
INFORME DE PROMOCIÓN DA COMPETENCIA IPRO 2/2021 SOBRE “POSICIÓN DA
CGC DESDE A PERSPECTIVA DA COMPETENCIA SOBRE AS COMPENSACIÓNS
PERCIBIDAS POLA CONCESIONARIA  DA AUTOESTRADA DO ATLÁNTICO (AP-9)
COMO  CONSECUENCIA  DAS  OBRAS  DE  AMPLIACIÓN  DE  CAPACIDADE  DE
DIVERSOS  TRAMOS  DA  AUTOESTRADA”  E  A  SÚA  INCIDENCIA  NO
FUNCIONAMENTO COMPETITIVO DO MERCADO.

En Santiago de Compostela, a 30 de setembro de 2021

PRESENTACIÓN E BASE XURÍDICA

O exame  das concesións de autoestradas e os seus efectos no ámbito do dereito da
competencia xa foi obxecto de estudo por esta Comisión Galega da Competencia (CGC).
A  importancia  da  aplicación  das  normas  de  competencia  en  ámbitos  como  o  das
concesións, nos que o interese público debe de prevalecer fronte ao lexítimo interese de
obtención de beneficio por parte dos operadores económicos, xustifican o análise desde
o punto de vista de promoción da competencia dos acordos de compensación que poidan
afectar a ese interese público e ao funcionamento competitivo dos mercados, directa ou
indirectamente afectados polas devanditas compensacións non só ante a eventualidade
de que as mesmas poidan considerarse excesivas ou desproporcionadas, senón tamén
en canto ao seu modo de financiamento.

Este Pleno da CGC, como xa sinalou noutras ocasións (Informe IPRO 1/2021 do 12 de
febreiro de 2021, Informe IPRO 2/2020, do 27 de outubro de 2020), quere manifestar por
medio  dos  Informes de  Promoción  da  Competencia  (IPRO)  a  súa posición  sobre  os
problemas de competencia que se poden expor nos diferentes ámbitos económicos de
Galicia, co obxectivo de promover o funcionamento competitivo dos seus mercados e
obter diso os beneficios que derivan dun sistema de competencia efectiva e eficiente.

A Comisión Galega da Competencia é a Autoridade de Competencia en Galicia, que se
configura,  como  se  recolle  no  artigo  38  da  Lei  14/2013,  do  26  de  decembro,  de
racionalización  do  sector  público  autonómico  de  Galicia,  como  o  órgano  colexiado
independente  encargado  da  aplicación  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  da  Lei
15/2007,  do  3  de  xullo,  de  defensa  da  competencia,  (LDC)  segundo  os  criterios
establecidos  pola  Lei  1/2002,  de coordinación de  competencias  entre  o  Estado  e  as
comunidades autónomas en materia de defensa da competencia. As previsións recollidas
na devandita lei 14/2013 son desenvoltas no Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que
se crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e se aproban os seus estatutos
(en diante “Decreto 118/2016”).
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Este Pleno considera ademais, que a competencia é un factor positivo e imprescindible
para o desenvolvemento económico de Galicia, polo que ademais de reprimir aquelas
prácticas que son prohibidas polos seus efectos negativos sobre a competencia é preciso
promover  condutas  procompetitivas  e  remover  os  obstáculos  que  poidan  afectar
igualmente  o  funcionamento  competitivo  dos  mercados galegos.  Por  iso,  seguindo  a
senda dos xa desaparecidos Tribunal Galego de Defensa da Competencia e do Consello
Galego  da  Competencia,  esta  Comisión  Galega  da  Competencia  potenciou  a  súa
dimensión  de  promoción  da  competencia  como  instrumento  esencial  para  que  a
competencia poida producir os seus efectos favorables sobre a economía en Galicia.

Nesta liña de promover a competencia en Galicia, o artigo 26, parágrafo 2º, nas súas
letras g) e n), do Decreto 118/2016 asigna a este organismo, como función: g) “Vixiar o
funcionamento competitivo dos mercados para garantir os niveis de competencia efectiva
nos mesmos en beneficio das persoas consumidoras e usuarias de Galicia” e n) “Emitir
informe sobre a posible vulneración da normativa de unidade de mercado naqueles casos
que se consideren de interese para o mantemento ou a defensa da libre competencia na
Comunidade Autónoma de Galicia”.

Polo exposto, o Pleno, que é quen ten atribuída esta competencia, considera de interese
a  elaboración  do  presente  informe  como  consecuencia  da  publicación  de  diversas
noticias nos medios de comunicación sobre a contía das compensacións percibidas pola
concesionaria da Autoestrada do Atlántico AP-9 (AUDASA) durante  estes anos,  e ao
longo dos próximos, pola execución por dita concesionaria das obras de ampliación da
capacidade de diversos tramos da autoestrada, tendo en conta que a autoestrada AP-9 é
unha  infraestrutura  cuxo  percorrido  transcorre  na  súa  integridade  polo  territorio  da
Comunidade Autónoma de Galicia  e é a súa principal  vía de comunicación,  o  que a
converte nun factor de competitividade indubidable.

O presente Informe resume a propia experiencia da Comisión Galega da Competencia,
xunto coa das demais Autoridades que forman parte do sistema espanol de defensa da
competencia  (Comisión  Nacional  dos  Mercados  e  a  Competencia  e  as  Autoridades
Autonómicas da Competencia) e europeas e os pronunciamentos xudiciais adoptados na
materia, tanto polos xuíces e tribunais nacionais como da Unión Europea.

Analizada a situación exposta,  o Pleno da Comisión Galega da Competencia na súa
reunión do 14 de setembro de 2021, e sendo relator D. Ignacio López-Chaves Castro,
presidente, acordou emitir de oficio o presente informe de Promoción da Competencia
(IPRO), ao abeiro do disposto no art. 26.2 g) e n) do Decreto 118/2016, do 4 de agosto,
polo que se crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e se aproban os sus
estatutos.

ANTECEDENTES

1º.- Con data 2 de decembro de 2020, o Pleno da Comisión Galega da Competencia
acordou,  por  unanimidade,  a  elaboración  de  oficio  dun  Informe  de  Promoción  da
Competencia  no  que  se  recollese  a  “posición  da  CGC  sobre  as  compensacións
percibidas pola concesionaria de Autoestrada do Atlántico (AP-9) como consecuencia das
obras de ampliación de capacidade de diversos tramos da autoestrada” e designou como
relator a D. Ignacio López-Chaves Castro.
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2º.- No Pleno do 12 de febreiro de 2021 o relator explicou o traballo realizado ata ese
momento  e  indicou  a  necesidade  de  requirir  á  empresa  AUDASA  determinada
información necesaria para a elaboración do Informe, como era o contido do contrato de
concesión e as súas modificacións,  así  como o Plan Económico Financeiro (PEF) da
mesma  e  os  seus  cambios.  Explicou,  que  era  difícil  determinar  o  valor  das
compensacións recibidas como consecuencia das obras de ampliación da capacidade se
non se coñecía o contrato de concesión e o PEF, por ser dous documentos esenciais
para analizar, desde o punto de vista da competencia, a repercusión da afectación das
mesmas no financiamento da empresa explotadora da concesión da AP-9.

3º.- Con data do 12 de febreiro comunícase ao presidente da empresa “Autoestradas do
Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”  (AUDASA)  ese  requirimento  de  información
solicitada pola CGC.

4º.-  O  25  de  febreiro  de  2021  a  empresa  Autoestradas  do  Atlántico  Concesionaria
Española S.A. (AUDASA), a través do seu director xeneral, contestou a ese requirimento
sen subministrar a documentación solicitada.

5º.- O Pleno da CGC de data 31 de marzo de 2021 acordou por unanimidade volver
reclamar  esa  documentación,  dando  un  prazo  de  10  días  para  a  súa  remisión  e
advertindo  no  escrito  que,  de  non  cumprir  co  solicitado,  poderíase  incorrer  nunha
infracción á normativa de competencia, concretamente á recollida no artigo 62 da LDC,
tipificada como infracción leve.

6º.- Con data 31 de marzo se comunicou ao presidente e director xeneral da empresa
“Autoestradas do Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) ese requirimento
de información solicitada pola CGC.

7º.- O 15 de abril de 2021 a empresa Autoestradas do Atlántico Concesionaria Española
S.A. (AUDASA), a través do seu director xeneral contestou a ese requirimento.

Acompañou a esa contestación:

a) Unha relación das Ordenes, Resolucións, Decretos, Reais Decretos, e resolucións
xudiciais  que  afectan  á  concesión,  así  como  a  Escritura  de  concesión
administrativa outorgada entre o Ministerio de Obras Públicas e a sociedade de
Autoestradas do Atlántico o día 15 de novembro de 1973.

b) En  relación  co  Plan  Económico  Financeiro  achega  un  documento  datado  en
Madrid titulado “Concurso Concesión Autoestrada do Atlántico. Documento nº 19.
Plan  Económico  Financeiro  (segundo  base  4ª)”  que  sinala  que  puidese
corresponderse  co  Plan  Económico  Financeiro  que  houbo  que  presentar  ao
concurso da concesión. Sinala que non dispoñen de ningún outro Plan Económico
Financeiro.

c) Un escrito dirixido á Delegación do Goberno nas Sociedades Concesionarias das
Autoestradas  Nacionais  de  Peaxe  no  que  solicitaba  remisión  de  dous  plans
económicos financeiros da concesión que AUDASA afirmaba que non tiña no seu
poder.

8º.- O Pleno da CGC de data 23 de abril de 2021 acordou solicitar mais documentación á
Xunta de Galicia, a Autoestradas do Atlántico Concesionaria Española S.A. (AUDASA), á
Delegación do Goberno nas Sociedades Concesionarias das Autoestradas Nacionais de
Peaxe e o Ministerio de Transportes Mobilidade e Axenda Urbana (Secretaría Xeneral de
Infraestruturas) documentación necesaria para a elaboración deste Informe.
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9º.- Con data 28 de abril de 2021 recibiuse na CGC escrito da empresa AUDASA na que
daba traslado do Plan Económico Financeiro que lle facilitara a Delegación do Goberno
ns Sociedades Concesionarias de Autoestradas Nacionais de Peaxe e era o que fora
elaborado como consecuencia do previsto na cláusula décimo oitava do Real Decreto
173/2000 do 4 de febreiro.

10º.- Con data 11 de maio, completando a petición de información solicitada á Delegación
do  Goberno  nas  Sociedades  Concesionarias  das  Autoestradas  Nacionais  de  Peaxe
(Subdelegación do Goberno nas Sociedades Concesionarias de Autoestradas Nacionais
de Peaxe) volveu requirir a achega de máis documentación.

11º.- Con data 12 de maio recibiuse escrito de AUDASA en contestación ao requirimento
de información realizado o día 23 de abril.

12º.- Con data 8 de xuño volveu requirir á Xunta de Galicia e á Delegación do Goberno
nas Sociedades Concesionarias das Autoestradas Nacionais de Peaxe e o Ministerio de
Transportes  Mobilidade  e  Axenda  Urbana  (Secretaría  Xeneral  de  Infraestruturas)  a
documentación solicitada con data 23 de abril, que non se recibiu, dándolles un prazo de
10 días para a súa remisión.

13º.- O día 11 de xuño recibiuse a documentación solicitada á Xunta de Galicia.

14º.- Ao concluír este Informe non se recibiu contestación nin da Delegación do Goberno
nas Sociedades Concesionarias das Autoestradas Nacionais de Peaxe nin do Ministerio
de  Transportes  Mobilidade  e  Axenda  Urbana  (Secretaría  General  de  Infraestruturas)
respecto dos escritos de data 23 de abril e 8 de xuño nos que se lles solicitaba:

“1º.- Calquera tipo de estudo económico que realizase ou encargase que servise
para determinar que a compensación da investimento realizada para a execución
das obras e a súa posterior conservación prevista na cláusula sexta do Convenio
aprobado polo Real Decreto 1733/2011, debería de establecerse nun incremento
de tarifas do 1% anual acumulativo durante vinte anos.

2º.-  Calquera  tipo  de  estudo  que  realizase  ou  encargado  para  calcular  a
compensación  que  debería  percibir  o  concesionario  polo  investimento  que  ía
realizar na execución da obra de ampliación de capacidade de diversos tramos da
Autoestrada e a súa posterior conservación.”

15º.-  Tampouco se recibiu  contestación  da  Delegación  do  Goberno nas  Sociedades
Concesionarias das Autoestradas Nacionais de Peaxe (Subdelegación do Goberno nas
Sociedades Concesionarias de Autoestradas Nacionais de Peace) ao escrito de data 11
de maio no que se solicitaba:

“1º.-  Os Plans Económicos Financeiros desa concesión posteriores ao enviado
por esa Delegación con data 23 de abril  de 2021 e que fora elaborado como
consecuencia do previsto na cláusula décimo oitava do Real Decreto 173/2000 de
4 de febreiro.

2º.- No seu caso, emita informe de que ese PEF é o último e actualmente vixente
e que é o que se ten en conta á hora de aplicación da revisión das tarifas de
peaxe.”
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16º.- Con data 14 de setembro de 2021 o Pleno de la CGC acordou aprobar o Informe
encomendado ao relator a redacción definitiva do seu contido coa finalidade de que se
recollesen todos os cambios que se produciron na concesión nas últimas datas. 

17º.- No momento desa redacción definitiva do Informe o relator tivo coñecemento, polos
medios  de  comunicación,  dun  requirimento  de  información  formulado  pola  Comisión
Europea  ao  Reino  de  España sobre  esta  concesión,  pero  descoñece  o  seu  exacto
contido. (N.º de infracción NFR (2021) 4052; data da decisión 23 de setembro de 2021;
tipo de decisión: emprazamento art. 258 TFUE; título: “Incompatibilité de la prolongation
du contrat de concession de l’autoroute AP-9 avec la directive 93/37/CEE”).

A AUTOESTRADA DO ATLÁNTICO

1).-  “Autoestradas  do  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”  (AUDASA)  ostenta  a
titularidade da concesión administrativa para a construción, conservación e explotación
da Autoestrada do Atlántico (AP-9). Esta Autoestrada , xestionada baixo a modalidade de
concesión con peaxe ao usuario, constitúe a principal vía de comunicación de Galicia,
conectando  a  5  das  grandes  cidades  (Ferrol,  A  Coruña,  Santiago  de  Compostela,
Pontevedra e Vigo) e vertebrando a máis do 60% da poboación da Comunidad Autónoma
de Galicia.

2).-  O seu percorrido completo  transcorre totalmente  por  Galicia  e  configúrase como
elemento estrutural  de comunicación viaria,  determinante na circulación de persoas e
mercadorías na Comunidade Autónoma cunha intensidade media diaria de tráfico (IMD)
ponderado en todo o seu percorrido que supera os 24.000 vehículos/día1.

3).-  A  concesión  administrativa  para  a  construción,  conservación  e  explotación  da
Autoestrada do Atlántico adxudicouse por  Decreto 1955/1973, de 17 de agosto (BOE
núm. 198, de 18 de agosto de 1973).

Duración da concesión.

4).- A concesión, de acordo co art. 16 do referido Decreto 1955/1973 outorgouse por un
prazo de 39 anos contados a partir da data de publicación do Decreto no Boletín Oficial
do Estado, é dicir, finalizaba (inicialmente, como veremos) o 19 de agosto de 2012. Este
prazo de finalización da concesión foi modificado en varias ocasións ampliándose (ata o
momento de emitir o presente informe) ata o día 18 de agosto de 2048, é dicir 36 anos
máis dos 39 inicialmente previstos, polo que a duración total actual da concesión é de 75
anos. É preciso deixar constancia de que un prazo tan amplo de concesión hoxe non
sería admisible de acordo co disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e doConsello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

5).- As ampliacións de prazo foron as seguintes:

- Real Decreto 2609/1977 do 23 de setembro (BOE núm. 249 do 18 de outubro
de 1977) que estableceu no seu art. 2 que se prorrogaba a concesión ata o

1 O ano 2020 por razón da situación que atravesou España pola pandemia o IMD, segundo datos
de AUDASA, foi de 17.546 vehículos/día.
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vinte de novembro do ano dous mil trece (20 de novembro de 2013). Esa
prórroga do período concesional inicial  estaba condicionada, xa que quedaba
supeditada ás efectivas demoras dos prazos de construción que sinalaba no
Real Decreto (art. 1) e só sería computable se na data en que orixinariamente
debía caducar a concesión executárase a totalidade da Autoestrada . Ese art.
1 foi modificado posteriormente polo art. 6 do Real Decreto 3055/1979, do 21
de  decembro.  Á vixencia  da  concesión  ata  o  ano  2013  referiuse  ao  Real
Decreto-Lei  6/1983,  de 23 de novembro sobre adquisición  polo  Estado da
totalidade  das  accións  representativas  do  capital  de  Autoestrada
Concesionaria Astur-Leonesa S.A. e Autoestrada do Atlántico, Concesionaria
Española, S. A.

- Posteriormente, o Real Decreto 1809/1994, do 5 de agosto (BOE núm. 214, do
7  de  setembro  de  1994)  dispuxo  no  seu  art.  4  unha  nova  prórroga  da
concesión, de tal maneira que se ampliou o seu prazo ata o 18 de agosto de
2023. Neses momentos AUDASA era titularidade do Estado.

- Por último, o Real Decreto 173/2000, do 4 de febreiro (BOE núm.31 do 5 de
febreiro  de  2000)  na  cláusula  décimo  sexta  do  Convenio  entre  a
Administración Xeneral do Estado e «Autoestradas do Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima», que figura como Anexo nese Real Decreto,
fixou como data final do prazo da concesión o día 18 de agosto do ano 2048.
Neses intres AUDASA seguía sendo titularidade do Estado.

