
Dores  Vidal  Peón,  concelleira  do  Bloque  Nacionalista  Galego  (BNG)  en  Ribeira  presenta  a 
seguinte 

MOCIÓN SOBRE A REBAIXA DE PEAXES NA AP-9 E O TRASPASO DA SÚA TITULARIDADE A 
GALIZA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O BNG leva demandando desde o inicio da grave crise económica que se tomen medidas para que a AP-9 
exerza como unha vía de comunicación que vertebre o territorio e sexa accesíbel  para todas as galegas e 
galegos. Nomeadamente, o BNG presentou iniciativas tanto no Parlamento de Galiza como no Congreso dos 
Deputados para demandar, entre outras medidas, que se conxelen ou se reduzan os prezos das peaxes na 
autopista do Atlántico. Porén, tanto a Xunta de Galiza como o Goberno do Estado español fan ouvidos xordos ás 
propostas do BNG, que, en realidade, son unha demanda social da maioría de galegos e galegas, tamén no 
noso concello, pola imposibilidade económica de pagar peaxes inasumíbeis en momentos de tantas dificultades 
económicas.

Sen ir máis lonxe, o pasado 11 de marzo a Comisión de Fomento do Congreso rexeitaba, debido á oposición do  
PP,  unha  proposición  non  de  lei  do  BNG  que  instaba  ao  Goberno  do  Estado  español  a  anular  calquera  
incremento de peaxes para este ano, así como a conversión da AP-9 nunha autopista pública e gratuíta. 

A AP-9 parte dun deseño de infraestruturas terrestres deseñado en Madrid, de xeito centralista e radial, alleo á 
realidade do país. Resulta significativo que o gasto en peaxes ao viaxar entre Madrid e Ferrol sexa menor (16,20 
euros) que viaxar entre Ferrol e Vigo (17,65 euros). 

A privatización da autoestrada está a significar grandes incrementos das peaxes. Así, desde a privatización de 
AUDASA  no  2003  (actualmente  propiedade  de  Itínere  e  á  súa  vez  en  mans  dun  fondo  especulativo 
norteamericano) incrementouse nun 50% as tarifas entre A Coruña e Vigo, pasando de 10,28 a 15,35 euros. 
Ademais, a concesión foi ampliada até o ano 2048 baixo o Goberno presidido por  Aznar, unha explotación que 
outorga grandes beneficios económicos a esta empresa por unha infraestrutura que está máis que amortizada, 
como demostran os multimillonarios beneficios da empresa concesionaria, que ascenderon a 275 millóns de 
euros desde o ano 2008. No período comprendido entre o ano 2001 e o 2012, os beneficios desta empresa 
ascenderon a 1.270 millóns de euros, un incremento do 61% a pesar de que o número de persoas usuarias 
apenas se incrementou. A concesionaria sempre gaña, haxa ou non haxa tráfico, xa que se se reduce o tráfico, 
increméntase a tarifa por vehículo. AUDASA nunca perde. 

Os beneficios nin sequera repercuten na mellora do servizo. Non se mellorou a iluminación nin o asfaltado en 
moitos tramos e até diminuíu o número de cobradores. Esta autoestrada rexistra colas de horas en períodos 
estivais ou datas sinaladas sen se adoptaren medidas de ningún tipo. Mesmo os clientes habituais da AP-9 non 
poden beneficiarse dos descontos polo uso frecuente, uns descontos que Itínere si ofrece noutras  autoestradas 
do Estado español.

Estas condicións supoñen un claro abuso, e así o entende a sociedade galega que non ten máis remedio que 
optar pola vella N-550, duplicando os tempos de viaxe, mesmo con risco para a seguranza debido ao seu mal 
estado.  A AP-9, xa suficientemente explotada a mans privadas, debería ser  un servizo público gratuíto que 
servise para vertebrar o territorio galego e facilitar as comunicacións.



Porén, a Xunta de Galiza mira para outro lado e o Goberno do Estado español anuncia o rescate de nove 
autoestradas  en  situación  de  concurso  de  acredores,  a  maioría  delas  en  Madrid,  con diñeiro  de  todos  os 
contribuíntes do Estado español. Así, o PP continúa a rescatar as grandes construtoras e á banca con diñeiro 
público.  No caso das autoestradas madrileñas fracasadas,  todo o mundo sabe que eran proxectos errados 
desde o inicio mais que se construíron para beneficio de determinadas construtoras. É evidente que o PP está 
velando polos intereses de coñecidas empresas ou bancos en lugar de atender o interese xeral da cidadanía. Do 
mesmo xeito, resulta evidente que a estrutura centralista do Estado español favorece os intereses da metrópole 
madrileña en detrimento de nacións periféricas como Galiza.

Con todos estes precedentes, é necesario que a Xunta de Galiza deixe de mirar para outro lado e asuma as 
demandas da cidadanía galega. É preciso que o presidente da Xunta lidere un proceso que conduza nunha 
primeira instancia á redución das peaxes, nun mínimo do 32% que é o que subiron desde que se iniciou a crise,  
á aplicación de descontos e melloras na autoestrada, e que ese proceso conclúa co remate da explotación 
privada da AP-9 para ser unha autoestrada pública e gratuíta de titularidade galega.

ACORDO

Por todo o exposto, o Pleno do Concello insta ao presidente da Xunta de Galiza a: 

1. Xestionar coa concesionaria da autoestrada do Atlántico, AP-9, a rebaixa dos prezos das 
peaxes en, cando menos, un 32%, que é a porcentaxe de aumento das tarifas desde o 
inicio da crise económica no ano 2007. 

2. Instar a Itínere a que aplique, polo uso frecuente, descontos análogos aos que aplica 
noutras autoestradas do Estado español.

3. Esixir á empresa concesionaria a que repercuta as súas multimillonarios beneficios na 
mellora da autoestrada que adoece de deficiencias en moitos dos seus tramos, e na 
mellora da calidade do servizo que experimentou un empeoramento significativo. 

4. Demandar do Goberno do Estado español a que proceda á finalización da explotación 
privada da AP-9 en mans de AUDASA para convertela nunha autopista pública gratuíta 
que cumpra coa súa función de rede de comunicación que vertebra todo o territorio 
galego de norte a sur. 

5. Posicionarse en contra do fraudulento rescate das autoestradas madrileñas.

Ribeira, abril de 2014

Dores Vidal Peón


