
MANIFESTO DE CARGOS ELECTOS LOCAIS  
POLA TRANSFERENCIA A GALIZA DA AP-9  
E A SUPRESIÓN PROGRESIVA DAS PEAXES  

 
I  
 

A historia da autoestrada AP 9 constitúe un dos exemplos máis claros do saqueo do país, do 
expolio dos recursos propios para beneficio de intereses alleos e de estafa legalizada por 

sucesivos gobernos do Estado contra os intereses da sociedade galega. 
 

Logo de múltiples iniciativas no Parlamento do Estado e no Parlamento galego, o BNG 
promoveu no ano 2015 unha lei para a transferencia da AP a Galiza e para o rescate da 
concesión, que foi aprobada por unanimidade no parlamento galego en abril de 2016.  

 
Esta lei foi vetada pola Mesa do Congreso o 13 de decembro dese ano, en base ao elevado 
custo económico que esgrimía o Goberno central podería ter o rescate da concesión. Sendo 
isto así, o BNG impulsou a comezos de 2017 un novo proxecto de lei no que só se incluía a 
transferencia da autoestrada a Galiza (non o rescate). Esta nova versión da lei foi aprobada 

polo Parlamento Galego en maio de 2017 e de novo rexeitada a súa tramitación pola mesa do 
Congreso  en xullo deste ano.  

 
Queda claro deste xeito que se trata dun veto político, autenticamente vergoñento e aldraxante 
para o noso país.E máis aínda cando, ao tempo que se veta a transferencia e o rescate da AP 9, 

o goberno do Estado aproba o rescate de 8 autoestradas de peaxe ruinosas, entre elas as 
radiais madrileñas.  

 
 

II  
 

Mais o certo é que na historia da AP 9 hai moitas máis peaxes das que se pagan nas cabinas. A 
historia desta infraestutura está pragada de decisións políticas contrarias ao interese público e 

que favorecen intereses privados.  
 

A súa xestión é, desde a orixe, de competencia estatal. O inicio da concesión remóntase a 
1973. No ano 2000, cando xa tiñan transcorrido 27 anos de dereito de explotación, o Goberno 

de Aznar ampliou a concesión até o 2048, esgotando o máximo legal de 75 anos.Tres anos 
despois o PP procedeu á súa privatización. Por 1.586 millóns de euros foi adxudicada ao 



grupo empresarial encabezado por SACYR, unha das empresas emblema da burbulla 
inmobiliaria española. A decisión supuxo fortes incrementos de prezos sen que mellorase nin 

a capacidade das vías nin a calidade do servizo.  
 

SACYR vendeu a autoestrada no ano 2008 a un dos maiores grupos financeiros do mundo, o 
estadounidense Citigroup. Nestes anos de crise, as peaxes incrementáronse de xeito 

desproporcionado e xerou un forte descenso do número de usuari@s, provocando o colapso 
de vías alternativas.  

 
O convenio asinado por Fomento con Audasa en 2013, ademais de confirmar as condicións do 
convenio de 2011, prevé un novo incremento das peaxes como forma de compensación pola 

gratuidade da viaxe de volta nos traxectos Pontevedra- Vigo, Pontevedra-Vilaboa, O Morrazo-
Pontevedra e Redondela-Pontevedra (só aplicada a vehículos que empregan sistema de 

telepeaxe).Esta suba vai ser aplicada a partir do 1 de xaneiro de 2018.  
 

Sumando as subas derivadas destes dous convenios e o incremento do ipc, a intención do 
goberno é autorizar unha suba das peaxes da AP9 en 2018 do 3,81 %. Trátase dunha suba 

absolutamente abusiva e desmesurada, nunha autoestrada na que xa subiron 
escandalosamente as peaxes desde 2010 en máis do 36%.  

 
A explotación da AP9, en resumo, con todas as regalías e prebendas concedidas polo Estado, 
é unha xigantesca fábrica de cartos, unha mina de diamantes, un filón que exprimen empresas 

foráneas e do que se beneficia tamén o Estado. A concesionaria e o Estado actúan como 
vampiros da economía galega, facendo caixa a custa dos cartos dos galegos e galegas.  

 
A  AP-9 leva recadado en peaxes desde a súa apertura máis de 2.200 millóns de euros e xerou 

máis de 750 millóns de euros de beneficio. A pesar diso, os beneficios que obtén a empresa 
non repercuten na mellora do servizo, ao contrario. As longas colas son habituais en 

determinadas épocas do ano e a iluminación e o asfaltado é deficiente en moitos tramos. Por 
riba, as e os usuarios habituais da AP-9 non poden beneficiarse de descontos polo seu uso 

frecuente, descontos que Itínere -o grupo onde se integra Audasa- si ofrece noutras 
autoestradas do Estado.  