6).- Unha prórroga tan ampla dos prazos dunha concesión da importancia que ten unha
infraestrutura viaria como é a AP-9 en Galicia non pode ser ben valorada desde o punto
de  vista  da  competencia.  Nos  mercados  das  licitacións  públicas,  como  é  o  das
concesións de Autoestradas, a competencia non se produce “no mercado” senón “polo
mercado”.  A concesión unha vez adxudicada implica  un monopolio  legal  en favor  do
concesionario e o peche do mercado ao resto de operadores ata o momento en que volva
saír  a  licitación,  polo  que  as  sucesivas  prórrogas  impiden  a  concorrencia  deses
operadores,  desaparece  o  mercado  e  a  competencia  en  prexuízo  da  propia
Administración e dos consumidores e usuarios que non poderán verse beneficiados das
vantaxes  dun  mercado  en  competencia,  con  mellores  servizos  e  mellores  prezos
consecuencia do traslado de eficiencias aos usuarios finais.

7).- Neste sentido a xa desaparecida Comisión Nacional da Competencia (CNC, hoxe
Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia - CNMC) sinalou no seu Informe
sobre as prórrogas das concesións interurbanas de transporte de viaxeiros en autobús de
titularidade autonómica que:

“(..) a ampliación de prazos supón unha forte restrición á competencia en tanto
que implica  o peche  absoluto  do mercado  durante todo o tempo polo que se
prorrogan as concesións (…)”

“(…)  A  prórroga  das  concesións  supón,  en  consecuencia,  a  prórroga  dun
monopolio, sen posibilidade de pugna polo mercado entre distintos candidatos.”

Modificacións da concesión

8).- A duración excesivamente larga dunha concesión, como sucede neste caso, implica
a  alteración  dos  factores  económicos,  sociais,  de  mobilidade  e  tecnolóxicos  que  se
tiveron  en  conta  no  momento  do  seu  outorgamento  o  que  derivou  en  modificacións
continuas no Decreto que aprobou os pregos de cláusulas xerais para a construción,
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conservación e explotación de Autoestradas en réxime de concesión, na Orde pola que
se aprobou o prego de cláusulas particulares da concesión da Autoestrada  do Atlántico,
no Decreto polo que se adxudica a concesión, na escritura de concesión administrativa,
e, mesmo, na Lei 8/1972, do 10 de maio, de construción, conservación e explotación de
Autoestradas  en  réxime  de  concesión,  alterándose,  con  eses  cambios,  elementos
substanciais da concesión como foron2:

1º.- As ampliacións sucesivas do prazo de duración da concesión que se
acordaron polo  Real  Decreto  2609/1977,  do  23  de  setembro;  o  Real  Decreto
1809/1994, do 5 de agosto e o Real Decreto 173/2000, do 4 de febreiro. A última
ampliación fíxose  ao abeiro da Lei  13/1996,  de 30 de decembro,  de Medidas
Fiscais, Administrativas e do Orde Social, que modificou a Lei 8/1972, do 10 de
maio, que modificou o prazo máximo de duración destas concesións que era de
50 anos ao de 75 anos. Actualmente, de acordo coa Lei de Contratos do Sector
Público, o prazo de duración máxima dun contrato de concesión de obras é de 40
anos,  con posibilidade de prorrogarse ata o quince por  cento da súa duración
inicial3.

2º.-  A modificación das categorías de vehículos a efectos de fixación das
tarifas que se produciu polo Real Decreto 2697/1980, do 21 de novembro.

3º.-  A modificación das tarifas e dos criterios para a súa determinación en
múltiples ocasións: Real Decreto 2697/1980 do 21 de novembro; Real Decreto
1876/1981,  do  20  de  agosto;  Real  Decreto  210/1990,  do  16  de  febreiro; Lei
14/2000,  do  29  de  decembro,  de  medidas  fiscais,  administrativas  e  do  orde
social4.

4º.-  O  prazo  de  revisión  das  tarifas que  se  modifica  polo  Real  Decreto
2697/1980 do 21 de novembro.

5º.-  O  aval  do  Estado  para  a  captación  de  recursos  alleos  procedentes  do
mercado exterior: Real Decreto 2697/1980 do 21 de novembro.

6º.- O Plan de obras modificado en múltiples ocasións: Decreto 3999/1974, do 28
de  novembro;  Real  Decreto  2609/1977,  do  23  de  setembro;  Real  Decreto
3055/1979,  do 21  de decembro;  Real  Decreto 2007/192,  do 24 de xulo;  Real
Decreto 1725/1985, do 19 de setembro.

7º.-  A ampliación de tramos da concesión:  Real Decreto 173/2000, do 4 de
febreiro.

8º.- Os cambios de titularidade da concesión de privada a pública e de novo a
privada.

Así os titulares iniciais da concesión, que gañaran o concurso determínaos
o Decreto 1955/1973, do 17 de agosto e foron: Banco Hispano Americano,

2 Un elemento  que  acredita  o  carácter  substancial  desas  modificacións  foi,  como veremos,  a
elaboración de novos Plans Económicos Financeiros.
3 Lei  9/2017,  do 8  de novembro,  de Contratos  do  Sector  Público,  pola  que  se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e dol Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.
4 O Tribunal Supremo na sua sentenza do 19 de febreiro de 2020 (Sentencia do Tribunal Supremo
do 19 de febreiro de 2020. Sala do Contencioso-Administrativo Sección Cuarta Sentencia núm.
242/2020,  relator  Antonio  Jesús  Fonseca-Herrero  Raimundo)  cualifica  á  contraprestación  que
recibe o concesionario (peaxe por sistema de tarifa) como un elemento esencial da concesión.
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Banco Pastor,  Banco do Noroeste,  Banco de Bilbao,  Banco  Atlántico e
Unión Industrial Bancaria.

O paso da concesión a titularidade pública prodúcese polo Real Decreto-
Lei  6/1983,  do  23  de  novembro,  sobre  adquisición  polo  Estado  da
totalidade  das  accións  representativas  do  capital  de  Autoestradas
Concesionaria  Astur  -Leonesa.  S.  A.  e  Autoestrada   do  Atlántico,
Concesionaria  Española,  S.  A.  Dita  adquisición  realizouse  por
compravenda por un prezo de 4.000 millóns de pesetas “coincidente co
desembolso efectivamente realizado, no seu día, poos socios”,  segundo
sinala o Real Decreto-Lei. O pago realizaríase “dentro do ano natural en
que finaliza o prazo concesional actualmente vixente, é dicir, no ano 2013,
con anterioridade ao día en que expire o devandito prazo” e faríase en
pesetas  correntes  do  ano  en  que  se  efectúe,  ou  sexa,  que  non
devindicaría  interese  algún  polo  aprazamento  nin  indemnización  ou
compensación de ningún tipo en favor  dos vendedores nin a cargo do
Estado.

O  30  de  outubro  de  2003,  prodúcese  a  transmisión  polo  Estado  de
AUDASA, dentro da Empresa Nacional de Autoestradas, sendo adquirida
por  un consorcio  formado  por  Sacyr,  Banco de Santander,  Caixanova,
Caixa Galicia, Torreal  e Caja El  Monte, polo prezo de 1.586 millóns de
euros. Intégrase a empresa concesionaria no Grupo Itinere, que no ano
2007 fusiónase con Europistas.

Actualmente AUDASA forma parte da empresa Itinere Infraestruturas S.A.
da cal son accionistas, segundo o Informe de Auditoría e Contas Anuais de
2020, os seguintes :

- Arecibo Servicios e Gestiones S.L. con un 52,87%

- Globalvia GVIT S.L.U. con un 23,74% (Globalvia un dos líderes mundiais
en xestión de concesións de infraestruturas, segundo a sua páxina web.
Desde marzo de 2016, os fondos de pensións OPTrust -Canadá-, PGGM -
Países Baixos-  e USS -Reino Unido- son os propietarios do 100% das
accións da compañía);  

- Itinere Investco B.V. con un 17,56%

- Estivo  Investments Holding  B.V.  con un 5,67% (Compañía holandesa
vinculada a Gatewae, como sinala a Comisión Nacional do Mercados de
Valores no seu feito relevante do 26 de febreiro de 2019)

- El 0,16% restante é doutros accionistas e autocarteira.

9).- Todos estes cambios tiveron como consecuencia que existan diferenzas substanciais
entre a concesión inicial que saíu a concurso no ano 1973 cuns pregos específicos para a
licitación e que foi adxudica nese mesmo ano, e a concesión actualmente vixente.

10).- Poucos elementos da concesión inicial  do ano 1973 mantivéronse,  o que supón
unha alteración dos criterios que foron tidos en conta polas empresas que concorreron,
ou  que  poderían  concorrer,  no  momento  de  presentar  ofertas  ao  concurso  (ou  que
poderían concorrer ao vencemento do prazo de duración previsto inicialmente), o que
evidentemente supón unha  alteración grave da libre concorrencia.  Si  no  prego inicial
fixouse un prazo de duración da concesión de 75 anos, a posibilidade de modificar os
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plans de obras, a posibilidade de alteración das tarifas, a posibilidade de modificación dos
grupos tarifarios, a ampliación dos tramos da concesión e outros elementos que se foron
modificando, a concorrencia de empresas á licitación, e mesmo, o operador ao que se lle
adxudica a concesión podería ser distinto, xa que o prego de condicións é o documento
que determina o acceso á concorrencia por parte dos potenciais licitadores. E este prego
foi substancialmente alterado ao longo da vixencia da concesión o que é contrario ao
principio  de  seguridade  xurídica  que  deben  de  presidir  o  mercado  das  concesións
públicas.

Plan Económico Financeiro e as súas modificacións

11).-  Como xa  se  indicou,  desde  a  Comisión  Galega  da  Competencia  solicitouse  á
empresa “Autoestradas do Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) o Plan
Económico Financeiro da concesión con todas as súas actualizacións, respondendo esta
que:

“Polo que respecta ao “Plan económico financeiro da concesión con todas as súas
actualizacións”, informámoslles  que  unha  vez  revisado  o  réxime  xurídico  de
aplicación  á  concesión  entendemos  que  debesen  existir  os  seguintes  plans
económico financeiros:

a. O plan ao que alude a cláusula 46 do Decreto 215/1973, do 25 de xaneiro,
polo  que  se  aproba  o  prego  de  cláusulas  xerais  para  a  construción,
conservación e explotación de autoestradas en réxime de concesión: “O
plan  económico-financeiro,  presentado  ao  concurso  formando  parte  da
proposición  e  aprobada  polo  Decreto  de  adxudicación  da  concesión,
constituirá a base económico-financeira desta.”

b. O plan ao que alude a cláusula 47 do citado Decreto 215/1973, do 25 de
xaneiro,  polo  que  se  aproba  o  prego  de  cláusulas  xerais  para  a
construción,  conservación  e  explotación  de  autoestradas  en  réxime de
concesión  “terminada  a  construción  da  autoestrada  en  todos  os  seus
tramos o concesionario procederá no prazo de tres meses ao reaxuste do
plan económico-financeiro presentado na oferta, á vista do investimento
realizado. Devandito plan será aprobado pola Administración…”

c. O plan ao que alude a cláusula décimo oitava do Real Decreto 173/2000,
do 4 de febreiro, polo que se aproba o convenio entre a Administración
Xeral  do Estado e "Autoestradas do Atlántico,  Concesionaria Española,
Sociedade Anónima",  para a  construción dun  tramo de  autoestrada  de
acceso norte a Ferrol por Fene, Neda e Narón, modifícanse determinados
termos  da  concesión  que  ostenta  dita  sociedade  e  modifícase  o  Real
Decreto 302/1984, do 25 de xaneiro, polo que se autoriza a creación da
"Empresa  Nacional  de  Autoestradas,  Sociedade  Anónima":  “Décimo
oitava.-Conforme o  previsto  na  cláusula  47.a  de  o  prego  de  cláusulas
xerais aprobado por Decreto 215/1973, do 25 de xaneiro, apróbase o plan
económico-financeiro presentado pola sociedade…”.

12).- O Decreto 215/1973, do 25 de xaneiro, polo que se aproba o prego de cláusulas
xerais  para a construción,  conservación  e explotación de  Autoestradas  en réxime de
concesión dispón na súa cláusula 8 que as proposicións a presentar polos concursantes
figurarán necesariamente un Plan Económico Financeiro (PEF) da sociedade. Na sección
quinta cláusulas 46 e 47 dese mesmo Decreto regula ese PEF ao sinalar na cláusula 46
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que  “O  plan  económico-financeiro,  presentado  ao  concurso  formando  parte  da
proposición e aprobada polo Decreto de adxudicación da concesión, constituirá a base
económico-financeira  desta”  e  na  cláusula  47  di  que  “Terminada  a  construción  da
Autoestrada  en todos os seus tramos o concesionario procederá no prazo de tres meses
ao reaxuste do plan económico-financeiro presentado na oferta, á vista do investimento
realizada.  O devandito  plan  será aprobado pola  Administración  (…)”.  De acordo coa
páxina web de AUDASA en novembro de 2003 inaugúrase o tramo Rebullón – fronteira
portuguesa co que terminada a autoestrada en todos os tramos previstos no Decreto
215/1973, debería en tres meses presentarse o reaxuste do plan económico financeiro
presentado na oferta.

13).-  “Autoestradas  do  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”  (AUDASA),  na  súa
contestación á CGC de data 15 de abril de 2021 afirmou que só dispoñía do PEF ao que
se refire a cláusula 46 do Decreto 215/1973 (que enviou e que ten data de 1973, en
diante  PEF 1973)  e  non  teñan  ningún  outro  PEF  e  que  solicitara  á  Delegación  dol
Goberno nas Sociedades Concesionarias de Autoestradas Nacionais de Peaxe o PEF da
cláusula  47  así  como  ao  elaborado  de  acordo  coa  cláusula  décimo  oitava  do  Real
Decreto 173/2000, do 4 de febreiro5.

14).-  En  contestación  a  AUDASA,  a  Delegación  do  Goberno  nas  Sociedades
Concesionarias de Autoestradas Nacionais de Peaxe sinalou por escrito de data 23 de
abril  de 2021  que do  PEF ao que se  refire a cláusula  47 do Decreto  215/1973 non
dispoñía copia e o que si aparecía nos seus arquivos era o PEF elaborado de acordo coa
cláusula  décimo  oitava  do  Real  Decreto  173/2000,  do  que  enviou  unha  copia.  O
devandito PEF ten data de outubro de 1999 (en dinte PEF 1999).

15).- Examinado o PEF 1999 no mesmo indícase que:

“Ademais do que serviu de base para a adxudicación, a Sociedade en decembro
de 1994 e en decembro de 1997 presentou ante o Ministerio de Fomento diversos
Plans Económicos Financeiros que abarcan todo o período concesional, nos que
se prevé a recuperación do investimento total da Autoestrada e a amortización da
débeda”

16).- Non é exacto, por tanto, o informado pola concesionaria Autoestradas do Atlántico,
Concesionaria  Española,  S.A.”  (AUDASA)  a  esta  Comisión  Galega  da  Competencia
sobre o número de PEF vinculados á concesión, xa que existiron un número superior dos
que ela indica, polo menos os de decembro de 1994 e decembro de 1997.

17).-  Estraña  e  sorprende  a  esta  CGC  que  a  empresa  que  foi  concesionaria  da
Autoestrada de peaxe AP-9 desde o inicio da mesma só teña no seu poder o primeiro de
todos os múltiples PEF vinculados a devandita concesión, sabendo que é o PEF o que
vai determinar o equilibrio económico financeiro da mesma e, no seu caso, determinará a
súa ruptura. Estraña e sorprende igualmente que non teña, polo menos copia deles e
estraña e causa perplexidade que a empresa Autoestradas do Atlántico, Concesionaria
Española, S.A.”  (AUDASA), ata este ano 2021 nis sequera solicitase á Delegación do
Goberno nas Sociedades Concesionarias de Autoestradas Nacionais de Peaxe copia do
PEF 1999 que considera o vixente.  

5 “Décimo oitava. Conforme o previsto na cláusula 47.a do prego de cláusulas xerais aprobado por
Decreto  215/1973,  do  25  de  xaneiro,  apróbase  o  plan  económico-financeiro  presentado  pola
sociedade, no que se recollen as variacións que se producirán como consecuencia do previsto no
presente Convenio.”
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18).-  Estraña e  sorprende que  tampouco  a  Delegación  do  Goberno  nas  Sociedades
Concesionarias de Autoestradas Nacionais de Peaxe teña no seu poder, ou esixise á
concesionaria a presentación do reajxuste do Plan Económico financeiro que contempla a
cláusula 47 do Decreto 215/1973, do 25 de xaneiro,  polo que se aproba o prego de
cláusulas  xerais  para  a  construción,  conservación  e  explotación  de  autoestradas  en
réxime  de  concesión,  xa  que  finalizada  a  autoestrada  en  todos  os  tramos  debería
presentarse,  en  tres  meses,  o  reaxuste  do plan económico  financeiro  presentado  na
oferta.

