montblanc Montblanc Montblanc Montblanc (2010) (2010) (2010) (2010)....    
Tram Lleugers Pesants Total 
Lleida- Les Borges Blanques 9.439 1.215 10.654 
Les Borges Blanques- L’Albi 9.831 1.242 11.073 
L’Albi- Montblanc 9.869 1.233 11.102 

Font: Ministeri de Foment.    

Atès que una autopista interurbana amb dos carrils per banda, amb una distribució 
horària normal i una distribució per sentits té una capacitat aproximada de 40.000 
vehicles (si les distàncies entre entrades i sortides no són curtes), es dedueix que llll’’’’APAPAPAP----2 2 2 2 
actualment actualment actualment actualment presentapresentapresentapresenta una sobrecapacitat  una sobrecapacitat  una sobrecapacitat  una sobrecapacitat signifisignifisignifisignificativacativacativacativa. 

Així, l’autopista AP-2 té una intensitat de 850 vehicles en hora punta (entre 18.00 i 19.00 
hores). Això significa que fins i tot a l’hora punta sobra molta capacitat, ja que intensitats 
de fins a 3.000 vehicles es corresponen amb situacions amb bona fluïdesa.  

FiguraFiguraFiguraFigura 1 1 1 1.... IMD horària a l’ IMD horària a l’ IMD horària a l’ IMD horària a l’APAPAPAP----2222 (enllaç  (enllaç  (enllaç  (enllaç APAPAPAP----2 i2 i2 i2 i AP AP AP AP----7)7)7)7)....    

 
Font: Ministeri de Foment.    

Les variacions de vehicles a l’AP-2 entre els diferents dies de la setmana i entre diferents 
mesos de l’any entren dins de la normalitat, i en cap cas ens acostem a una situació de 
congestió o reducció de fluïdesa. Com es pot observar als diagrames següents, el trànsit 
més important es produeix els divendres i el mes d’agost.  
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Figura Figura Figura Figura 2222.... IMD per dia de setmana a la AP IMD per dia de setmana a la AP IMD per dia de setmana a la AP IMD per dia de setmana a la AP----2 (2 (2 (2 (enllaç APenllaç APenllaç APenllaç AP----2 i AP2 i AP2 i AP2 i AP----7777))))....    

 
Font: Ministeri de Foment.    

Figura Figura Figura Figura 3333.... IMD me IMD me IMD me IMD mensualnsualnsualnsual a la AP a la AP a la AP a la AP----2222 (enllaç amb el AP (enllaç amb el AP (enllaç amb el AP (enllaç amb el AP----7)7)7)7)....    

 
Font: Ministeri de Foment.    

Figura Figura Figura Figura 4444.... Evolució del trànsit 1990 Evolució del trànsit 1990 Evolució del trànsit 1990 Evolució del trànsit 1990----2010 a la AP2010 a la AP2010 a la AP2010 a la AP----2 entre Zaragoza i enllaç 2 entre Zaragoza i enllaç 2 entre Zaragoza i enllaç 2 entre Zaragoza i enllaç APAPAPAP----2 2 2 2 APAPAPAP----7777....    

 
Font: Ministeri de Foment. 
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El diagrama anterior presenta l’evolució del trànsit històric per l’AP-2 en el tram Zaragoza- 
enllaç AP-2 i AP-7. Històricament el creixement del trànsit a l’AP-2 ha estat moderat; entre 
1990 i 2010 l’IMD va pujar un 3%. Cal esmentar que entre l’any 2007 i 2010 el trànsit va 
disminuir un 20%.  

Autovia A-2 

L’autovia A-2 Lleida- Barcelona en el tram Lleida- Cervera presenta una IMD de 33.000 
vehicles/dia, ununununaaaa intensitat de trànsit molt superior a l’AP intensitat de trànsit molt superior a l’AP intensitat de trànsit molt superior a l’AP intensitat de trànsit molt superior a l’AP----2 i2 i2 i2 i a a a a la N la N la N la N----240240240240. Aquesta xifra 
indica la probabilitat que, en certes èpoques de l’any, dies de la setmana i hores del dia, 
l’autovia pugui estar prop de la seva màxima capacitat, amb reduccions significatives de 
la fluïdesa. 