 
E diante deste panorama, tanto a Xunta como Fomento consenten, xustifican e amparan os 

abusos de Audasa.  
 

III  
 

Non podemos aturar máis este expolio e esta vergoña. É preciso erguermos a voz como 
sociedade e dicir basta xa a esta situación.  

 
Basta xa á connivencia dos gobernos do Estado (PP e PSOE) coa concesionaria, á que 
favoreceron e favorecen con convenios, subas de peaxes e permitindo os abusos que se 

producen na xestión diaria da infraestrutura.  
 

Basta xa ás contradicións e o dobre discurso do partidos estatais, que din unha cousa aquí e a 
contraria en Madrid: o mesmo día 13 de decembro de 2016 no que a mesa do Congreso 



vetaba a tramitación da lei da AP 9, o PP votaba no parlamento galego a favor dunha proposta 
do BNG solicitando a transferencia da autoestrada.  

 
Basta xa á submisión e o servilismo da Xunta do PP, que achanta ante as continuas aldraxes 

que se cometen con Galiza neste e noutros temas. E máis alá da submisión e o servilismo que 
na práctica converte á Xunta de Feijóo en cómplice e colaboradora do saqueo e da infamia da 
AP 9, porque xustifica e apoia cada unha das decisións que toman os seus xefes en Madrid.  

 
A AP é o exemplo perfecto e sangrante dun marco legal que nos expolia e, por tanto, tamén da 
necesidade de o superarmos como sociedade adulta e capaz de se facer responsábel dos seus 

asuntos.  Precisamos gañar capacidade de decisión e exercer un autogoberno real nas 
cuestións de carácter vital e estratéxico para o noso país. Defendemos por iso que a Xunta de 
Galiza debe ter o control pleno dos recursos e das infraestruturas galegas e poñelas ao servizo 

do interese xeral, ao servizo do benestar do noso pobo e non do lucro privado das grandes 
multinacionais .  

 
 
 

IV  
 

Por iso, en función de todo o devandito, os alcaldes e alcaldesas, concelleiros e concelleiras 
e en xeral os cargos públicos dos concellos afectados directamente pola AP9 aquí 

reunidos hoxe en Pontevedra queremos manifestar diante da opinión pública do noso 
país o seguinte: 

 
Apoiamos o recurso de amparo presentado polo BNG ante o Tribunal Constitucional polo 

veto do Congreso á tramitación da Lei de transferencia da AP 9, por considerarmos que este 
veto vulnera o dereito de deputados e deputadas de xeito individual e como grupo 

parlamentario a exercer a representación do pobo galego en condicións de igualdade.  
 

Demandamos do Goberno do Estado a non aplicación da suba do 3.81 % das peaxes no ano 
2018, así como a renegociación dos convenios asinados con AUDASA polo Ministerio de 

Fomento nos anos 2011 e 2013.  
 

Demandamos do Goberno do Estado que acorde coa concesionaria da AP 9 o establecemento 
de medidas inmediatas para o abaratamento das peaxes, como existen noutras autoestradas de 

titularidade estatal, e que contemple entre outras as seguintes situacións: bonificacións por 
percorrido completo, por número de viaxes ao mes, por quilómetros percorridos. A maiores, a 

Xunta de Galiza e o Ministerio de Fomento establecerán bonificacións para o transporte de 
mercadorías no caso de que se estableza a obriga de circulación por autoestrada.  

 
Solicitamos ao Ministerio de Fomento a adopción de diferentes medidas para a mellora da 

calidade do servizo que presta a concesionaria (incremento do cadro de persoal, con especial 
atención ao que atende as cabinas de pagamento; incremento dos investimentos en materia de 
conservación e alumeado; aprobación dun protocolo de actuación en caso de retencións que 
estableza o levantamento das barreiras cando se formen colas de máis de 1 km; apertura dun 
expediente sancionador polas retencións que se produciron o pasado 27 de outubro de 2017 



na Ponte de Rande debido á falta de planificación e previsión da concesionaria; realización 
dunha auditoría global sobre a mala calidade do servizo e dun informe sobre as reclamacións 

presentadas polas persoas usuarias).  
 

Instamos ao Goberno do Estado a facer as modificacións lexislativas necesarias para eliminar 
os privilexios fiscais dos que goza a concesionaria, suprimindo a bonificación do 95% no IBI.  

 
Instamos á Xunta de Galiza á elaboración dun estudo no ano 2018, coa colaboración do 
sistema universitario galego, que contemple a análise dos custos económicos que tería a 

transferencia da AP a Galiza e o rescate da concesión.  

PONTEVEDRA, 27 DE DECEMBRO DE 2017