19).- Ademais, nas contas anuais da empresa AUDASA correspondentes ao ano 2018
afirmase que “(…) considérase a actualización do PEF presentada ante a administración
en xaneiro de 2012”. É dicir,  no ano 2018 fálase dunha actualización do PEF que se
realizou no ano 2012. Neses dous anos (2012 e 2018) existen algún membro do Consello
de Administración de AUDASA que hoxe seguen séndoo, o que fai inexplicable que en
2021 cando se lle require a ese membro do Consello de Administración para que envíe á
CGC o “Plan económico financeiro da concesión con todas as súas actualizacións” non
só non remita esa actualización do PEF do ano 2012, da que non pode alegar o seu
descoñecemento, senón que a empresa comunique que non existe ao sinalar que os que
existirían serían os dous previstos no Decreto 215/1973 e o contemplado no Real Decreto
173/2000.

20).-  Houbo,  por  tanto,  unha  actitude  de  falta  de  colaboración  sincera  por  parte  dá
empresa Autoestradas do Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) coa CGC
na elaboración deste Informe.

21).-  Tampouco colaborou na redacción deste Informe a  Delegación do Goberno nas
Sociedades Concesionarias de Autoestradas Nacionais de Peaxe que non contestou aos
requirimentos  de  información  solicitadas  por  esta  CGC  o  día  28  de  abril  e  que  foi
reiterada o 8 de xuño e no que se pedía:   

“1º.- Calquera tipo de estudo económico que realice ou encargue que servise para
determinar que a compensación do investimento realizado para a execución das
obras  e a súa  posterior  conservación prevista  na cláusula  sexta  do  Convenio
aprobado polo Real Decreto 1733/2011, debería de establecerse nun incremento
de tarifas do 1% anual acumulativo durante vinte anos.

2º.-  Calquera  tipo  de  estudo  que  realice  ou  encargue  para  calcular  a
compensación  que  debería  percibir  o  concesionario  polo  investimento  que  ía
realizar na execución da obra de ampliación de capacidade de diversos tramos da
autoestrada e a súa posterior conservación.”

É  sorprendente  que  a  Delegación  do  Goberno  nas  Sociedades  Concesionarias  de
Autoestradas  Nacionais  de  Peaxe  non  envíe  a  información  solicitada  pola  Comisión
Galega da Competencia e si facilite á concesionaria AUDASA documentación que esta
solicita indicando que é para entregar á CGC.

Tampouco colaborou na redacción deste Informe o Ministerio de Transportes Mobilidade
e  Axenda  Urbana  (Secretaría  Xeneral  de  Infraestruturas)  que  non  contestou  aos
requirimentos  de  información  solicitadas  por  esta  CGC  o  día  28  de  abril  e  que  foi
reiterada o 8 de xuño.

Por iso, esta CGC non pode coñecer si existe algún estudo económico que realizase o
Ministerio competente no momento da aprobación do Real Decreto 1733/2011 (Ministerio
de Fomento)  para determinar  o cálculo  da compensación á  empresa AUDASA polas
obras de ampliación de capacidade de diversos tramos da AP-9 e para determinar que o
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incremento extraordinario de tarifas tería que ser do 1% acumulativo durante 20 anos. De
non existir, insiste esta CGC que non pode acreditar que exista, implicaría unha actuación
contraria á prudencia que debe presidir a xestión dun operador ordinario de mercado e
non parece o máis acorde nin coa defensa dos intereses públicos nin coa protección dos
usuarios da concesión.

22).- En relación coa elaboración do PEF 1999, sinalar que se indica que a razón dol
mesmo  obedece  á  modificación  do  contrato  coa  ampliación  do  período  concesional
durante 25 anos máis (que se sumaban aos 11 anos de prazo que xa se ampliaron), que
a  concesionaria  a  xustificaba  como  “compensación  ás  numerosas  prestacións  que
AUDASA veu realizando en beneficio dos seus usuarios” e que, afirmaba, supuxeron un
desequilibrio económico financeiro que é o que se pretendía reestablecer con ese novo
PEF.  Sinala,  ademais,  este  PEF  que  a  partir  do  ano  1994  a  concesionaria  obtén
beneficios  e  que  desde  o  ano  1984  ata  o  ano  1994  os  resultados  negativos
compensáronse con subvencións que se aprobaban nos Presupostos Xerais do Estado e
que se rexistraron como ingresos de explotación.

23).-  Existen,  por  tanto,  varios Plans Económicos Financeiros nesta concesión o que
expón o  problema de determinar  en que medida  poden estar  vixentes  algunhas das
cláusulas contidas no primeiro PEF, é dicir, se a aprobación dos posteriores PEF levou
consigo  a  novación  extintiva  do  primeiro  ou  se  simplemente  implicou  unha  mera
modificación do mesmo, de tal xeito que o PEF do ano 1973 continúa vixente en todo o
que  non  se  modificou  polos  posteriores.  Parece  ser  esta  última,  o  seu  carácter
modificativo,  a  interpretación máis correcta  xa que a cláusula  décimo oitava  do  Real
Decreto  173/2000,  ao  referirse  a  ese  PEF  sinala  que  no  mesmo  recolleranse  as
“variacións” que se producirán:

“Conforme o previsto na cláusula 47.a do prego de cláusulas xerais aprobado por
Decreto  215/1973,  do  25  de  xaneiro,  apróbase  o  plan  económico-financeiro
presentado pola sociedade, no que se recollen as variacións que se producirán
como consecuencia do previsto no presente Convenio”.

E o mesmo pode dicirse ao examinar o previsto na Cláusula 47 do Decreto 215/1973 que
fala de “revisión, modificación e reaxuste” do PEF presentado coa oferta:

“Cláusula 47, Revisión e modificación do plan económico-financeiro.

Terminada  a  construción  da  Autoestrada   en  todos  sus  tramos  os  seus  o
concesionario procederá no prazo de tres meses ao reaxuste do plan económico-
financeiro presentado na oferta, á vista do investimento realizado”

Ademais, parece o máis correcto desde o punto de vista do respecto ás regras da libre
concorrencia, o respectar e esixir o cumprimento dos compromisos adquiridos polo que
resultou adxudicatario por concurso da concesión,  e que foron tidos en conta para a
resolución do mesmo no seu favor.

24).- Todo iso ten importancia porque, entre outras cousas, sería necesario coñecer en
que afectaría o novo PEF aos “ofrecementos complementarios” que aparecen no PEF de
1973  e  que  presentara  a  actual  concesionaria  ao  concurso  para  a  concesión  da
Autoestrada do Atlántico. Entre eses ofrecementos complementarios atópanse:

1º.-  A  renuncia  total  pola  concesionaria  á  revisión  das  tarifas  durante  os  dez
últimos anos do período concesional.
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Se  entendemos,  como  así  entende  este  Pleno,  que  ese  ofrecemento
complementario segue vixente na medida que os posteriores PEF non alteraron
nin  anularon  a  súa  validez  como  ofrecemento  presentado  ao  concurso  polo
concesionario,  AUDASA debería  de renunciar  á revisión  de tarifas  durante  os
últimos  10  anos  da  concesión.  De  acordo  co  prazo  inicial  da  concesión  esa
renuncia á revisión das tarifas debería de realizarse no período 2003 – 2013. Pero
as sucesivas ampliacións do prazo de duración da concesión expoñen a dúbida
de se esa renuncia tería que realizarse nos anos 2003 a 2013 ou se deberá de ser
entre os anos 2038 a 2048. 

2º.- O destinar o 50% das reservas que se cren a partir do momento en que se
amortizou  a  totalidade  dos  recursos  ás  actuacións  que  a  Administración
determine.

3º.-  Redución  do  período  concesional  no  caso  de  que  se  obteñan  ingresos
superiores  aos  previstos,  en  base  á  redacción  dun  novo  plan  económico
financeiro no momento en que alcance o máximo da carga financeira diferida e a
través do cal se determine o novo período de financiamento e amortización.

Descoñece esta CGC se os ingresos desde a posta en marcha da concesión ata o
ano 1999 (data da presentación do novo PEF)  foron superiores aos previstos,
pero se pode afirmar que desde o ano 1999 ata o ano 2012 os ingresos por peaxe
foron superiores aos previstos no PEF 1999.

25).- Ademais, examinado os dous únicos PEF que foron facilitados a esta CGC de todos
os que deben de existir, obsérvase que os cálculos de ingresos e de rendibilidade son
moi elevados ao longo de todos os anos de concesión. Non se prevía nos mesmos a
posibilidade da aparición de ningún tipo de crise económica que afectasen os tráficos, e
por tanto, aos ingresos da concesión por peaxe, senón que contemplaba un crecemento
progresivo  de  forma  continua  e  ininterrompida  durante  os  39  anos  de  duración  da
concesión no PEF 1973 e o mesmo nos 48 anos restantes de vixencia da concesión no
PEF  1999.  É  certo  que  eses  PEF  son  modelos  de  simulación,  como eles  mesmos
recoñecen,  pero  desde  o  punto  de  vista  da  Administración  teñen  unha  importante
transcendencia xa que fixa os criterios do equilibrio económico patrimonial da concesión.

26).-  A aprobación dun  PEF excesivamente  optimista  con ingresos elevados durante
todos  os  anos  de duración  da  concesión,  con  incrementos  de  tráfico  continuos,  sen
admitir a posible aparición de crises económicas (algo que nesas datas non se podía
descoñecer  polo precedente  da  crises  do  petróleo  deses  anos  70)  que  afectasen  á
mobilidade dos particulares e o movemento de mercadorías e por tanto, ao tráfico da
concesión e aos seus ingresos,  ademais de ser unha simulación pouco realista,  tería
unha importante consecuencia para a Administración, algo que esta Comisión Galega da
Competencia non quere deixar de destacar, xa que, en caso de crises ou, incluso, dun
crecemento de tráficos a un ritmo inferior ao excesivamente optimista previsto no PEF
faría  moi  fácil  a  ruptura  do  equilibrio  económico  patrimonial  e  daría  dereito  á
concesionaria a demandar o reequilibrio,  a pesar de ser  a concesión rendible para a
empresa concesionaria.

27).- Ao examinar o PEF 1999 e comparalos cos ingresos reais por peaxe obtidos pola
concesionaria,  de acordo coas  súas  contas  anuais  que  aparecen  na  páxina  web da
Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), obsérvase que os ingresos reais
eran superiores aos previstos ata o ano 2012.
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Ingresos previstos por peaxe no PEF 1999 e ingresos reais por peaxe en   miles de millóns  
de pesetas:

ano Ingresos previstos Ingresos reais Diferenza %

1999 11.747 12.070 + 323 + 2,75

2000 12.689 12.879 + 190 + 1,5

2001 13.513 14.196 + 683 + 5,05

2002 14.299 15.375 + 1.076 + 7,52

2003 16.407 16.849 + 442 + 2,69

2004 17.231 20.123 + 2.892 + 16.78

2005 18.097 21.429 + 3.332 + 18.41

2006 18.914 23.206 + 4.292 + 22.69

2007 19.770 25.436 + 5.666 + 28.66

2008 20.685 25.827 + 5.142 + 24,86

2009 21.421 26.001 + 4.580 + 21.38

2010 22.204 25.597 + 3.393 + 15.28

2011 23.017 24.117 + 1.100 + 4.78

A partir do exercicio económico do ano 2010, e como consecuencia da crise orixinada
nos  anos  anteriores,  prodúcese  unha  caída  dos  ingresos  de  peaxe  pero  non  foron
inferiores aos previstos no PEF 1999 ata o ano 2012.

É dicir, o PEF 1999 responde á idealización dun escenario económico a longo de todo o
prazo de vixencia do mesmo no que non se contempla crise económica algunha, de tal
maneira que o equilibrio económico financeiro nel previsto unicamente mantense se o
crecemento de ingresos é sostido ao longo deses 48 anos e non aparecen ningún tipo de
crise nin cambios nos hábitos de mobilidade nin calquera outro elemento ou circunstancia
que, aínda que siga mantendo a concesión como rendible,  non o sexa tanto como o
previsto no escenario excesivamente optimista previsto no PEF.

Durante os anos 2012 e 2013 prodúcese unha caída de ingresos que se empezan a
recuperar de forma progresiva no ano 2014, pero que son menores que os previstos no
PEF 1999 xa que neste non se contemplaba que aparecese unha crise económica nos 48
anos da súa vixencia. No ano 2020 pola situación de pandemia prodúcese unha caída de
ingresos por peaxe.

Ingresos previstos por peaxe no PEF 1999 e ingresos reais por peaxe en miles de millóns
de pesetas:
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Ano Ingresos previstos Ingresos reais Diferenza %

2012 23.859 22.021 - 1.838 - 7.70

2013 24.734 20.834 -3.900 -15.77

2014 25.640 21.555 - 4.085 - 15.93

2015 26.471 22.336 - 4.135 -15.62

2016 27.328 23.064 - 4.264 -15.60

2017 28.111 23.419 - 4.692 -16.69

2018 28.917 23.979 - 4.938 - 17.08

2019 29.745 25.524 - 4.221 - 14.19

2020 30.598 21.280 - 9.318 -30.45

28).- Dos 22 anos transcorridos desde a aprobación do PEF 1999 os ingresos reais por
peaxe  da  concesionaria  “Autoestradas  do  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”
(AUDASA)  incrementáronse  respecto  do  exercicio  anterior  en  17  ocasións  e
diminuíron respecto do ano anterior en 5 ocasións. 4 deses anos o foron derivados
da crise xerada no ano 2008. Durante os anos anteriores os ingresos por peaxe real
superaron aos previstos no PEF 1999, pero bastaron 4 anos de caídas de tráficos para
crear un desequilibrio permanente negativo entre os ingresos previstos e os reais, pola
razón tantas veces indicada, de prever o PEF un crecemento sostido e permanente de
ingresos por peaxe durante os 48 anos da vixencia pendente da concesión, previsión que
nunca contemplaría un operador prudente no mercado.

29).- Por iso, considera esta Comisión Galega da Competencia que na aprobación dos
Plans Económicos Financeiros das concesións deberíase de rexeitar os que presentados
polo concesionario sexan excesivamente optimistas porque, aínda que eles mesmos son
unha mera simulación da evolución económica da mesma, ten graves consecuencias
para o interese público na medida en que a existencia duns resultados reais que sexan
inferiores ás previsións do PEF pero que non ocasionan perdas á concesionaria senón
que fan rendible  esa  concesión,  orixinarán reclamación da  empresa  para restaurar  o
equilibrio económico financeiro previsto nese PEF por medio de incrementos de tarifas ou
ampliación do prazo da concesión. A administración debe de velar pola protección do
interese público fronte a propostas do PEF que converterán á concesión nun negocio
cunha rendibilidade que distorsione a finalidade mesma do contrato concesional.

30).-  Esta  errónea  e,  ao  noso xuízo,  enganosa  idealización  do  escenario  económico
futuro previsto nos PEF das concesións de autoestradas tamén foi tido en conta polo
Tribunal Supremo á hora de rexeitar compensacións por unha diminución de tráficos, e
por iso de ingresos pola concesionaria.  Así a STS do 4 de febreiro de 20146 no seu
fundamento xurídico noveno sinala que:

“Se ambas partes contratantes erraron de forma ampla nos seus cálculos por non
prever  factores  que podían  afectar  aos  mesmos  (a  paralización/diminución  do

6 Sentencia do Tribunal Supremo, sala do Contencioso, Sección 7, do 4 de febreiro de 2014, Id
Cendoj 28079130072014100064, relator: Celsa Pico Lorenzo
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desenvolvemento urbanístico na contorna atendida, a crise económica que reduce
a mobilidade, as actuación de infraestrutura [...]) non pode agora a concesionaria
imputar tal erro á administración.”

E no seu Fundamento Xurídico décimo sobre os efectos da crise económica engádese o
seguinte:

“É feito notorio que as crises económicas acontecidas nos séculos XX/XXI foron
cíclicas así como que o desenvolvemento urbanístico non sempre progresa senón
que,  en  ocasións,  paralízase.  Non  constitúe,  pois,  unha  realidade  inesperada
aínda que poida descoñecerse o momento exacto de produción”.   

Tamén a STS do 12 maio de 20167 no seu fundamento Xurídico terceiro sinala que:

“Ditas  probas  acreditan  que  no  Plan  económico  financeiro  elaborado  pola
recorrente,  que  determinou  o  outorgamento  da  concesión  ao  seu  favor  por
constituír  a  oferta  máis  vantaxosa,  existiu  unha  valoración  excesiva  nas
estimacións  de  tráfico  (…)  e  dos  ingresos  por  peaxe,  que  se  basearon
exclusivamente  e  para  todo  o  prazo  de  duración  da  concesión  (inicialmente
establecido  en  24  anos)  en  variables  propias  dun  escenario  socio-económico
optimista,  sen  que  a  xuízo  desta  Sala  poida  cualificarse  como imprevisible  o
cambio de tales circunstancias máxime atendido o prazo dilatado de duración da
concesión

(…)

En consecuencia, atendendo a todo o exposto, procede rexeitar a pretensión de
reequilibrio deducida pola recorrente con fundamento na diminución do tráfico que
circula pola autoestrada consecuencia da crise económica”.

31).-  Por  tanto,  entende  esta  Comisión  Galega  da  Competencia  que  debería  de  ser
rexeitados pola administración os Plans Económicos Financeiros de concesións como a
dá AP-9 que contemplen previsións excesivas nas estimacións de tráficos, xa que un mal
deseño  da  planificación  económica  dunha  concesión  pode  ser  un  risco  para  o
concesionario, pero tamén, como sucedeu na autoestrada  do Atlántico, para o interese
público.