 
PlànolPlànolPlànolPlànol 4 4 4 4....    IMDIMDIMDIMD    de les vies existents al context regional del tram de les vies existents al context regional del tram de les vies existents al context regional del tram de les vies existents al context regional del tram Lleida i MontblLleida i MontblLleida i MontblLleida i Montblanc anc anc anc ((((2010201020102010))))....    

 
Font: Ministeri de Foment.    

RESUM DE LA DEMANDRESUM DE LA DEMANDRESUM DE LA DEMANDRESUM DE LA DEMANDAAAA    

Les xifres d’intensitats de trànsit indiquen que llll’’’’APAPAPAP----2 2 2 2 és en condicions d’absorbir és en condicions d’absorbir és en condicions d’absorbir és en condicions d’absorbir 
sobradament el trànsit actual i futur de la Nsobradament el trànsit actual i futur de la Nsobradament el trànsit actual i futur de la Nsobradament el trànsit actual i futur de la N----240240240240 sense cap condicionament.  

A continaució es grafien les IMD, capacitats i nivells de saturació aproximats dels tres 
eixos estudiats a fi de donar una imatge global de la relació entre capacitat i demanda 
actual de cadascun. Els nivells de saturació són la relació entre intensitats i capacitats.  
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Plànol Plànol Plànol Plànol 5555....    IMDIMDIMDIMD    dels eixos estudiats dels eixos estudiats dels eixos estudiats dels eixos estudiats aaaa la zona Lleida la zona Lleida la zona Lleida la zona Lleida----    Montblanc Montblanc Montblanc Montblanc ((((2010201020102010).).).).    

 
Font: Google Maps, Ministeri de Foment.    

Plànol Plànol Plànol Plànol 6666....    Capacitats viàries Capacitats viàries Capacitats viàries Capacitats viàries dels eixos estudiats dels eixos estudiats dels eixos estudiats dels eixos estudiats aaaa la zona Lleida la zona Lleida la zona Lleida la zona Lleida---- Montblanc  Montblanc  Montblanc  Montblanc (2010).(2010).(2010).(2010).    

 
Nota: El gruix de les línies correspon a la capacitat aproximada. 
Font: Google Maps.    

Plànol Plànol Plànol Plànol 7777....    Nivells de saturació dels eixos estudiaNivells de saturació dels eixos estudiaNivells de saturació dels eixos estudiaNivells de saturació dels eixos estudiats ts ts ts aaaa la zona Lleida la zona Lleida la zona Lleida la zona Lleida---- Montblanc  Montblanc  Montblanc  Montblanc (2010).(2010).(2010).(2010).    

 
Font: Google Maps.    
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6666.... Seguretat viàriaSeguretat viàriaSeguretat viàriaSeguretat viària    

Atès que un alliberament del peatge induïria una readequació dels fluxos de vehicles 
entre els tres eixos, resulta interessant comparar la seguretat viària de cadascuna.  

Així, segons les valoracions d’EuroRAP2, l’l’l’l’autopista autopista autopista autopista APAPAPAP----2 és un vial 2 és un vial 2 és un vial 2 és un vial de risc de risc de risc de risc baixbaixbaixbaix i i i i,,,, per tant,  per tant,  per tant,  per tant, 
més segur que l’Amés segur que l’Amés segur que l’Amés segur que l’A----2 i la N2 i la N2 i la N2 i la N----240240240240. . . . En canvi, a probabilitat de patir un accident amb morts i 
ferits greus en funció del tipus de via i la intensitat mitjana diària (IMD) és més alta a la N-
240 entre Montblanc i Vimbodí (risc mig), en relació a la carretera N-240 entre Lleida i 
Vimbodí (risc baix- mig), o també, en determinats trams de l’A-2 prop de Lleida i a l’est de 
Cervera. 

 
PlànolPlànolPlànolPlànol    8888.... Valoració de risc Valoració de risc Valoració de risc Valoració de riscoooos de la xarxa viàris de la xarxa viàris de la xarxa viàris de la xarxa viària primàriaa primàriaa primàriaa primària (2007 (2007 (2007 (2007----09090909).).).).    

 
Font: Servei Català de Trànsit / EuroRAP 2010.    

7777.... Continuïtat Continuïtat Continuïtat Continuïtat entre l’autoentre l’autoentre l’autoentre l’autopistapistapistapista    APAPAPAP----2 i 2 i 2 i 2 i l’autovia l’autovia l’autovia l’autovia AAAA----22222222    

Cal tenir en compte que l’alliberament del peatge a l’AP-2 també significa que el trànsit 
entre els punts d’origen al sud-est de Lleida i destins al nord-oest haurà de passar per 
les circumval·lacions d’aquesta ciutat i no pas per una nova autovia. Aquestes 
circumval·lacions, per tant, han de tenir la capacitat i condicions necessàries per assumir 
la funció de connexió entre Tarragona i Sant Sebastià.  

En aquest sentit, la connexió existent més ràpida entre l’AP-2 i l’A-22 (cap a Huesca / 
Sant Sebastià) a Lleida és la circumval·lació est (C-13) i nord (autovia A-2). La C-13 té en 
la seva major part un carril per sentit i l’A-2 dos carrils. La velocitat senyalitzada varia 
entre 40-80 km/h a la C-13 i a l’A-2 és de 120 km/h. Es desconeix la IMD a la 
circumval·lació est de Lleida, però l’A-2 en els seus trams al nord de Lleida mostra IMD= 
30.000 vehicles aproximadament. Seria necessari, per tant, estudiar més en detall les 
conseqüències de l’alliberament del peatge sobre aquests trams. 

                                                 

2 Programa europeu de valoració de les carreteres. 
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Plànol 9. Connexió viària actual entre l’APPlànol 9. Connexió viària actual entre l’APPlànol 9. Connexió viària actual entre l’APPlànol 9. Connexió viària actual entre l’AP----2 i l’A2 i l’A2 i l’A2 i l’A----22 a Lleida.22 a Lleida.22 a Lleida.22 a Lleida.    

 
Font: Google Maps.    
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8888.... Estudi comparatiuEstudi comparatiuEstudi comparatiuEstudi comparatiu de costos de costos de costos de costos    

8.1. 8.1. 8.1. 8.1. Alternativa AAlternativa AAlternativa AAlternativa A....    CONSTRUCCIÓ DE L’AUTOVIACONSTRUCCIÓ DE L’AUTOVIACONSTRUCCIÓ DE L’AUTOVIACONSTRUCCIÓ DE L’AUTOVIA    

L’any 2006, el Ministeri de Foment va estimar el cost el cost el cost el cost de construcció de la nova autovia de construcció de la nova autovia de construcció de la nova autovia de construcció de la nova autovia 
entre Montblanc i Lleida entre Montblanc i Lleida entre Montblanc i Lleida entre Montblanc i Lleida enenenen 280 M 280 M 280 M 280 M€3333.  

Per contrastar aquesta dada, s’han aplicat les ràtios tipus de costos de construcció 
d’autovies interurbanes de nou traçat segons l’Ordre FOM/3317/2010, de 17 de 
desembre, sobre mitjans específics per a la millora de la eficiència en la execució de les 
obres públiques d’infraestructures ferroviàries, carreteres i aeroports del Ministeri de 
Foment (BOE-A-2010-19708)4. Segons les ràtios de la Ordre, resulten les següents taules 
de costos: 

Taula Taula Taula Taula 3333. . . . Aplicació Aplicació Aplicació Aplicació de ràtiosde ràtiosde ràtiosde ràtios del Ministeri de Foment al traçat Lleida del Ministeri de Foment al traçat Lleida del Ministeri de Foment al traçat Lleida del Ministeri de Foment al traçat Lleida---- Montblanc per km de via. Montblanc per km de via. Montblanc per km de via. Montblanc per km de via. 
Concepte Traçat 

(km) 
% Risc geològic-  

geotècnic 
Orografia Preu ut. 