OBRAS DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDADE DE DIVERSOS TRAMOS DA
AUTOESTRADA

32).-  En 2011 o Ministerio de Fomento e AUDASA consideraron que era oportuna a
ampliación da capacidade de dous tramos da Autoestrada  AP-9 polo notable incremento
do  tráfico  nos  mesmos.  Estes  tramos eran,  por  unha banda,  o  tramo de  ligazón  de
Cangas – enlace de Teis, xa que o incremento dos movementos entre a península do
Morrazo e a cidade de Vigo minguara a propia funcionalidade da autoestrada  e,  por
outro, o que transcorría entre as ligazóns de Santiago Norte e Santiago Sur, que é tramo
de circunvalación da cidade de Santiago de Compostela.  O acordo para a execución

7 Sentencia  do Tribunal Supremo, sala do Contencioso,  sección 7,  do 12 de maio de 2016 Id
Cendoj: 28079130072016100161, Relator: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
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desta ampliación de capacidade deses tramos recolleuse no Real Decreto 1733/2011, do
18 de novembro polo que se aproba un Convenio entre a Administración Xeral do Estado
e  Autoestradas  do  Atlántico  Concesionaria  Española  S.A.,  polo  que  se  modifican
determinados términos da concesión para a construción, conservación e explotación da
Autoestrada do Atlántico AP-9.

33).-  O Real  Decreto 1733/2011 manifesta que a aprobación do mesmo realízase oa
amparo dos artigos 24 e 25 da Lei 8/1972, do 10 de maio, de construción, conservación e
explotación de autoestradas en réxime de concesión (Lei de Autoestradas). Os referidos
artigos dispoñen que:

Artigo 24

“1. O Goberno, a proposta do Ministro de Obras Públicas, poderá modificar, por
razón de interese público, as características dos servizos contratados e as tarifas
que han de ser abonadas polos usuarios, con informe previo do de Facenda si as
modificacións afectan o réxime económico-financeiro da concesión.

2.  Neste último suposto e mediante as correccións necesarias, procurarase de
novo  o  equilibrio  económico-financeiro  da  concesionaria  de  modo  que,
considerando os parámetros obxectivos previstos no plan económico-financeiro,
resulten compensados o interese xeral e o interese da empresa explotadora.

3. Se a iniciativa das modificacións corresponde ao concesionario, as resolucións
que se adopten non deberán repercutir no réxime de tarifas nin no recoñecemento
dunha maior investimento aos efectos de extinción do contrato.”

Artigo 25

“1. Se no futuro a autoestrada resultase insuficiente para a prestación do servizo e
considerásese conveniente a súa ampliación, poderá acordara a Administración
establecendo as particulares condicións a que haxa de suxeitarse a realización
das  obras  e  a  súa  repercusión  no  réxime de  tarifas  para  manter  o  equilibrio
económico-financeiro  da  concesión,  ou  ben  chegar  a  un  convenio  co
concesionario sobre os anteriores extremos, mantendo inalteradas as normas que
rexeron para a adxudicación en todos aqueles extremos que non fosen obxecto de
modificación.

Cando a ampliación consista no aumento do número de carrís das calzadas, para
conseguir a mellor prestación do servizo público ou para mellorar o sistema de
comunicacións  do  corredor  afectado,  poderá  acordarse  por  convenio  co
concesionario, no que se establecerán aqueles aspectos do réxime concesional
que sexan obxecto de modificación.

2. (Derogado)

3. Corresponderá en todo caso ao Goberno, a proposta do Ministerio de Fomento,
aprobar a ampliación, previo ditame do Consello de Estado.

No  suposto  do  artigo  25.2,  o  ditame  do  Consello  de  Estado,  que  deberá
pronunciarse expresamente sobre a concorrencia de todos os requisitos esixidos
polo devandito precepto, terá carácter vinculante.”
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34).- Sobre este amparo legal do Real Decreto pronunciouse o Consello Consultivo de
Galicia no seu Informe 93/2020, do 20 de maio8 afirmando, de forma rotunda, que nin o
art. 24 nin o art. 25 da Lei de autoestradas dan cobertura ás modificacións que o Real
Decreto 1733/2011, do 18 de novembro introduce nos termos da concesión9.

35).-  O  referido  Real  decreto  1733/2011  aproba  como  anexo  un  Convenio  que
denominado  “Convenio  entre  a  Administración  Xeral  do  Estado  e  «Autoestradas  do
Atlántico,  Concesionaria  Española,  Sociedad  Anónima»,  polo  que  se  modifican
determinados términos da concesión para a construción, conservación e explotación da
Autoestrada  do Atlántico AP-9, para a ampliación de capacidade de diversos tramos da
devandita Autoestrada ” (en adiante o Convenio).

36).- O contido do devandito convenio pódese resumir nos seguintes apartados:

1º.-   A  empresa  Autoestradas  do  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.
(AUDASA):

a) construirá, conservará e explotará, dentro da concesión da que é titular,
as  obras  definidas  no  proxecto  titulado  «Ampliación  de  capacidade  da
autoestrada   AP-9.  Tramo:  Santiago  norte-Santiago  sur.  Clave:  98-LC-
9904». (Cláusula primeira do Convenio)

b) redactará o proxecto de construción da conexión entre a Autoestrada
do Atlántico AP-9 e a Autovía de Lavacolla A-54. (Cláusula primeira do
Convenio)

c) construirá, conservará e explotará, dentro da concesión da que é titular,
os  novos  carrís  definidos  nos  proxectos  titulados  «Ampliación  de
capacidade da autoestrada AP-9.  Tramo:  ligazón de  Cangas-enlace de
Teis.  Clave: 98-PO-9911» e «Ampliación de capacidade da Autoestrada
AP-9 Ponte de Rande». (Cláusula segunda do Convenio)

2º.- Serán a cargo de AUDASA o custe das obras, incluídas as expropiacións,
reposición  de  servizos  e  servidumes,  así  como  os  demais  conceptos  de
investimento. O valor do investimento a efectos do financiamento, estimouse en
350  millóns  de  euros  do  31  de  decembro  de  2009,  incluídos  os  intereses
intercalares e o investimento correspondente á ampliación dal ligazón de Sigüeiro,

8 Informe CCG 93/2020, do 20 de maio. “Informe sobre cuestións relacionadas coa aplicación do
Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro, polo que se aproba o Convenio para a ampliación
da  capacidade  de  diversos  tramos  da  Autoestrada   do  Atlántico  (AP-9)  e  do  Real  Decreto
1359/2018, do 29 de outubro, polo que se aproba a addenda ao convenio anterior”
9 Entre as quebras de legalidade que sinala o referido Informe contense a seguinte:
“Primeiro. O Real decreto 1733/2011, do 18 de novembro, que aproba o Convenio polo que se
modifican determinados términos dá concesión para a construción, conservación e explotación da
Autoestrada do Atlántico  (AP-9),  ditouse  con  suposto  amparo  ns  artigos  24 e  25.1  da Lei  de
Autoestradas, cando realmente ningún deles prestaba cobertura a esa modificación,  pois nin  o
artigo 24 regula as ampliacións das infraestruturas, que é o obxecto específico do Convenio, nin o
artigo 25.1 atopábase vixente cando tal Convenio foi aprobado, pois xa quedara derogado pola
LCSP  e  a  Lei  2/2011,  de  Economía  Sustentable.  Con  todo,  devandito  Convenio  se  estaba
sometido ás prescricións do artigo 92 bis da LSCP. Este precepto, a falta de previsión nos pregos
ou  no  anuncio  de  licitación,  só  permitía  a  modificación  contractual  nos  casos  e  cos  límites
establecidos no seu artigo 92 quáter. O certo é que a ningún deses supostos era reconducible a
modificación obxecto do mencionado Convenio, pois o seu contido superaba os límites impostos
polo artigo 92 quáter,  o que necesariamente leva a concluír  que coa aprobación do Convenio
infrinxíronse eses preceptos legais.”
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que non se considerarán a efectos do valor de compensación, e sen incluír o IVE
(Cláusula terceira do Convenio).

3º.- Como sistema de compensación polo investimento realizado, así como polas
demais obrigacións que AUDASA asumía en virtude dese Convenio, estableceuse
un incremento extraordinario de tarifas nos percorridos con pago directo polos
usuarios da Autoestrada  AP-9, en todos os seus tramos, do 1 por 100 anual
acumulativo durante vinte anos, que se aplicaría a partir do 1 de xaneiro do ano
seguinte  a  aquel  en  que  finalizasen  as  obras  de  ampliación  de  capacidade10

(Cláusula sexta do Convenio).

37).- Sinala esta mesma Cláusula sexta, que a construción, conservación e explotación
das obras de ampliación de capacidade e o incremento extraordinario de tarifas implican
unha variación dos fluxos de caixa netos anuais xerados na explotación da autoestrada
derivados  da  variación:  dos  ingresos  anuais  de  peaxe  resultantes  do  incremento  de
tarifas,  do  importe  da  investimento  anual,  dos  maiores  gastos  de conservación  e
explotación como consecuencia da posta en servizo das obras de ampliación e da maior
dotación á amortización e a variación do importe do imposto de sociedades.

Debe  subliñarse  que  esta  compensación  a  AUDASA  polo  investimento  enténdea
alcanzada o Convenio no momento en que o valor capitalizado das variacións anuais
deses fluxos de caixa fágase nulo  a unha taxa do 8 por 100, momento a partir do cal
deixarán  de  aplicarse  os  incrementos  extraordinarios  de  tarifas  (Cláusula  sexta  do
Convenio).

38).-  En  resumo,  ante  a  necesidade,  alegada  polo  Ministerio,  de  ampliación  de
capacidade de diversos tramos da autoestrada  AP-9 ante as posibles alternativas para
executar  esas  obras  (entre  elas,  a  realización  das  mesmas  por  parte  do  Ministerio)
optouse  por  un  sistema  no  que  a  súa  execución  correría  a  cargo  da  empresa
concesionaria.

Para  pagar  (que  o  Convenio  denomina  compensar)  á  empresa  concesionaria  do
investimento  que  a  realización  desas  obras  (das  que  a  propia  concesionaria
beneficiaríase ao incrementarse os tráficos) implicaría,  das múltiples  opcións posibles
(entre elas, o abono dos custos por parte do Ministerio) optouse por fixar no Convenio un
incremento  anual  acumulativo  das  tarifas  a  abonar  polos  usuarios  da  autoestrada
durante  un  prazo  de  20  anos.   Desta  maneira,  a  compensación  do  investimento
executado por Autoestradas do Atlántico, Concesionaria Española, S.A. (AUDASA) pola
ampliación de capacidade de diversos tramos da autoestrada do Estado non se abonaría
pola  Administración  do  Estado,  senón  que  se  ideou  un  sistema  para  que  fosen  os
usuarios  da mesma os  que  o fixesen mediante  un  incremento das  tarifas  de  peaxe,
incremento que foi aprobado polo Goberno de España nese Real Decreto 1733/2011.

39).- Por convenio aprobado por Real Decreto 104/2013, do 8 de febreiro11, modificouse
novamente  a  concesión  para  bonificar  a  peaxe  de  determinados  percorridos.  Como
contraprestación, a cláusula terceira do convenio estableceu que desde a data da súa

10 A efectos do cálculo da compensación a AUDASA considerase unha elasticidade do tráfico ao
incremento de tarifas do 8 por 100 e un incremento do custo anual de conservación do 1,4 por 100
do custo das obras para o primeiro ano da posta en servizo e nos anos sucesivos de acordo coa
evolución do IPC (Cláusula sexta do Convenio).
11 Real Decreto 104/2013, do 8 de febreiro, polo que se aproba o Convenio entre a Administración
Xeral  do Estado e Autoestradas do Atlántico, Concesionaria Española,  Sociedad Anónima polo
que  se  modifican  determinados  términos  da  concesión  para  a  construción,  conservación  e
explotación da Autoestrada do Atlántico AP-9.
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entrada en vigor establecíase un rexistro para o cálculo da compensación, dispoñendo
que o saldo conxunto resultante  calcularíase de acordo co sistema de compensación
regulado no Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro, e coas mesmas hipóteses alí
fixadas.  Para  o  restablecemento  do  equilibrio  económico-financeiro,  o  Ministerio  de
Fomento xunto con AUDASA, antes do mes de outubro do ano 2016, tiña que calcular o
saldo conxunto resultante de aplicación do sistema de compensación correspondente a
ese convenio e ao do Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro. Tamén dispoñía que,
a  fin  de  determinar  se  a  sociedade  concesionaria  quedaría  equilibrada  económico
financeiramente  na  súa  totalidade,  comprobaríase  que  o  saldo  conxunto  resultante
facíase cero antes de terminar o período concesional.

Este Real Decreto 104/2013, do 8 de febreiro foi derogado polo Real Decreto 681/2021,
do 27 de xullo12 no correspondente ás bonificacións de peaxe ao usuario dado que esas
bonificacións incorporáronse a este Real Decreto. 

40).- O Real Decreto 343/2016, do 23 de setembro polo que se aproba unha nova ligazón
na  autoestrada   AP-913,  prevía  que  o  importe  desas  obras  serían  abonadas  polo
Ministerio  e  que  AUDASA conservaría  e  explotaría  esa nova ligazón  durante  todo o
tempo  que  durase  a  concesión,  establecéndose  no  seu  favor  un  sistema  de
compensación polo maior custo da conservación que era o sistema de compensación
regulado no Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro, mediante a aplicación dun
incremento do custo anual de conservación do 1,4% do custo das obras para o primeiro
ano da posta en servizo e para os sucesivos actualizaríase de acordo cunha fórmula
prevista no propio convenio.

41).-  O  Convenio  aprobado  polo  Real  Decreto  1733/2011,  do  18  de  novembro  foi
ademais  obxecto  dunha  addenda  aprobada  polo  Real  Decreto  1359/2018,  do  29  de
outubro14.

O Consello de Estado no seu Ditame 332/2018, do 1 de maio de 2018 emitido sobre o
proxecto do referido Real Decreto sinalou que:

“(…) A addenda ao convenio subscrito en 2011 cuxa aprobación se somete a
consulta ten formalmente carácter novatorio deste último. Con todo, sen carecer
desta natureza, é, ante todo, un convenio convalidatorio dunhas actuacións que
se  levaron  a  cabo  sen  a  previa  modificación  dos  proxectos  de  obras  que  ls
amparen.

O  proxecto  de  Real  Decreto  recoñece  que  o  concesionario  as  realizou  cuns
investimentos  adicionais  de  9.469.320,33  euros  e  30.174.667,37  euros,

12 Real Decreto 681/2021, do 27 de xullo, polo que se modifican certos termos da concesión
administrativa para a construción, conservación e explotación da Autoestrada do Atlántico AP-9,
Disposición derogatoria única.
13 Real  Decreto  343/2016,  do  23  de  setembro,  polo  que  se  aproba  o  convenio  entre  a
Administración  Xeral  do  Estado,  a  Xunta  de  Galicia,  a  Axencia  Galega  de  Infraestruturas,  a
Fundación Cidade da Cultura de Galicia e Autoestradas do Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima Unipersoal  para a construción dunha nova ligazón na autoestrada AP-9 de
acceso a Santiago de Compostela e ao complexo da Ciudad da Cultura.
14 Real Decreto 1359/2018, do 29 de outubro polo que se aproba a addenda ao Convenio entre a
Administración Xeral do Estado e Autoestradas do Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima Unipersoal,  aprobado por  Real  Decreto 1733/2011, de 18 de novembro,  polo que se
modifican determinados termos da concesión para a construción, conservación e explotación da
Autoestrada do Atlántico AP-9, para a ampliación de capacidade de diversos tramos da devandita
autoestrada 
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respectivamente,  para cada un dos proxectos aprobados.  Ademais,  o proxecto
acepta as obras executadas.

A execución das mencionadas labores,  que non atopan amparo nos proxectos
aprobados no seu día, comportou a infracción das normas legais e convencionais
aplicables;  en  concreto,  da cláusula  65  do prego de  cláusulas  administrativas
xerais de autoestradas e do artigo 243 do texto refundido da Lei de Contratos do
Sector Público de 2011.

(…)

As  obras  executadas  ao  marxe  dos  proxectos  aprobados  no  seu  día  polo
Ministerio de Fomento deben quedar amparadas mediante súa modificación para
que  podian  computarse  os  efectos  da  compensación  económica  prevista  no
réxime concesional. Iso esixe a súa convalidación polo Consello de Ministros en
consonancia co establecido na lexislación vixente.

A xuízo do Consello de Estado, a convalidación prevista mediante a aprobación
do Real Decreto consultado pode levarse a cabo”.

42).- Nesa addenda, como sinala o Ditame 332/2018, do 1 de maio de 2018 do Consello
de  Estado, recoñecíase  que  se  levaron  a  cabo  por  AUDASA  "diversas  obras  non
contempladas nos proxectos aprobados,  co obxectivo de adaptar  as mesmas á nova
normativa e a outros condicionantes xurdidos na súa fase de execución". En concreto, as
modificacións  introducidas  nos  proxectos  aprobados  polo  Ministerio  de  Fomento,
consistiron en adaptar algunhas estruturas á Instrución IAP-11 sobre accións a considerar
en pontes de estradas, á Instrución de aceiro estrutural EAE-11, á Orde Circular sobre
contención de vehículos e á Instrución de trazado 3.1-IC; en asegurar a compatibilidade
das actuacións coa execución da futura ligazón de acceso a Santiago e ao complexo da
Ciudad da Cultura; en adaptar a ligazón de Cangas para que, na conexión coa futura
autovía do Morrazo AG-46, pódase utilizar directamente os carrís centrais do ponte de
Rande; e, finalmente, para permitir  unha eventual adaptación do ponte de Rande aos
aumentos de capacidade inducidos pola futura autovía de O Morrazo que vai construír a
Xunta de Galicia.