(M€/ km) 
Preu total 
(M€) 

29 50 no plana 2,5  72,5  
23,2 40 no accidentada 5,0 116 

Km via 

5,8 10 sí accidentada 5,5 31,9 
Total 58 100 -- -- -- 220,4220,4220,4220,4    

Taula Taula Taula Taula 4444. . . . Aplicació Aplicació Aplicació Aplicació de ràtiosde ràtiosde ràtiosde ràtios del Ministeri de Foment al traçat Lleida del Ministeri de Foment al traçat Lleida del Ministeri de Foment al traçat Lleida del Ministeri de Foment al traçat Lleida----    Montblanc per núm. d’enllaçosMontblanc per núm. d’enllaçosMontblanc per núm. d’enllaçosMontblanc per núm. d’enllaços 
Concepte Traçat 

(km) 
Risc geològic- geotècnic Preu ut. 

(M€/ km) 
Preu total 
(M€) 

12 no 6,0 72 Enllaços 
2 sí 6,5 13 

Total 14 -- -- 85858585    

Taula Taula Taula Taula 5555. . . . Aplicació Aplicació Aplicació Aplicació de ràtiosde ràtiosde ràtiosde ràtios del Ministeri de Foment per al total de traç del Ministeri de Foment per al total de traç del Ministeri de Foment per al total de traç del Ministeri de Foment per al total de traçat Lleidaat Lleidaat Lleidaat Lleida---- Montblanc. Montblanc. Montblanc. Montblanc. 
 Nombre Preu total (M€) 
Km autovia 58 220,4 
Enllaços 14 85 
Total -- 305,4305,4305,4305,4    

El cost de 305,4 M cost de 305,4 M cost de 305,4 M cost de 305,4 M€, , , , per tant, s’aproxima al cost estimat pel mateix Ministeri de Foment 
al 2006.    

Altrament, aquests costos no consideren altres externalitats amb cost determinable que 
caldria quantificar i afegir com les següents: 

• Lucre cessant de les terres de conreu ocupades definitivament: 474 Ha5 (parcialment 
compensades per les expropiacions definitives) 

• Lucre cessant de les terres de conreu ocupades provisionalment per les obres 
(parcialment compensades per les expropiacions temporals) 6 

• Intercepcions temporals sobre la xarxa de camins rurals 

• Intercepcions definitives sobre la xarxa de camins rurals 

• Danys ambientals (fragmentació) i paisatgístics 

• Costos laborals associats i molèsties sobre els conductors durant les obres. 
                                                 

3 Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-26. 
4 Veure Annex 1. 
5 Estimació hectàrees afectades: a 80 metres d’amplada x 58 km d’autovia = 474 Ha. 
6 Estimació hectàrees afectades: a 20 metres d’amplada x 58 km d’autovia = 118,5 Ha. 
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8.2. 8.2. 8.2. 8.2. Alternativa BAlternativa BAlternativa BAlternativa B....    ALLIBERAMENT DEL PEATGE ALLIBERAMENT DEL PEATGE ALLIBERAMENT DEL PEATGE ALLIBERAMENT DEL PEATGE DE L’AUTOPISTA APDE L’AUTOPISTA APDE L’AUTOPISTA APDE L’AUTOPISTA AP----2222    

Els ingressos d’explotació d’una autopista en règim de concessió es basen en el 
cobrament del peatge. El càlcul de la tarifa té en compte el cost de la construcció de la 
infraestructura, el nivell de trànsit que hi circula i el nombre d’anys de la concessió. 

Primerament, cal dir que la concessió actual de l’autopista AP-2 acaba en data de 
31/08/2021. Una opció és, per tant, esperar a la fi de la concessió i no renovar-la. Una 
altra és accelerar la connexió Lleida- Montblanc (58 km) tot rescatant el peatge; cosa que 
suposaria compensar la concessionària ACESA- AUCAT amb el preu dels anys 
d’explotació que li resten sobre el mateix tram. 

Amb la finalitat de fer una estimació dels ingressos de l’explotació de l’AP-2 que resta, 
s’han calculat els vehiclekilòmetres7 totals a l’autopista entre Lleida i Montblanc i després 
s’han aplicat els preus actuals corresponents. El resultat de l’estimació és de 18 milions 
d’euros anuals8. 

TaulaTaulaTaulaTaula    6666....    Milers de vMilers de vMilers de vMilers de vehiclekilòmetres 2010 aehiclekilòmetres 2010 aehiclekilòmetres 2010 aehiclekilòmetres 2010 a l’ l’ l’ l’APAPAPAP----2222, tram, tram, tram, tram Lleida Lleida Lleida Lleida---- Montblanc Montblanc Montblanc Montblanc        
 Lleugers Pesats Total 
Lleida - Les Borges Blanques 71.416 9.191 80.607 
Les Borges Blanques – L’Albi 43.204 5.457 48.662 
L’Albi - Montblanc 72.080 9.006 81.087 
Total 186.700 23.655 210.355 

Font: Ministeri de Foment.    

TaulaTaulaTaulaTaula    7777.... Estimació de Estimació de Estimació de Estimació dels ingressos del ls ingressos del ls ingressos del ls ingressos del peatgepeatgepeatgepeatge    a la la la l’’’’ AP AP AP AP----2222, tram, tram, tram, tram Lleida Lleida Lleida Lleida---- Montblanc Montblanc Montblanc Montblanc    2010201020102010    ((((en Men Men Men M€))))....    
 Lleugers Pesats I Pesats II Total 
Lleida- Les Borges Blanques 5.670 862 324 6.856 
Les Borges Blanques- L’Albi 3.430 512 192 4.134 
L’Albi- Montblanc 5.723 844 317 6.885 
Total 14.824 2.218 833 17.875 

Font: Ministeri de Foment. 

Assumint un creixement moderat d’1%/any des de 2007 s’obtindrien els següents 
ingressos totals fins a la finalització de la concessió:9 

                                                 

7 Vehiclekilòmetre= Nombre de vehicles en un tram multiplicat pel nombre de kilòmetres del tram. 
8 Aquesta estimació encara es queda curta en relació als beneficis declarats per l’empresa. L’any 
2005 (el més recent disponible), es va declarar uns ingressos de 90.340.963 per al tram Zaragoza- 
enllaç AP-2/AP-7 de 230 km que proporcionalment als 58 km del tram estudiat corresponen a uns  
23.000.000 euros. 
9 L’eventual alliberament a l’any 2013 correspon a una pèrdua d’ingressos pel concessionari de 
166 ME, un any més tard 147 ME, etc. 
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TaulaTaulaTaulaTaula    8888.... Estima Estima Estima Estimació dció dció dció d’’’’ingressos deingressos deingressos deingressos dellll peatge peatge peatge peatge    LleidaLleidaLleidaLleida---- Montblanc Montblanc Montblanc Montblanc des  des  des  des de lde lde lde l’’’’alliberamentalliberamentalliberamentalliberament de de de dellll peatge fins  peatge fins  peatge fins  peatge fins 
aaaallll    finalfinalfinalfinal de concessió ( de concessió ( de concessió ( de concessió (en en en en MMMM€))))....    

Data d’alliberament del peatge Ingressos BRUTS acumulats estimats (en M€) 
01/01/2013 165.900 
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 

Font: pròpia.    

Cal dir que els ingressos expressats són un marge brut, ja que l’alliberament del peatge 
també implica una reducció de despeses per al concessionari en concepte de 
manteniment del tram. Com a indicació d’aquesta despesa s’ha estimat que ACESA l’any 
2010 va gastar 3.3.3.3.939393930000.000.000.000.000    € en activitats de conservació al tram Lleida- Montblanc, a raó 
de 67.760 €/km10. 

Si s’assumeix que aquesta despesa pel manteniment –que, com podem deduir, és 
reduïda en relació als ingressos percebuts- és representativa per la resta del període, 
significaria els següents ingressos nets:  

Taula Taula Taula Taula 9999. Estimació d’ingressos nets del peatge Lleida. Estimació d’ingressos nets del peatge Lleida. Estimació d’ingressos nets del peatge Lleida. Estimació d’ingressos nets del peatge Lleida---- Montblanc des de l’alliberament del peatge  Montblanc des de l’alliberament del peatge  Montblanc des de l’alliberament del peatge  Montblanc des de l’alliberament del peatge 
fins a final de la concessió (en Mfins a final de la concessió (en Mfins a final de la concessió (en Mfins a final de la concessió (en M€))))....    