Tamén  contemplaba  que  era  preciso  levar  a  cabo  outras  actuacións  como  era  a
reposición do viario municipal  e a implantación de medidas antirruido en Chapela e a
ampliación de actuacións de rehabilitación no ponte de Rande.

A addenda ademais fixa o custo de execución das obras de ampliación de capacidade e
establece a aplicación do sistema de compensación previsto no Real Decreto 1733/2011
para as novas obras previstas nese Real Decreto.

A cláusula novena da Addenda refírese ao sistema de compensación modificando o Real
Decreto 1733/2011:

“Novena. Sistema de compensación e custo das obras e investimento realizada
polas actuacións que son obxecto desta addenda.

Mantense o previsto nas cláusulas terceira e sexta do Convenio aprobado por
Real  Decreto  1733/2011,  do  18  de  novembro,  salvo  no  que  se  indica  a
continuación:
A Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Fomento considerou como custo
de execución das obras as cantidades adicionais recoñecidas na cláusula terceira,
sen incluír o investimento correspondente á renovación da ligazón de Sigüeiro. En

21

Avda.  Gonzal o Tor r ent e Bal l est er ,  1- 5
15781 Sant i ago de Compost el a
ht t ps: / / compet enci a. gal



consecuencia, e a efectos do cálculo do investimento real resultante de acordo
coa  cláusula  sexta  do  mencionado  convenio,  considéranse  custos  das  obras
(IVE/IVE no incluído), 56.996.485,76 € e 138.169.357,25 €, ao que se engadirán o
custo das expropiacións, proxectos e dirección e control de obra.

Tamén se incluirá no cálculo do investimento real o custo das obras de reposición
do viario municipal e de medidas contra o ruído, recollidos na cláusula quinta, así
como  o  custo  do  estudo  previo  de  solucións  de  ampliación,  de  acordo  co
establecido na cláusula sexta.

No  relativo  ao  incremento  extraordinario  de  tarifas  nos  percorridos  con  pago
directo polos usuarios da autoestrada  AP-9, en todos os seus tramos, este será
de aplicación en 2018 na data na que esta addenda empece a fornecer efectos,
de acordo co disposto na cláusula undécima, e simultaneamente coas revisións
ordinarias de tarifas nos anos sucesivos.

Por tanto, o parágrafo primeiro da cláusula sexta do Convenio aprobado por Real
Decreto 1733/2011, do 18 de novembro, quedaría redactado da seguinte forma:
«Como sistema de compensación polo investimento realizado,  así  como polas
demais obrigacións que AUDASA asume en virtude do presente Convenio, é dicir
a  totalidade  das  inversións  necesarias  para  a  execución  das  obras  e  a  súa
posterior conservación e explotación, establécese un incremento extraordinario de
tarifas nos percorridos con pago directo polos usuarios da autoestrada  AP-9, en
todos  os sus tramos,  do 1 por  100 anual  acumulativo durante  vinte anos,  de
aplicación en 2018 na data na que esta addenda empece a fornecer efectos, de
acordo  co  disposto  na  cláusula  undécima,  e  simultaneamente  coas  revisións
ordinarias de tarifas nos anos sucesivos. Este incremento extraordinario de tarifas
non  será  aplicable,  por  tanto,  aos  recorridos  a  que  se  refire  o  Real  Decreto
633/2006, do 19 de maio.»”

43).-  Hai  que  chamar  a  atención  sobre  o  feito  de  que,  desde  o  punto  de  vista  da
legalidade dos incrementos de tarifas establecidas a través do tantas veces citado Real
Decreto 1733/2011, do 18 de novembro e do Real Decreto 1359/2018, do 29 de outubro
pronunciouse o Consello Consultivo de Galicia no seu Informe 93/2020, de 20 de maio15

sinalando  a  improcedencia  deses  incrementos  extraordinarios  aprobados  como
compensación polas obras de ampliación de capacidade afirmando que:

“A  xuízo  deste  Consello  Consultivo  de  Galicia,  tanto  no  citado  Real  Decreto
1733/2011, do 18 de novembro aprobatorio do Convenio polo que se modifican
determinados  términos  da  concesión  para  a  construción,  conservación  e
explotación da  Autoestrada  do Atlántico (AP-9),  como no citado Real  Decreto
1359/2018, do 29 de outubro, que aprobou a addenda ao devandito Convenio,
producíronse quebras de legalidade, substantivas e procedementais, que os fan
incorrer en causas de nulidade de pleno dereito previstas nos apartados e) e f) do
artigo 62. 1 da Lei 30/1992, e que hoxe recollen os mesmos apartados do artigo
47. 1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das
administracións públicas, lo que inevitablemente determina a improcedencia dos
incrementos extraordinarios de tarifas acordados como sistema de compensación
polos investimentos realizados”.  

15 Informe CCG 93/2020, do 20 de maio. “Informe sobre cuestións relacionadas coa aplicación do
Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro, polo que se aproba o Convenio para a ampliación
da  capacidade  de  diversos  tramos  da  Autoestrada  do  Atlántico  (AP-9)  e  do  Real  Decreto
1359/2018, do 29 de outubro, polo que se aproba a addenda ao convenio anterior”
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44).- Sobre este sistema de compensación establecido no Real Decreto 1733/2011, esta
Comisión Galega da Competencia considera que debe sinalar o seguinte:

1º.- O cálculo do sistema de compensación debería de deseñarse exclusivamente
co obxectivo de que a empresa concesionaria AUDASA puidese recuperar
os custos do investimento executado  como consecuencia da ampliación de
capacidade deses tramos e evitar que iso puidese supoñer a ruptura do equilibrio
económico financeiro da concesión16, pero en ningún caso debe de servir para
xerar, por vía de incremento das tarifas autorizadas polo Ministerio, un beneficio
económico  para  a  empresa  concesionaria  derivado  do  adianto  dese
investimento. Os beneficios do concesionario deberán de vir no do adianto
dos investimentos executados na ampliación da capacidade deses tramos,
senón da explotación do que constitúe a actividade propia da concesión.
Pois non debe esquecerse que se trata dun mecanismo  ad hoc para financiar
unha obra, e que o concesionario se beneficia da mellora da infraestrutura.

Pero ademais hai que ter en conta que a concesión, que outorga un privilexio
monopolístico ao concesionario, debe de estar presidida polo principio do
interese público e non o  do máximo lucro da empresa explotadora desa
concesión. O deseño dos contratos de concesión, e a súas modificacións, deben
de estar presididos pola regra do equilibrio financeiro que debe de funcionar nos
dous sentidos, do concesionario e da administración xa que unha rendibilidade do
concesionario  por  encima  dunha  rendibilidade  prudente  irá  en  prexuízo  dos
usuarios que pagarán un custo,  a través das tarifas,  por  encima do que sería
xusto.

Como  xa  sinalamos  no  Informe  IPRO  2/202017 o  deseño  dos  contratos  de
concesión de  autoestradas  “(…) non está previsto  para maximizar  o beneficio
senón para garantir un equilibrio financeiro que permita obter ao concesionario un
retorno razoable”.  De acordo con iso,  os beneficios da empresa concesionaria
derivados da súa propia actividade (a explotación dunha autoestrada de peaxe),
deben de responder ao principio do “beneficio razoable” e este debe de ser o
criterio  á  hora  de  determinar  se  se cumpre  ou  non  o  equilibrio  financeiro  da
concesión.

2º.-  O establecemento  dentro  dos  criterios  para  fixar  o  sistema  de
compensación dunha cantidade fixa polos gastos de conservación expoñen
tamén moitas dúbidas.

A primeira, que o investimento se executou igualmente sobre tramos da concesión
xa existentes o que supuxo unha redución dos custos ordinarios de explotación da
AP-9 para o concesionario. Así na obra de ampliación das ligazóns de Santiago

16  O citado Informe do Consello Consultivo de Galicia sinala que “(…) o que legalmente podería
repercutirse no sistema de tarifas, a tales efectos de manter o equilibrio económico-financeiro da
concesión, eran os custos de realización desas obras. Eses custos compoñense de investimento
(custos da construción, proxectos, expropiacións parte dedicada á amortización da obra…) e os
custos de mantemento (custos para a conservación da infraestrutura, reparacións, reforzo de firme
ou outros,  custos de explotación e xestión)  pero non  forman parte  deles,  en ningún  caso,  os
importes que a concesionaria abonase polo concepto de imposto sobre sociedades, imposto que
non grava sequera ingresos senón a renda obtida pola empresa” Informe CCG 93/2020, do 20 de
maio, pp. 16 e 17
17 Informe de promoción da competencia da CGC IPRO 2/2020, do 27 de outubro sobre eventuais
compensacións ás concesionarias de autoestradas e autovías da Comunidad Autónoma de Galicia
pola  redución  de  ingresos  durante  a  vixencia  do  estado  de  alarma  desde  a  perspectiva  da
competencia.
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norte  e  de  Santiago  sur,  tramo  de  circunvalación  da  cidade  de  Santiago  de
Compostela, xa existían carrís de circulación que formaban parte da concesión, e
por tanto, obrigados a manter pola concesionaria, que foron obxecto de mellora
dentro  do  investimento  realizado  por  AUDASA  e  o  mesmo  sucedeu   na
construción de novos carrís no tramo enlace de Cangas enlace de Teis  onde
tamén xa existían carrís de circulación que formaban parte da concesión e que
sobre  os  que  se  executaron  os  investimentos  derivados  da  ampliación  de
capacidade. Como sinala o Informe remitido pola Xunta de Galicia a ampliación
Santiago Norte-Santiago Sur ten unha lonxitude aproximada de 8,5 km, dos cales
5 km implican a ampliación de 2 carrís por calzada e 3,5 km implican a ampliación
de 1 carril por calzada. Na ampliación do ponte de Rande a lonxitude aproximada
é de 5,9 km todos eles coa ampliación de 1 carril por calzada.

Isto supuxo unha redución dos custos de explotación da empresa AUDASA, xa
que no ano 45 de vixencia da súa concesión atopouse con dous tramos que a
concesionaria tería que manter e que foron mellorados, coa consecuente redución
dos seus gastos de explotación, sendo o gasto desa mellora compensado polo
que  á  concesionaria  non  lle  custará  nada  ese  investimento.  Por  iso,  a
concesionaria  viu  como  obrigacións  ordinarias  de  mantemento  que  tería
obrigación de executar no tramo entre a península do Morrazo e a cidade de Vigo
e o tramo de circunvalación da cidade de Santiago de Compostela víronse moi
reducidos por ser eses tramos obxecto dun forte investimento, circunstancia que
non se tivo en conta no cálculo da compensación e que confire á concesionaria
unha vantaxe económica singular que implicará favorecer a esa empresa respecto
das empresas competidoras.

A segunda é a que se refire aos gastos de mantemento. Hai que sinalar que nas
contas anuais  de AUDASA do ano 2020 fíxanse como gastos de mantemento
destes tramos obxecto de ampliación, a cantidade de 2.894.000 euros durante o
ano 2018, 3.201.000 euros o ano 2019 e 3.244.000 o ano 2020, cantidades que
se  computasen  para  os  efectos  de  determinar  a  compensación  en  favor  de
AUDASA. Sorprende que unha obra nova de aproximadamente 14,4 km, xere nos
tres primeiros anos de posta en servizo uns gastos de mantemento de 9.339.000
euros, o que supón un 4,1% de investimento total na mesma.

Para coñecer os gastos de mantemento dunha obra nova solicitouse á Xunta de
Galicia un  Informe sobre os maiores custos de conservación que tivo a obra de
conversión en autovía do corredor do Morrazo CG-4-1, tramo: ligazón de Rande
enlace de Cangas, durante os primeiros anos con o obxectivo de coñecer si unha
obra nova necesita de elevados gastos para o sru mantemento.  O Informe foi
recibido con data 11 de xuño.

A Xunta de Galicia informou que os gastos de conservación da actual Autovía do
Morrazo (AG-46) durante os dous últimos anos en que a que a referida autovía
estivo  en  servizo  ascenden  á  cantidade  de  66.633,43  euros.  O  tramo  é  de
aproximadamente 11 quilómetros. A diferenza é evidente. Na nova autovía AG-46
o custo de mantemento é de 6.057,58 euros/Km por dous anos e na ampliación
de capacidade da AP-9 durante os dous primeiros anos o custo de mantemento
polo que se compensou a AUDASA foi de, aproximadamente, 423.263 euros/km
por dous anos, setenta veces máis.

Pero tamén parecen moi excesiva a compensación polos custos de mantemento
previstos no Real Decreto 1733/2011 se se compara cos gastos de conservación
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das autovías de concesión da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)18 autovías
que, a diferenza dos tramos de ampliación de capacidade da AP-9, non son de
recente construción polo que  os seus gastos de mantemento non son os dunha
obra  nova.  De  acordo  coo  informe  remitido  pola  Xunta  o  custo  medio  da
conservación  ordinaria  desas  autovías  concesionadas  é  de  18.078,97  €/km e
carril.

Pero hai que ter en conta que, como sinala o Informe, unha parte importante dos
custos de conservación ordinaria son fixos, independentes do posible incremento
da sección: custos de persoal, amortización de maquinaria, custos de reposición
de  determinados  elementos  como barreiras  ou  balizamento,  etc.  Por  tanto,  é
necesario calcular que parte do custo de conservación ordinaria é dependente
realmente  da  sección,  e  por  iso  susceptible  de  considerarse  no  cálculo  do
incremento de custos por ampliación da sección.

No análise realizado no ano 2013 dos custos de conservación correspondentes á
ampliación  da  autovía  AG-41  (enlace  de  Curro),  calcularonse  os  custos  de
conservación ordinaria dependentes da superficie da sección. Devanditos custos
ascendían  a  un  26,85%  dos  custos  totais  de  conservación  ordinaria.
Considerando esta relación, o custo medio de conservación ordinaria por km e
carril dependente da superficie da sección (aplicable a este caso de ampliación)
sería de 4.853,90 € / km e carril.

Tendo en conta que, como vimos, a ampliación Santiago Norte-Santiago Sur ten
unha lonxitude aproximada de 8,5 km, dos cales 5 km implican a ampliación de 2
carrís por calzada e 3,5 km implican a ampliación de 1 carril por calzada e que a
ampliación da ponte de Rande a lonxitude aproximada é de 5,9 km todos eles coa
ampliación  de 1  carril  por  calzada,  é dicir  que  o total  da lonxitude  dos  carrís
adicionais na obra de ampliación da AP-9 serían de 38,8 km, de acordo co cálculo
antes  visto,  o  incremento  de  custos  de  mantemento  dos  tramos  obxecto  da
ampliación de capacidade serían de  188.331,82 euros por ano,  moi inferior á
cantidade fixada como gastos de mantemento no Real Decreto 1733/2011 para os
tramos obxecto de ampliación. 

Neste sentido o informe remitido pola Xunta sinala que:

“En canto aos custos de conservación, aínda que se respectou o criterio
recolleito no RD 1733/2011 (1,4% do investimento considerado, crecendo
coa  inflación  prevista),  o  valor  obtido,  tanto  en  términos  anuais  (3,12
millóns  de  euros  no  ano  2018)  como totais  (140,93  millóns  de  euros)
parece  excesivamente  elevado,  dado  que  gran  parte  dos  custos  de
conservación e explotación non se incrementan debido á actuación, e que
de feito hai múltiples elementos que se reconstruíron durante as obras e
por  tanto xerarán incluso menores custos  de  conservación que os que
terían  se  non  se  realizara  devandito  investimento  (como  por  exemplo
sinalización  vertical  e  horizontal,  balizamento,  defensas,  e  mesmo
afirmado).”

3º.- Incremento do tráfico da autoestrada  por indución.

Outra circunstancia que non se tivo en conta á hora de aprobar o convenio e fixar
a compensación,  pero que se debería de ter,  é  o incremento de tráfico por
indución que se derivarase da mellora da circulación, xa que algúns usuarios

18 Estas autovías son Santiago-Brión, Salnés, Barbanza, Celanova e Costa da Morte.
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que  nas  circunstancias  orixinais  (retencións  neses  tramos,  que  foi  unha  das
causas  da  ampliación  da  capacidade)  non  farían  esas  viaxes,  faranos  como
consecuencia das melloras das condicións de tempo nesas viaxes. Isto unido no
tramo Morrazo  -  Vigo  e  Vigo-  Morrazo,  ao  desdobramento da Vía  Rápida  do
Morrazo (CG-4-1) e a súa conversión en autovía e ao carácter gratuíto para o
usuario dese tramo, era evidente que implicaría un incremento do IMD e maiores
ingresos por peaxe para o concesionario.

Esta redución da compensación a unha empresa concesionaria da explotación
dunha autoestrada como consecuencia do incremento inducido do tráfico derivado
dunha  medida  gobernamental  tívose  en  conta  para  a  determinación  da
compensación á concesionaria por outros gobernos, como o Goberno de Polonia.
Nese  caso  o  Goberno  polaco  acordou  conceder  unha  indemnización
compensatoria a Autostrada Wielkopolska19 por un cambio lexislativo que eximía
aos vehículos pesados do pago dunha peaxe pola utilización da autoestrada no
período comprendido entre o 1 de setembro de 2005 e o 30 de xuño de 201120.

O  método  de  compensación  baseouse  na  introdución  dunha  peaxe  virtual,
consistente nun pago contractual  que abonaría o Estado ao concesionario  por
cada vehículo pesado que utilizase unha autoestrada de peaxe. No marco da Lei
os concesionarios teñan dereito a percibir un reembolso equivalente ao 70 % do
importe  obtido  multiplicando  o  número  real  de  desprazamentos  de  vehículos
pesados  na  autoestrada  de  peaxe  polos  peaxes  virtuais  negociados  cos
concesionarios  para  os  vehículos  pesados  en  función  da  súa  categoría. Esa
redución  de  ata  o  70  %  dos  peaxes  virtuais  introduciuse  para  compensar  o
incremento previsto, pero descoñecido, no tráfico de vehículos pesados unha vez
quedasen exentos do pago de peaxes.

Esta  redución  da  compensación  a  unha  empresa  concesionaria  como
consecuencia  do  incremento  inducido  do  tráfico  derivado  dunha  medida
gobernamental tamén aparece contemplado no Real Decreto 681/2021, do 27 de
xullo,  polo que se modifican certos termos da concesión administrativa  para a
construción, conservación e explotación da Autoestrada do Atlántico AP-9. Este
Real Decreto, que volve a modificar a concesión de AUDASA, establece como
elemento  a  deducir  da  compensación  a  abonar  polo  Estado,  o  importe  dos
ingresos  de  peaxe  resultantes  do  tráfico  inducido  como  consecuencia  da
implantación  das  bonificacións  que  esa  norma  aprobou,  algo  que  debería
preverse no Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro. Non quere considerar
este Pleno que esa diferenza poda ter a súa orixe no feito de que a compensación
a AUDASA no Real Decreto 1733/2011 sería abonada polos usuarios e no Real
Decreto  681/2021  sería  abonada  polo  Estado  e  de  aí  a  maior  pulcritude  na
fixación dos criterios de compensación xa que afectarían ao presuposto de quen
firmaba o Convenio. 

En conclusión, na compensación establecida no Real Decreto 1733/2011, do 18
de novembro debería de establecerse, e non se fixo, un criterio de redución
da  compensación  polos  incrementos  de  tráfico  derivados  da  mellora  da
circulación consecuencia das obras de ampliación da capacidade así como

19 Esta empresa  era titular  dunha concesión para a construción e explotación  dun  tramo da
autoestrada  A2 adxudica o 10 de marzo de 1997 tras un procedemento de licitación pública. O
convenio de concesión asinouse o 12 de setembro de 1997 e adxudicouse por  un período de
corenta anos, é dicir, ata o 10 de marzo de 2037.
20 Lei, do 28 de xullo de 2005, pola que se modifica a Lei de autoestradas de peaxe e o Fondo
Nacional de Estradas, e Lei sobre o transporte por estradas.
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tamén do  proxecto de  conversión  en  autovía  da  vía  de  alta  capacidade,
sobre todo pola experiencia que xa se tiña do incremento de tráfico nese
tramo derivado da posta en servizo da vía rápida no ano 2005 .

4º.-  A inclusión dentro dos criterios para fixar o sistema de compensación
da variación da cota do Imposto de sociedades.

O Convenio contempla a repercusión no sistema de tarifas que se incrementa
para a compensación, da variación da cota do imposto de sociedades cando iso
non  é un  gasto  de  investimento  nin  tampouco  de  mantemento,  o  que  é  algo
totalmente alleo para o cálculo do equilibrio económico financeiro da concesión
como consecuencia da execución das obras, tendo en conta que o Imposto de
Sociedades é un imposto que grava a renda obtida pola empresa concesionaria e
non os ingresos, o que confire unha vantaxe singularizada en favor da empresa
concesionaria que non a tería sen a aprobación deste Real Decreto.

O Real Decreto 55/2017, do 3 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 2/2015,
do 30 de marzo, de desindexación da economía española, no seu art. 10 regula o
“Período de recuperación do investimento dos contratos”. Entende o Real Decreto
como  tal  período  aquel  no  que  previsiblemente  poidan  recuperarse  os
investimentos  realizados  para  a  correcta  execución  das  obrigas  previstas  no
contrato, incluídas as exixencias de calidade e prezo para os usuarios, no seu
caso, e permita ao contratista a obtención dun beneficio sobre o capital investido
en condicións normais de explotación.

Aplica  para iso unha fórmula financeira  na  que se valoran os fluxos de caixa
procedente das actividades de explotación e das actividades de investimento en
activos fixos, así como a taxa de desconto. Pois nese fluxo de caixa sinala que:

“O fluxo de caixa procedente das actividades de explotación comprenderá,
entre outros,  cobros e pagos derivados de canons e tributos,  excluíndo
aqueles que graven o beneficio do contratista21”

Non  se  inclúen  nesa  determinación  dos  fluxos  de  caixa  das  actividades  de
explotación o imposto de sociedades xa que gravan os beneficios do contratista.
O que fai estraño a inclusión da medida adoptada no Real Decreto 1733/2011 que
podería  cualificarse  como  unha  axuda  singular  concedida  a  unha  empresa
concesionaria, que afecta a ingresos públicos.

45).-  En conclusión, o parámetro para o cálculo do pago a AUDASA deberían de
establecerse previamente de forma obxectiva e transparente,  como medida para
cumprir exclusivamente a finalidade de compensar á empresa e evitando que un
exceso da mesma confira á concesionaria unha vantaxe económica singular que
favoreza a esa empresa respecto das empresas competidoras, o que podería levar
a considerala unha medida suxeita ao disposto nos artigos 107 a 108 do Tratado de
Funcionamento  da  Unión  Europea  que  regulan  as  axudas  outorgadas  polos
Estados membros (Axudas de Estado).

21 A letra grosa noa aparece no texto orixinal.
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VALORACIÓN DESDE A PERSPECTIVA DA COMPETENCIA DUN POSIBLE EXCESO
DE COMPENSACIÓN (SOBRECOMPENSACIÓN) DO REAL DECRETO 1733/2011:

ANÁLISE DESDE A PERSPECTIVA DO CONTROL EUROPEO SOBRE AXUDAS DE
ESTADO

46).- Vimos que:

1º.-   O Real  Decreto  1733/2011  establece  como sistema de compensación  a
AUDASA  polo investimento necesario  para  a  execución  das  obras  e  a  súa
posterior conservación e explotación, un incremento extraordinario de tarifas nos
percorridos con pago directo polos usuarios da Autoestrada  AP-9, en todos os
seus tramos, do 1 por 100 anual acumulativo durante vinte anos.

2º.-  Que  dito  investimento  podía  financiarse  por  outras  vías  á  marxe  da
concesionaria, acudindo a outros mecanismos máis abertos e competitivos e, con
alta probabilidade, máis eficientes desde a perspectiva da xestión dos recursos e
intereses públicos.

Debe  de  terse  en  conta,  ademais,  que  como  sinala  o  Real  Decreto  1733/2011  “a
construción,  conservación  e  explotación  das  obras  de  ampliación  da  capacidade  da
Autoestrada AP-9 e o incremento extraordinario de tarifas implican unha variación dos
fluxos  de  caixa  netos  anuais  xerados  na  explotación  da  autoestrada  derivados  da
variación: dos ingresos anuais de peaxe resultantes do incremento de tarifas, do importe
do  investimento  anual,  dos  maiores  gastos  de  conservación  e  explotación  como
consecuencia  da  posta  en  servizo  das  obras  de  ampliación  e  da  maior  dotación  á
amortización e a variación do importe do imposto de sociedades”, e que, a os efectos do
cálculo  da  compensación  a  AUDASA,  considerase  unha  elasticidade  do  tráfico  ao
incremento de tarifas do 8 por 100 e un incremento do custo anual de conservación do
1,4 por  100 do custo das obras para o primeiro ano da posta en servizo e nos anos
sucesivos de acordo coa evolución do IPC.

47).- Inclúense dentro dos criterios para a determinación do cálculo da compensación as
obras de conservación desa ampliación, pero, como vimos, inclúen algúns conceptos de
difícil encaixe como compensación:

a.-  A fixación dun tanto alzado para a conservación dunha obra nova cando, de 
acordo co Informe da Xunta de Galicia, serían eses custos aproximadamente  70  
veces superiores aos gastos de conservación dunha autovía nova e 17 veces  
superiores aos gastos de conservación dunha autovía xa con anos de uso.

b.- A inclusión neses gastos de conservación a compensar de tramos que xa  
formaban parte da concesión existente e cuxo mantemento forman parte das  
obrigacións da concesionaria.

c.- A inclusión da variación da cota do Imposto de sociedades, o que confire á  
concesionaria unha vantaxe económica singular xa que reduce os seus custos  
de explotación e favorece a esa empresa respecto das empresas competidoras o 
que podería ser constitutivo dunha axuda de Estado.

48).- Pero tamén é necesario coñecer se o cálculo dos que percibirá AUDASA por ese
incremento da tarifa do 1% acumulativo excede da compensación que lle correspondería.
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49).-  Este  Pleno  solicitou  a  Autoestradas  do  Atlántico  Concesionaria  Española  S.A.
(AUDASA), á  Delegación do Goberno nas Sociedades Concesionarias de Autoestradas
Nacionais  de  Peaxe  e  ao  Ministerio  de  Transportes  Mobilidade  e  Axenda  Urbana
(Secretaría Xeral de Infraestruturas) para que enviasen:

a.- Calquera tipo de estudo económico que realizasen ou encargasen que servira
para determinar que a compensación do investimento realizada para a execución
das obras e a súa posterior conservación prevista na cláusula sexta do Convenio
aprobado polo Real Decreto 1733/2011, debería de establecerse nun incremento
de tarifas do 1% anual acumulativo durante vinte anos.
b.-  Calquera  tipo  de  estudo  que  realizasen  ou  encargasen  para  calcular  a
compensación que debería percibir o concesionario (AUDASA) polo investimento
que ía a realizar na execución da obra da ampliación de capacidade de diversos
tramos da autoestrada e a súa posterior conservación.

50).-  A  Delegación  do  Goberno  nas  Sociedades  Concesionarias  de  Autoestradas
Nacionais  de  Peaxe  e  o  Ministerio  de  Transportes  Mobilidade  e  Axenda  Urbana
(Secretaría Xeral  de Infraestruturas) non contestaron a esta solicitude a pesar de ser
reiterada en dous ocasións, polo que, como xa sinalamos, este Pleno non pode coñecer
se existiu algún tipo de estudo que o Ministerio de Fomento, naquel momento, encargase
ou realizase para calcular a compensación que debería de recibir o concesionario e o
porqué esa compensación tería que implicar  a subida dun 1% anual  acumulativo das
tarifas de peaxe durante 20 anos, e non un 0,50%, por exemplo, o para evitar que esa
compensación implicase un exceso de compensación en favor da empresa operadora,
que significaría unha vantaxe singular e unha distorsión da competencia.

51).- A empresa concesionaria contestou a ese requirimento recoñecendo que:

“non nos consta que esta sociedade concesionaria realizase nin encargase ningún
estudo económico,”

52).-  De acordo  con iso,  non  lle  consta  a  esta  CGC a  existencia  de  ningún  estudo
realizado pola empresa concesionaria o polo Ministerio de Fomento antes da aprobación
do  Convenio  polo  que  se  modificaron  determinados  termos  da  concesión  para  a
construción,  conservación  e  explotación  da  Autoestrada  do  Atlántico  AP-9,  que
xustificase  o  cálculo  da compensación  e  o  incremento  extraordinario  de  tarifas,  algo
totalmente contrario ao que sería a  prudente actuación dun operador de mercado e o
que implica a obrigada protección do interese publico.

53).- Como sinalou a Comisión Europea na súa Decisión (UE) 2018/556  25 de agosto
de 2017  relativa  a  unha compensación  do  Goberno de  Polonia  en favor  dunha
concesionaria  dunha  Autoestrada “unha  compensación  excesiva  outorga  ao
concesionario unha vantaxe indebida”22 Asi mesmo sinala no apartado 125 desa mesma
Decisión que:

“A  Comisión  recoñece,  así  mesmo,  que  unha  compensación  que  soamente
restaura os efectos do cambio lexislativo non constitúe unha axuda estatal como
tal. Con todo, considera que unha compensación que exceda do que normalmente
é necesario para restaurar os efectos do cambio lexislativo outorga unha vantaxe
selectiva á empresa”.

22 Decisión  (UE)  2018/556  da  Comisión  do  25  de  agosto  de  2017  relativa  á  axuda  estatal
SA.35356  (2013/C)  (ex  2013/NN,  ex  2012/N)  concedida  por  Polonia  en  favor  de  Autostrada
Wielkopolska S.A.  DOUE  10 de abril de 2018, L92., apartado 121.
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Isto é, unha posible axuda de Estado ex art. 107.1 TFUE

54).- Na análise de compensacións derivadas do Real Decreto 1733/2011 remitido pola
Xunta  de  Galicia,  que  se  basea  en  cálculos  da  propia  AUDASA,  sinala  que  ese
incremento de tarifa do 1% acadaría a cifra de 1.463,05 millóns de euros ata o ano 2043.

A aplicación  do  1% acumulativo  anual  do RD 1733/2011  implica  un  pago  total
adicional por parte dos usuarios (e un ingreso para a concesionaria), considerando
o efecto do IPC, de 1.463,05 M€, para o financiamento dunhas obras que ascenden
a 228,217 millóns de euros23.

Desde a perspectiva da competencia, que é o que corresponde a unha Autoridade de
competencia  como  a  Comisión  Galega  da  Competencia,  a  cuestión  que  debemos
expornos é se un operador nunha economía de mercado no ano 2011 por un adianto
de  investimento  realizado  por  un  terceiro  de  228,217  millóns  de  euros  estaría
disposto a pagar 1.463,05 millóns de euros en 20 anos. Se a resposta é afirmativa a
medida é válida desde a perspectiva do control europeo sobre axudas estatais. Se
non o é, estariamos ante unha vantaxe que podería cualificarse de axuda estatal ex
artigo 107.1 TFUE.

Non corresponde a esta CGC -e tampouco podería facelo con plenas garantías ante a
falta de colaboración da concesionaria e algunha das administracións intervenientes ao
non achegar a información que lles foi requirida- calcular o que supoñería de intereses a
un operador o recibir  unha obra executada por  un terceiro cuxo investimento supoña
unha cantidade de 228,17 millóns de euros e abone a ese terceiro en 20 anos un total de
1.463,05 millóns de euros, pero unha aproximación podería achergar esa cifra ao 9,72%
de intereses, porcentaxe que dificilmente aceptaría un operador de mercado.  

55).-  No  caso  examinado  pódese  valorar  a  posible  existencia  dun  exceso  de
compensación en favor  de  “Autoestradas do Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”
(AUDASA) pola execución das obras de ampliación da capacidade de diversos tramos da
devandita  autoestrada,  e  que  ten  a  súa  causa  na  subida  de  tarifas  derivada  da
aprobación polo Estado do Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro, de tal xeito que
a empresa concesionaria da autoestrada, percibiría e segue percibindo, a través dese
incremento durante o prazo previsto, unha cantidade moi superior á que abonaría polo
financiamento desas mesmas obras un operador de mercado. E eiso non é unha cuestión
irrelevante desde aperspectiva da libre competencia, tendo en conta que a beneficiaria
pertence a unha empresa europea que compite en diferentes mercados.

56).- Es certo que este sistema de compensación é extremadamente complexo e pouco
transparente (o que parece inadecuado cando se trata de decisións  públicas) xa que non
se realiza por medio de entrega directa de diñeiro pola Administración do Estado senón a
través  dun  incremento  que  deberán  de  abonar  os  usuarios  da  Autoestrada  AP-9,
incremento que é aprobado polo Estado e que ten que destinarse á compensación do
investimento realizado e o maior custo da conservación da autoestrada. Tamén é certo
que o  Estado é  pagador  directo  desas  tarifas  por  suposto  de peaxe na sombra que
existen nesa concesión en determinados tramos e que supuxeron 12.669.503,40 euros
no ano 2018 e 13.311.351,69 euros no ano 2019.

23  De acordo coas contas anuais do ano 2020 de “Autoestradas do Atlántico, Concesionaria
Española, S.A.” (AUDASA)  que aparece na súa páxina web na que sinalan que os investimentos
compensables ao amparo do Real Decreto 1733/2011 ascenden á cantidade de 228,217 millóns
de euros.
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Hai que sinalar que a aprobación do Real Decreto 681/2021, do 27 de xullo, polo que se
modifican certos termos da concesión administrativa para a construción, conservación e
explotación da Autoestrada do Atlántico AP-9 implicou un cambio neste tema xa que,
como  consecuencia  dese  Real  Decreto  o  Estado  converteuse  no  que  poderíamos
denominar “un pagador non usuario” do incremento extraordinario de tarifas do 1 por 100
anual acumulativo durante vinte anos previstos no Real Decreto 1733/2011, de tal xeito
que a compensación non só abonarase con diñeiro dos usuarios senón tamén con fondos
estatais. 

O propio Real Decreto 681/2021, do 27 de xullo fixa para o exercicio 2021 a contía de
41.803.856  euros  como  pago  a  AUDASA  da  compensación  pola  aplicación  das
bonificacións de peaxe previstas nese Real Decreto, e tendo en conta que esta cantidade
refírese tan só 5 meses e 2 días do ano, pódese considerar que a cifra anual a abonar
polo Estado será superior aos 80 millóns de euros. Tendo en conta que os ingresos por
peaxe de AUDASA do ano 2019 foron de 153.407.276,26 euros (o ano 2020 diminuíron
pola  situación  de  pandemia,  datos  reflectidos  nas  contas  anuais  de  AUDASA),  e
condicionado do que resulte da aplicación deste Real Decreto, a cantidade que abonará o
Estado  a  AUDASA  podería  chegar  a  supoñer  sobre  o  50%  dos  ingresos  da
concesionaria, faría do Estado o principal pagador de peaxes da AP-9 e convertería a esa
empresa nunha perceptora millonaria de fondos estatais durante todo o tempo restante
da concesión.