Data d’alliberament del peatge Ingressos NETS acumulats estimats    (en M€) 
01/01/2013 129.428 
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 

Font: pròpia.    

Tanmateix, es tracta d’estimacions indicatives, ja que es desconeixen els extrems 
exactes de la concessió on hi poden intervenir altres aspectes (per exemple, l’explotació 
de les àrees de servei, etc). 

En resum, a dia d’avui, en base exclusivament a la pèrdua d’ingressos, l’alliberament del 
peatge hauria de compensar-se a l’empresa concessionària ACESA, aproximadament 
amb uns 130.000. Això és menys de la meitat del que costaria posar en marxa un via 
d’alta capacitat paral.lela tal com es concebeix la autovia A-27, opció que, a part de tenir 
molts altres costos associats no seria funcional fins d’aquí a 6 anys en el millor dels 
casos. En el cas que comparem els costos d’una i altra opció en el termini de 6 anys, la 
comparació econòmica és moltes vegades superior, de 305,4 milions d’euros a 41,04 
milions d’euros. 

                                                 

10 Xifra basada en l’assumpció que les despeses de conservació del tram són equivalents a les de 
la resta de trams del concessionari (autopistes AP-2 i AP-7). 



Estudi econòmic per al tram Montblanc- Lleida: autovia VS alliberament del peatge de l’AP-2 

15 

 

9999.... ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. L’alliberament del peatge és una alternativa considerablement més barata que una 
nova autovia: el cost de l’alliberament el dia 01/01/2013 seria de 129 M€ (ingressos 
nets pel concessionari, tenint en compte ingressos del peatge i despeses de 
manteniment), mentre que el cost de construcció de l’autovia s’estima en 304,5 M€. 

 
2. L’alliberament del peatge és una opció equivalent en el temps, en cap cas més lenta 

que fer l’autovia ja que suposant que el traçat quedés confirmat definitivament el 
2013, i considerant dos anys per a concursos, licitacions i adjudicacions, l’obra 
podria iniciar-se el 2015, en el millor dels casos, i a un ritme equivalent al d’altres 
trams de la mateixa via, la finalització coincidiria aproximadament amb la finalització 
de la concessió de l’AP-2, o en el millor dels casos, dos anys abans. 

 
3. L’alliberament del peatge evita un considerable impacte ambiental i territorial a dues 

comarques, les Garrigues i la Conca de Barberà, amb un relleu certament accidentat 
en algunes zones i ja fortament fragmentades pel pas d’altres infraestructures en 
servei (autopista AP-2, Línia d’alta velocitat- TAV, línies d’alta tensió, oleoducte, ..). 

 
4. L’alliberament del peatge estalvia la generació d’un lucre cessant sobre les terres de 

conreu hipotèticament afectades per una possible autovia. 
 
5. L’alliberament del peatge significa un repartiment més eficaç del trànsit a la xarxa 

viària. Una part del trànsit actual de la carretera N-240 i de l’autovia A-2 seria absorbit 
per l’autopista AP-2, que és l’eix viari amb més capacitat de circulació lliure. 

 
6. L’alliberament del peatge significa una reducció d’accidents i un estalvi de costos 

socials atès que el traçat de l’autopista AP-2 presenta un risc baix. 
 
7. Atès que una part molt significativa del trànsit actual a la N-240 seria absorbit per 

l’AP-2, l’alliberament del peatge milloraria la fluïdesa a la carretera N-240 i la 
reservaria per al trànsit local. 

 
8. L’alliberament del peatge redueix el risc de saturació a l’autovia A-2 i n’allarga la vida 

útil. 
 
9. L’alliberament del peatge incorpora Catalunya a la lògica internacional, ja que cap 

Estat europeu construeix infraestructures de transport en paral·lel a vies de pagament 
preexistents, en particular davant una situació de superàvit de capacitat.  