EXCESO DE COMPENSACIÓN (SOBRECOMPENSACIÓN) E AXUDAS DE ESTADO

Axudas de Estado

57).-  As  axudas  públicas  son  unha  das  manifestacións  da  intervención  pública  na
actividade económica e,  por  tanto,  un factor  externo o esóxeno ás propias forzas do
mercado que pode supoñer problemas desde o punto de vista da competencia, xa que
reforza a posición do beneficiario (neste asunto, o actual concesionario) en detrimento
dos seus competidores e pode tamén afectar a mercados conexos, nunha dimensión que
non  se  limitaría  nin  á  comunidade  autónoma  de  Galicia  nin  sequera  ao  mercado
exclusivamente nacional.

58).- Por iso, a regra xeral no ámbito UE é a da prohibición, polo menos de principio, de
aquelas medidas que poidan cualificarse como axudas públicas (o de Estado), por reunir
as condicións que enuncia o art. 107.1 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea
(TFUE). Dita prohibición, con todo, non é, radical nin absoluta, senón só “de principio”, na
medida na que si unha medida é considerada axuda estatal ex artigo 107.1 TFUE, pode
ser  excepcionalmente  autorizada,  se  concorre  algunha  das  excepcións  previstas  no
propio artigo 107.2 e 3 TFUE e ao abeiro do disposto no artigo 106 TFUE, respecto das
actividades cualificadas como de interese económico xeral (SIEG).

O que realmente se prohibe é a concesión indiscriminada de medias que eventualmente
poidan  ser  reputadas  conforme  á  práctica  e  xurisprudencia  europea  como  axudas
estatais, isto é, que calquera Estado membro debe ter en conta esta disciplina á hora de
programar medidas que eventualmente puidesen entrar no ámbito de aplicación do artigo
107.1.  TFUE,  o  que  implica,  salvo  determinados  supostos,  a  obrigación  de  notificar
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previamente ditas medidas e non executala ata que a Comisión se pronuncie ao respecto
ex art. 108 TFUE.

59).-  Para  ser  coherentes  co  sistema  deseñado  no  TFUE  e  os  seus  predecesores
debemos de  fuxir  dunha  concepción  restritiva  do concepto de axuda  de  Estado  que
implique a exclusión da cualificación como tal de supostos nos que o que existe é unha
decisión do Estado que implica, na práctica, unha vantaxe a unha ou varias empresas
que non o obterían sen esa intervención estatal, sobre todo cando esa vantaxe é singular
(ad hoc) a unha empresa determinada. O cada vez maior control das axudas de Estado
pode levar a algunhas administracións a acudir a operacións de enxeñería creativa para
evitar o marco, nalgúns casos restritivos, do que se valora como axudas de Estado, pero
que son operacións que conceden aínda que non sexa de forma expresa, unha axuda a
unha empresa.

60).- No ámbito da Unión Europea nin o TFUE nin os seus predecesores definen o que é
unha axuda de Estado, xa que o art. 107.1 do TFUE establece simplemente o principio
xeral de incompatibilidade co mercado interior das axudas outorgadas polo Estado. Por
iso a Comisión, coa finalidade de axudar a esclarecer o concepto de axuda de Estado,
elaborou a Comunicación da Comisión relativa ao concepto de axuda estatal conforme ao
disposto no artigo 107,1 do TFUE24, (CCAE) pero a doutrina sinala como substrato de
toda axuda a existencia dunha “vantaxe” da que se beneficia determinadas empresas e
que non obterían en condicións normais de mercado. É o efecto da medida e non a causa
ou razón da intervención do Estado o relevante para a existencia desa axuda25 e de aí a
pouca importancia da forma que esa medida poida adoptar.  

61).- Nese contexto e para determinar a posible existencia dunha vantaxe inxustificada a
favor dun beneficiario concreto, veuse apelando ao mercado, comparando a actuación do
operador público cun hipotético operador privado racional que actuase en circunstancias
equivalentes. Por iso, outro elemento que serve na determinación da existencia ou non
desa axuda é a apelación ao principio ou test do inversor privado nunha economía de
mercado,  que  serve  para  determinar  se  as  transaccións  económicas  realizadas  por
organismos públicos prodúcense en condicións normais de mercado ou se implican a
concesión dunha vantaxe que non se produciu nas devanditas condicións. Este principio
levou á CCAE á formulación do que denomina como “proba do operador nunha economía
de mercado (OEM)” de tal xeito que para determinar se o investimento dun organismo
público constitúe axuda estatal ”(…) hase de apreciar se, en circunstancias similares, un
investidor  privado  dun  tamaño  comparable  que  opere  en  condicións  normais  dunha
economía de mercado, podería ser inducido a realizar o investimento en cuestión”26 e que
“(…) para determinar se o investimento dun organismo público constitúe axuda estatal,
hase de apreciar  se,  en circunstancias similares,  un investidor  privado de un tamaño
comparable que opere en condicións normais dunha economía de mercado, podería ser
inducido a realizar o investimento en cuestión”27

62).- Neste sentido o Tribunal Xeral da UE (TG) sinalou recentemente que “Ante unha
serie de alternativas antes de realizar unha transacción, un investidor privado racional

24 DO C 262 de 19.7.2016, pág. 1 e ss.
25 “Que  o  art.  92  (hoe  107  TFUE)  non  distingue  segundo  as  causas  ou  os  obxectivos  das
intervencións a que se refire, senón que as define en función dos seus efectos” STJUE do 2 de
xullo de 1974 asunto 173/1973, Italia /comisión apartado 27.
26 Comunicación dá Comisión relativa  ao concepto de axuda estatal conforme ao disposto no
artigo 107,1 do TFUE, apartado 74.
27 Comunicación da Comisión relativa  ao concepto de axuda estatal conforme ao disposto no
artigo 107,1 do TFUE, apartado 74.
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debe sopesar as vantaxes e desvantaxes de cada unha delas para elixir a opción máis
vantaxosa”28

63).-  A propia CCAE regula unhas consideracións específicas para determinar  se as
condicións dos préstamos concedidos polas  Administracións Públicas aos operadores
axustase ás condicións de mercado e fixa os criterios para considerar se ese préstamo
entraría dentro da cualificación de axuda. Así sinala no apartado 113 que:

“No caso dos préstamos, os métodos para calcular un tipo de referencia, que faga
a función de valor substitutivo para o prezo de mercado en situacións nas que non
é fácil identificar transaccións de mercado comparables [algo que é máis probable
que se aplique a transaccións que implican cantidades limitadas e/o transaccións
nas  que  participen  pequenas  e  medianas  empresas  (pemes),  expóñense  na
Comunicación  sobre  o  tipo  de  referencia.  Cabe  lembrar  que  este  tipo  de
referencia non é máis que un valor substitutivo. Se as transaccións comparables
habitualmente producíronse a un prezo inferior ao indicado como valor substitutivo
polo tipo de referencia, os Estados membros poden considerar que este prezo
inferior é o prezo de mercado. Se, por outra banda, a mesma empresa realizou
transaccións similares recentes a un prezo superior ao tipo de referencia e a súa
situación financeira e  a  contorna do mercado  permaneceron substancialmente
invariables,  o  tipo  de  referencia  poida  que  non  constitúa  un  valor  substitutivo
válido dos tipos de mercado nese caso concreto.”

Os tipos de referencia, aos que se refire esta Comunicación, se aplican en substitución
do tipo de mercado con obxecto de medir o equivalente de subvención dunha axuda, en
especial cando se abona en varios prazos, e de calcular o elemento de axuda que resulta
dos réximes de préstamos bonificados29.

O caso dos excesos de compensación

64).- No caso que nos ocupa, e tal como configurouse pola administración e AUDASA,
non  nos  atopamos  ante  un  préstamo,  senón  que  se  trata  dunha  compensación
económica que AUDASA recibe polo investimento realizado na ampliación de capacidade
de diversos tramos da devandita autoestrada polo que habería que determinar  se os
maiores  ingresos  que  esta  recibirá  como  consecuencia  do  incremento  de  tarifas
aprobadas polo Estado correspondería ao que pagaría un investidor privado racional dun
tamaño comparable que operase en condicións normais dunha economía de mercado. É
dicir, se a compensación que recibirá AUDASA a través do incremento de tarifas sería
equivalente ao pago que lle faría unha empresa pola execución e financiamento desas
mesmas obras e do que tería que dar conta aos seus accionistas.

65).- De acordo coa cláusula sexta do Convenio aprobado polo Real Decreto 1733/2011,
do 18 de novembro que vimos, e examinado con detalle con anterioridade, establécese
un incremento acumulativo das tarifas de todos os tramos do 1% anual durante 20 anos
para compensar á concesionaria pola investimento realizado,  así  como polas demais
obrigacións que asume en virtude do Convenio, dispón que:

28 Sentenza  do  Tribunal  Xeral  do  5  de  maio  de  2021,  no  asunto  T-561/18,  ITD,
Brancheorganisation for den danske vejgodstransport  & Danske Fragtmænd/Comisión Europea
apartado  360.  Nste  mesmo  sentido  sentenzas  do  24  de  xaneiro  de  2013,  Frucona  Košice  /
Comisión, C - 73/11 apartados 79 e 80 e do 21 de marzo de 2013, Comisión / Buczek Automotive,
C - 405/11 P, apartados 56 a 58.
29 Comunicación da Comisión relativa á revisión do método de fixación dos tipos de referencia e
de actualización (2008/C 14/02) DO C 14 de 19.1.2008, p. 6.
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“A  compensación  a  AUDASA  polo  investimento  realizado  na  ampliación  da
autoestrada AP-9 e os maiores gastos de conservación e outros, derivados de
aquela ampliación da autoestrada entendese alcanzada no momento en que o
valor capitalizado das variacións anuais dos fluxos de caixa fágase nulo a unha
taxa do 8 por 100, momento a partir do cal deixarán de aplicarse os incrementos
extraordinarios de tarifas que se establecen neste Convenio”

O Real Decreto 1733/2011 establece, por tanto, de forma clara e expresa, unha taxa fixa
do  8%  sen  posibilidade  de  revisión,  taxa  que  serve  para  determinar  cando  a
compensación entenderase alcanzada, xa que esta só producirase no momento en que o
valor capitalizado das variacións anuais dos fluxos de caixa fágase nulo a esa taxa do 8
por 100. 

66).- Vimos, por exemplo, que os tipos de referencia aplícanse en substitución do tipo de
mercado con obxecto de medir o equivalente de subvención dunha axuda, en especial
cando se abona en varios prazos. Pois ben, en novembro de ese ano 2011 o tipo oficial
de referencia do mercado hipotecario respecto do tipo medio dos préstamos hipotecarios
a máis de 3 anos para adquisición de vivenda libre do conxunto de entidades de crédito
estaba no 3,696 %30.

Ademais de acordo co Boletín Económico do Banco de España de novembro de 2011 os
tipos de interese do Eurosistema estaban entre o 1,5% e 2,25% (o máximo); os tipos de
interese da Débeda do Estado a longo prazo (10 anos) era do 5,45% máximo; o tipo de
interese no mercado primario non chegaba ao 4% e no secundario menos do 5,5%.

O Boletín Oficial do Estado do 11 de novembro de 2011 contén un anuncio de Caixabank
que fala de tipos no mercado hipotecario do 2,5% e TAE 3,694% e do Tipo activo de
referencia das caixas de aforro do 5,5%. Ese mesmo ano o tipo de interese legal era do
4%31.

Máis  reveladora  é  a  evidencia  da  Emisión  de  Obrigacións  Simples  de  Abertis
Infraestruturas, S.A. decembro 2011” emitidas o 29 de decembro de 2011 por un importe
de 120.000.000 euros e tendo como data de amortización o 30 de marzo de 2020, xa que
o seu tipo de interese era do 4,375% nominal anual, ou as propias obrigacións “AUDASA
2011” emitidas o 31 de maio de 2011 por un importe de 66.110.000 euros e cun prazo de
amortización  a  10  anos  cuxo  tipo  de  interese  era  do  6%  anual  bruto.  Tamén  as
obrigacións  “AUDASA  2012”  emitidas  o  16  de  maio  de  2012  por  un  importe  de
10.303.600 euros e con un prazo de amortización a 10 anos cuxo tipo de interese era do
5,75% anual bruto.

67).- A  evolución  dos  tipos  de  interese  abonados  por  AUDASA  para  financiarse  foi
reducíndose de xeito considerable. No Informe de Auditoría, Contas anuais e Informe de
Xestión  ao  31  de  decembro  de  2019  de  Itínere  Infraestruturas,  S.A.,  grupo  ao  que
pertence AUDASA sinala que AUDASA:

“con data 16 de decembro de 2019, suscribiu un contrato de préstamo sindicado
por importe de 400 millóns de euros a desembolsar o 1 de abril de 2020 e cuxo
obxecto é facer fronte ao refinanciamento da emisión de obrigacións fiscalmente
bonificadas con vencemento na devandita data. O nominal  do citado préstamo
divídese en dous tramos: A) de 300 millóns de euros a desembolsar integramente
na data de vencemento da emisión e B) de 100 millóns de euros a desembolsar
no  caso  en  que  non  se  realizase  unha  emisión  de  obrigacións  fiscalmente

30 Portal Clientebancario do Banco de España
31 Portal Clientebancario do Banco de España
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bonificadas  pola  citada  cantidade,  ou  se  esta  non  se  subscribise  na  súa
totalidade.  A  remuneración  do  devandito  préstamo  é  a  un  tipo  de  interese
equivalente ao Euribor a 6 meses máis un marxe do 1,15% e ten fixado o seu
vencemento  en  novembro  de  2024.  Sinalar  tamén  a  mellora  obtida  nas
condicións desta refinanciajeht9, dado que a citada emisión de obrigacións
ten un custo do 4,75%. O citado préstamo conta coa garantía de ENA.”32

Por último, o tipo de interese das obrigacións emitidas por AUDASA no mes de novembro
do  ano  2020  é  do  1,6%,  mentres  a  taxa  de  compensación  fixada  no  Real  Decreto
1733/2011 sigue sendo do 8%.

68).- A taxa fixa do 8% que establece a  cláusula sexta era por  tanto moi superior a
calquera referencia aos tipos de préstamos nesas datas, ademais, ao ser fixo, multiplica,
por moito, o tipo de interese dos préstamos cos que se financia a empresa concesionaria
(AUDASA) que executou as obras, do que se deduce que a solución acordada no Real
Decreto 1733/2011, do 18 de novembro non sería a opción que adoptaría un prudente
investidor  privado.  Un  investidor  privado  que  realizase  a  mesma  operación  non
compensaría  a AUDASA cunha cantidade tan alta como a que esta  vai  percibir  pola
subida de tarifas durante o prazo dos 20 anos, sinxelamente porque os intereses que ese
OEM pagaría por esa cantidade serían moi inferiores.

69).- Ademais,  este  acordo  aprobado  no  Real  Decreto  1733/2011  non  se  realiza
mediante unha licitación competitiva, transparente e non discriminatoria33, senón que se
pactou directamente co concesionario e beneficiario da compensación e non se pode ter
en  conta  para  a  consideración  de  OEM  por  parte  do  Estado  a  súa  condición  de
autoridade pública,  de tal xeito que hai  que deixar de lado calquera consideración de
carácter social rexional o sectorial34 polo que non poderá xustificarse en ningunha desas
razóns o exceso de compensación que recibirá a concesionaria.

70).- En resumo, nun suposto como o contemplado no Real Decreto 1733/2011 un
operador económico de mercado que analizase toda a serie posible de alternativas
antes  de  realizar  un  acordo  como  o  previsto  no  contido  nese  Real  Decreto,
sopesando previamente as vantaxes e desvantaxes de cada unha delas para elixir a
máis  vantaxosa,  dificilmente  optase  pola  contemplada  no  contido  dese  Real
Decreto como sistema para compensar un adianto nese investimento.

71).- En  conclusión, de acordo coa información dispoñible, e salvo mellor criterio, se
podería considerar razoablemente, por todo o anterior, como excesiva a compensación

32 As palabras en letra grosa non aparecen no documento orixinal
33 “Pode demostrarse directamente mediante información de mercado específica da transacción
se esta  respecta  as  condicións  de  mercado  nas  seguintes  situacións:  i)  cando  a transacción
realízase pari passu (en igualdade de condicións) por entidades públicas e operadores privados,
ou ii) cando se refire á venda e adquisición de activos, bens e servizos (ou outras transaccións
comparables) realizadas mediante unha licitación competitiva, transparente, non discriminatoria e
incondicional.” CCAE, apartado 84.
34 “En especial, da xurisprudencia dedúcese que, para apreciar se a mesma medida adoptouse
en condiciones normais de mercado por un investidor privado que se atopaba nunha situación o
máis similar posible á do Estado, só se deben ter en conta os beneficios e as obrigacións ligados á
situación deste último en calidade de accionista, con exclusión dos que lle correspondan como
poder  público  (véxanse nese sentido as sentenzas do 10 de xullo  de 1986,  Bélxica/Comisión,
234/84, Rec. p. 2263,  apartado 14, e 40/85,  Rec. p. 2321,  apartado 13; do 14 de setembro de
1994, España/Comisión, C-278/92 a C-280/92, Rec. p. I-4103, apartado 22, e do 28 de xaneiro de
2003,  Alemaña/Comisión,  C-334/99,  Rec.  p. I-1139,  apartado 134)”  Sentencia  do  Tribunal  de
Xustiza do 5 de xuño de 2012, Comisión/EDF,C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, apartado 79.
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aprobada polo Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro, en favor de “Autoestradas
do Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) pola cal se paga a execución das
obras de ampliación da capacidade de diversos tramos da devandita autoestrada, de tal
xeito  que a empresa concesionaria percibirá unha compensación moi  superior  á  que
abonaría polo financiamento desas mesmas obras un operador de mercado.