 

Lleida- Tarragona, abril de 2012 

Tècnic responsable de l’elaboració de l’informe 

 
Ola Karlsson 
Llicenciat en Urbanisme i Planificació i Màster en Geografia Humana (Universitat 
d´Estocolm) 
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AnnexAnnexAnnexAnnex 1 1 1 1    

Boletín oficial del estado num. 311 Jueves 23 de diciembre de 2010: Orden 
FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas 
de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento, 

paginas 106252-106254. 
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Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2    

Pla Territorial del Camp de Tarragona-  Informe sobre el procés d’informació pública i 
participació en el projecte. Pàgines 170-171: Al·legacions a Conca de Barberà. 

Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Gener 
2010.  
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Annex Annex Annex Annex 3333    

Recull de premsa 
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Diari Segre 

23-05-2010 

Foment planteja alliberar el peatge de 

l'autopista AP-2 entre Lleida i Montblanc  

La mesura podria ser paral�lela a la posada en marxa de la 

resta d'autovia a Tarragona 

Representants empresarials de sis províncies van firmar un manifest a favor de 
l'autovia. 

m. c. |  

"És una de les alternatives que es preveu en l'estudi informatiu. El traçat de l'AP-
2 i el de la A-27 coincideixen en aquest tram, de maenra que l'autopista podria 
convertir-se en autovia", va afirmar la font ministerial. Aquesta opció concorda 
amb l'advertència feta fa uns mesos pel ministre José Blanco, que va assegurar 
que on hi havia autopistes no es farien autovies. Foment va adjudicar la 
redacció d'estudi informatiu de la A-27 entre Lleida i Montblanc al juny del 
2007. 

Així mateix, fonts coneixedores del projecte van subratllar els avantatges 
ambientals que suposa aquesta opció, ja que evitaria obrir una altra bretxa en 
una zona per on ja discorren la N-240 i l'AP-2. L'aposta per aquest corredor 
dependrà també, va apuntar la mateixa font, del cost del rescat del peatge 
entre Lleida i Montblanc, cosa que Foment haurà de negociar amb la 
concessionària de l'autopista, Acesa-Aucat. 

No obstant, Morlán va deixar clar divendres que tampoc està descartada 
l'opció de realitzar un nou traçat. "Tenim diverses alternatives que impliquen l'ús 
de l'autopista en part o en tot o fer un nou traçat en part o en tot." 

El rescat del peatge, a més, permetria la posada en marxa de la A-27 entre 
Lleida i Tarragona tan bon punt finalitzin les obres del tram Valls-Montblanc, 
actualment parades a l'espera que Foment torni a licitar els treballs, cosa que, 
segons Morlán, es farà l'any que ve. 

Precisament, representants empresarials de les sis províncies per le que 
transcorre l'eix Tarragona-Sant Sebastià es van reunir divendres a Valls per 
reclamar a Foment que reprengui i acceleri la construcció d'aquesta via. 
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Diari Segre 

11-05-2011 

La Generalitat aposta per alliberar l'autopista 

entre Lleida i Montblanc  

En lloc de construir una nova autovia, com ja va plantejar 

Foment | 

e. h./m. martínez|  

Lleida El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va apostar ahir a 
Lleida durant una visita electoral per potenciar la connexió amb Tarragona 
alliberant de peatge el tram Lleida-Montblanc de la AP-2, en lloc de construir 
una autovia nova. "No és el moment de fer autovies al costat d'una autopista i 
ocupant territori innecessàriament. Estem instant l'Estat a portar endavant 
aquesta infraestructura aprofitant el tram més gran possible de l'autopista", va 
afirmar Recoder. S'ha de recordar que el secretari d'Estat d'Infraestructures, 
Víctor Morlán, ja va anunciar el setembre passat que el ministeri de Foment 
estava estudiant rescatar el peatge com alternativa a la construcció d'aquest 
tram de la A-27. Recoder va afegir que mentrestant es continuarà treballant en 
el tram Montblanc-Tarragona, on sí que està previst construir una nova autovia. 
El conseller, igual que l'alcaldable per Lleida de CiU, Joan Ramon Zaballos, va 
destacar que millorar la connexió de Lleida amb Tarragona és una de les seues 
prioritats. "La comunicació amb el port de Tarragona és primordial", van 
assenyalar. Recoder va indicar que volen una connexió amb ferrocarril 
d'ample europeu entre les dos ciutats. 

 

 