Como  sinala  a  Comisión  Europea  na  súa  Decisión  2018/556,  unha  compensación
excesiva  outorga  ao  concesionario  unha  vantaxe  indebida  e  outorga  unha  vantaxe
selectiva á empresa35, criterio confirmado polo Tribunal Xeneral que revisou ese mesmo
asunto36.

VISIÓN DESDE A PERSPECTIVA DA COMPETENCIA DOS EXCESOS DE
COMPENSACIÓN

72).- Analizada, en base á información aportada e a que este órgano puido obter, como
hipótese altamente razoable a moi posible existencia dun exceso de compensación en
favor  da  empresa concesionaria  da  autoestrada  de  peaxe  AP-9  “Autoestradas  do
Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”  (AUDASA)  pola  execución  das  obras  de
ampliación da capacidade de diversos tramos da devandita autovía, debemos de analizar
se ese exceso podería encaixar dentro dos requisitos exixidos para ser considerada unha
Axuda de Estado.

COMPENSACIÓNS A CONCESIONARIAS DE AUTOESTRADAS DE PEAXE e AXUDA
DE ESTADO

73).- A existencia dunha posible axuda de Estado no ámbito do sector das empresas
concesionarias  das  autoestradasde  peaxe  polas  compensacións  excesivas  (sobre
compensacións)  recibidas de administracións públicas foi  obxecto de análise por esta
CGC no seu Informe de Promoción da Competencia IPRO 2/202037. Nel examinouse o
potencial  efecto de distorcer que sobre a competencia ten as axudas públicas a esas
empresas e o réxime normativo europeo sobre as mesmas ao sinalar que:

“(…) En efecto, as axudas públicas, figura na que encaixarían inicialmente esas
denominadas  compensacións,  son  unha  das  manifestacións  da  intervención
pública  na actividade económica e,  por  tanto,  un factor  externo o  esóxeno ás
propias forzas do mercado que pode supoñer problemas desde o punto de vista
da competencia.

35 Decisión  (UE)  2018/556  da  Comisión  do  25  de  agosto  de  2017  relativa  á  axuda  estatal
SA.35356  (2013/C)  (ex  2013/NN,  ex  2012/N)  concedida  por  Polonia  en  favor  de  Autostrada
Wielkopolska S.A.  DOUE  10 de abril de 2018, L92., apartado 121 e 125.
36Sentenza  do TG do  24 de outubro  de  2019,  no  asunto  T 778/17,  Autostrada  Wielkopolska
S.A./Comisión (ECLI:EU:T:2019:756)
37Informe  de  Promoción  da  Competencia  IPRO  2/2020  do  27  de  outubro  sobre  eventuais
compensacións  ás  concesionarias  de  Autoestradas  e  autovías  da  Comunidade  Autónoma  de
Galicia pola redución de ingresos durante a vixencia do estado de alarma desde a perspectiva da
competencia
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Por iso, a regra xeral no ámbito UE é a da prohibición de aquelas medidas que
poidan cualificarse como axudas públicas (o de Estado), por reunir as condicións
que  enuncia  o  art.  107.1  do  Tratado  de  Funcionamento  da  Unión  Europea
(TFUE).,  conforme ao cal  “Salvo que os Tratados dispoñan outra cosa,  serán
incompatibles  co mercado interior,  na medida  en  que afecten  os  intercambios
comerciais  entre  Estados  membros,  as  axudas  outorgadas  polos  Estados  ou
mediante fondos estatais, baixo calquera forma, que falseen ou amencen falsear a
competencia, favorecendo a determinadas empresas o producións.”

Dita prohibición, con todo, non é radical nin absoluta, senón só “de principio”, na
medida na que si unha medida é considerada axuda estatal ex artigo 107.1 TFUE,
pode  ser  excepcionalmente  autorizada,  se  concorre  algunha  das  excepcións
previstas no propio artigo 107.2 e 3 TFUE e ao abeiro do disposto no artigo 106
TFUE, respecto das actividades cualificadas como de interese económico xeral
(SIEG)”.

74).- Neste  mesmo  sentido  a  Comisión  Nacional  dos  Mercados  e  a  Competencia
(CNMC)38 fala  do “potencial  de distorcer  da competencia  das  axudas de Estado e a
problemática que xeran en termos de procedementos de infracción por parte da Comisión
Europea”. Pero en materia de axudas, o artigo 106.2 TFUE prevé un réxime singular para
os Servizos cualificados como de Interese Económico Xeral (SIEG) cando dispón:

“2. As empresas encargadas da xestión de servizos de interese económico xeral
ou que teñan o carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas ás normas dos
Tratados,  en  especial  ás  normas  sobre  competencia,  na  medida  en  que  a
aplicación  das  devanditas  normas  non  impida,  de  feito,  ou  de  dereito,  o
cumprimento  da  misión  específica  a  elas  confiada.  O  desenvolvemento  dos
intercambios  non deberá quedar  afectado  en  forma tal  que  sexa  contraria  ao
interese da Unión.”

75).- Sen entrar a analizar o carácter de axuda estatal ou non das compensacións ás
empresas  polas  cargas  derivadas  da  prestación  de  servizos  cualificados  como  de
interese  económico  xeral  (SIEG),  podemos   sinalar,  de  acordo  coa  Xurisprudencia
consolidada, que a mera compensación dos sobrecustos derivados do cumprimento das
obrigacións derivadas da asunción de misións cualificables como de SIEG non constitúen
axuda estatal e, por lo tanto, non deben de ser tratada como tales, na medida en que
cumpran de forma simultánea os catro requisitos establecidos polo Tribunal de Xusticia
na coñecida sentenza Altmark do 24 de xullo  de 200339.  Nesa sentenza,  o TJCE vai
asumir e ratificar a doutrina sentada pola sentenza Ferring40, dando un paso máis, ao
precisar  catro  requisitos  que  deben  concorrer  simultáneamente,  para  que  as
compensacións controvertidas poidan eludir a cualificación como axudas estatais, ao non
poder ser reputadas como “vantaxes”, con iso trátase de evitar que esas achegas ou
compensacións  quedaran  practicamente  exentas  de  control41.  Fora  das  devanditas

38 IPN/CNMC/010/15 Anteproxecto de lei de contratos do sector público.
39 Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark
GmbH, asunto C-280/00, Rec. 2003, p. I-07947
40 STJCE, do 22 de novembro de 2001, en relación á cuestión prexudicial suscitada no caso
Ferring SA c. Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Rec. 2003, p. I-07947
41 Estes  requisitos  que  deben  concorrer  simultánea,  son:  en  primeiro  lugar  que  a  empresa
beneficiaria debe estar efectivamente encargada da execución de obrigacións de servizo público e
estas deben estar claramente definidas. En segundo lugar, que os parámetros para o cálculo da
compensación deben establecerse previamente de forma obxectiva e transparente, para evitar que
esta confira  unha  vantaxe económica que poida favorecer  á empresa beneficiaria respecto  ás
empresas  competidoras.  En  terceiro  lugar,  que  a  compensación  non  pode  superar  o  nivel
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previsións, calquera achega ou medida que reúna as condicións previstas no artigo 107.1
TFUE debe ser tratada como axuda estatal e suxeitarse ás previsións establecidas para
as mesmas.

76).- Pero  no  caso  que  estamos  a  analizar  a  compensación  recibida  pola  empresa
AUDASA  non  é  derivada  da  prestación  dun  servizo  cualificado  como  de  Interese
Económico Xeral (SIEG). A compensación recibida en base ao Real Decreto 1733/2011,
do  18  de  novembro  ten  a  súa  orixe  na  actuación  do  concesionario  como  un  mero
financeiro  dunha  obra  de  ampliación  de  capacidade  de  diversos  tramos  da
autoestrada concesionada da que ela mesma é concesionaria, obra que podería ser
executada polo propio Estado con recursos propios ou acudindo ao mercado de crédito e
sometendo a licitación a súa adxudicación de acordo coa Lei de Contratos do Sector
Público  vixente  nesa data.  Trátase,  por tanto,  do pago polo Estado42 a AUDASA por
realizar esta unas ampliacións de capacidade nunha autoestrada de peaxe sometida a
concesión e non da prestación dun servizo de interese económico xeral, por iso é polo
que non sexa aplicable nin o art. 106 do TFUE nin a doutrina Altmark.

77).- Excluída  a  compensación  percibida  pola  empresa  “Autoestradas  do  Atlántico,
Concesionaria  Española,  S.A.”  (AUDASA)  do  ámbito  de  aplicación  dos  SIEG  e  da
doutrina  Altmark  deberemos  examinar,  como  sinalamos,  se  a  posible  compensación
excesiva prevista no Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro cumpre os requisitos
exixidos para poder ser cualificada como axuda de Estado na medida en que reúna as
condicións exixidas no artigo 107.1 do TFUE.

AXUDAS DE ESTADO AO SECTOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE
AUTOESTRADAS

78).- En relación co financiamento de infraestruturas e a súa consideración ou non da
aplicación ás mesmas da normativa de axudas de Estado, na xa citada Comunicación da
Comisión  relativa ao concepto de axuda estatal  conforme ao disposto no artigo 107,
apartado 1, do Tratado de Funcionamento da Unión Europea43 (2016/C 262/01) sinálase
que:  

“O financiamento público de numerosas infraestruturas adoitaba considerarse que
non  entraba  no  ámbito  das  normas  sobre  axudas  estatais,  xa  que  a  súa
construción  e  explotación  considerábase  que  constituían  medidas  xerais  de
interese público e non unha actividade económica. Con todo, máis recentemente,
varios factores, como a liberalización, a privatización, a integración do mercado e

necesario para cubrir total ou parcialmente os gastos ocasionados pola execución das obrigacións
de  servizo público,  tendo  en  conta  os  ingresos  correspondentes  e  un  beneficio  razoable  pola
execución destas obrigacións e, en cuarto lugar, que cando a elección da empresa encargada de
executar  obrigacións  de  servizo  público,  non  se  realizou  no  marco  dun  procedemento  de
contratación  pública  que  permita  seleccionar  ao  candidato  capaz  de  prestar  estes  servizos
orixinando o menor custo para a colectividade, o nivel da compensación necesaria debe calcularse
sobre a base dun análise dos custos que unha empresa media, ben xestionada e adecuadamente
equipada  en  medios  de  transporte  para  poder  satisfacer  as  exixencias  de  servizo  público
requiridas,  soportaría  para  executar  estas  obrigacións,  tendo  en  conta  os  ingresos
correspondentes e un beneficio razoable pola execución destas obrigacións.
42 Cuali icado como compensación polo Real Decreto 1733/2011.
43 DO C 262 de 19.7.2016, pág. 1 e ss
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o avance tecnolóxico incrementaron o ámbito para a  explotación comercial  de
infraestruturas”44.

79).- Esta evolución foi recoñecida na sentenza Aéroports de Paris45, que declarou que a
explotación de un aeroporto constitúe unha actividade económica, criterio que se mantivo
noutras  sentencias  posteriores46 que,  aínda  que  se  refiren  especificamente  á
infraestruturas  aeroportuarias,  “(…)  os  principios  desenvoltos  polos  órganos
xurisdicionais da Unión parecen ser de interpretación máis xeral e, polo tanto, aplicables
á  construción  doutras  infraestruturas  que  están  indisociablemente  vinculadas  a  unha
actividade  económica”47.  En  conclusión,  podemos  afirmar  que  a  explotación  dunha
estrada de peaxe (en calquera das súas modalidades) constitúe, en moitos casos, unha
actividade económica.

80).- Por iso os operadores de infraestruturas, (é dicir, empresas que fan un uso directo
da infraestrutura para prestar  servizos aos usuarios finais, incluídas as empresas que
adquiren a infraestrutura ao promotor/propietario para explotala economicamente o que
obtén unha concesión o arrendamento para o uso e explotación da infraestrutura) poderá
ser beneficiarios de Axudas de Estado se, como sinala a referida Comunicación:

“(…) a utilización da infraestrutura achégalles un beneficio económico que non
obterían en condicións normais de mercado”.

81).- En resumo, como sinalamos no Informe IPRO 2/2020:

“(…)  a  explotación  dunha  estrada  de  peaxe  constitúe  en  moitos  casos  unha
actividade económica e as  axudas que perciban  quen as  xestiona  pode,  polo
menos potencialmente, ser considerada axuda de Estado se se dan as seguintes
catro condicións que enuncia o artigo 107.1 TFUE”

44 Comunicación da Comisión relativa ao concepto de axuda estatal  conforme ao disposto no
artigo  107,  apartado  1,  do  Tratado  de  Funcionamento  da  Unión  Europea  (2016/C  262/01),
apartado 201.
45 Sentencza  do  Tribunal  Xeral  do  12  de  decembro  de  2000,  Aéroports  de  Paris/Comisión,
T128/98, ECLI:IU:T:2000:290, apartado 125, confirmada en casación na sentenza do Tribunal de
Xustiza do 24 de outubro de 2002, Aéroports de Paris/Comisión, C-82/01 P, ECLI:IU:C:2002:617.
Tamén sentenza do Tribunal  Xeral  do 17 de decembro de 2008,  Reanair/Comisión,  T-196/04,
ECLI:IU:T:2008:585, apartado 88
46 Como a sentenza Leipzig/Halle que confirmou que a construción dunha pista dun aeroporto
comercial constitúe unha actividade económica en si. Sentenza do Tribunal Xeral do 24 de marzo
de 2011, Freistaat  Sachsen e Land Sachsen-Anhalt  e outros/Comisión,  asuntos acumulados T-
443/08  e  T-455/08,  ECLI:IU:T:2011:117,  en  particular  os  apartados  93  e  94,  confirmada  en
casación  na  sentenza  do  Tribunal  de  Xustiza  do  19  de  decembro  de  2012,  Mitteldeutsche
Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Le ha GmbH/Comisión,  C288/11 P,  ECLI:IU:C:2012:821,  en
particular apartados 40 a 43 e 47.
47 Comunicación da Comisión relativa ao concepto de axuda estatal  conforme ao disposto no
artigo  107,  apartado  1,  do  Tratado  de  Funcionamento  da  Unión  Europea  (2016/C  262/01),
apartado 202 in fine.
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REQUISITOS PARA A SÚA CUALIFICACIÓN COMO AXUDAS

82).- Neste marco xeral das axudas de Estado vimos que, de acordo coa previsión do art.
107.1 do TFUE para poder ser cualificada esa axuda como tal é necesario que concorran 
os seguintes requisitos:

1º)  que  a  medida  debe  ser  imputable  ao  Estado  ou  concedida  con  recursos
estatais;

2º) ten que conferir unha vantaxe económica ás empresas;

3º)  a  vantaxe  debe  ser  selectiva  (favorecer  a  determinadas  empresas  ou
producións) e,

4º) a medida debe de distorcer ou ameazar con distorcer a competencia e afectar
ao comercio entre Estados membros.

Non debe esquecerse que o feito de que unha medida sexa reputada axuda estatal non
implica automaticamente a súa prohibición, pois está pode ser declarada pola Comisión
como compatible se concorre algunha das excepcións previstas no art. 107-3 TFUE.

A xurisprudencia do Tribunal de Xusticia da UE concretou a exixencia acumulativa de
estes catro requisitos para que poda falarse de axuda estatal, de tal xeito que no caso de
que non concorra un deles non nos atopariamos ante unha axuda de Estado.

83).- Pero aínda a Comunicación (2016/C 262/01) da Comisión relativa ao concepto de
axuda estatal afirma que é un concepto obxectivo e xurídico definido directamente polo
Tratado48 polo que a Comisión dispón dunha marxe moi limitada de apreciación para
aplicalo49,  a  súa  determinación  precisa  non  sempre  resulta  fácil,  existindo  mesmo
interpretacións  xurisprudencias  confusas  que  sustentarían  tanto  unha  interpretación
restritiva como unha ampla de axuda estatal,  pero sempre existindo os requisitos de
favorecemento  de  determinadas  empresas  o  producións  (selectividade)  e  a  súa
imputación ao Estado.

84).- A interpretación restritiva considera que deben de darse os dous elementos para
poder  ser  consideraba  esa  axuda  como unha  axuda  de  Estado,  de  tal  xeito  que  a
conxunción “ou” debe de interpretarse como “e”, polo que será preciso que a axuda sexa
imputable ao Estado e, ao mesmo tempo, mediante de fondos estatais.

Fronte a ela existe outra interpretación,  máis ampla,  que considera que a conxunción
disxuntiva “ou” do art. 107.1 debe de interpretarse como condición alternativa e excluínte
de tal xeito que podería darse unha axuda de Estado que non necesariamente implique
unha carga patrimonial para o Estado ou unha axuda de Estado que ten a súa orixe en
fondos estatais, pero sen necesidade de sexan outorgadas directamente polo Estado.

48 Véxase  a  sentenza  do  Tribunal  de  Xusticia  do  22  de  decembro  de  2008,  British
Aggregates/Comisión,  C-487/06  P,  ECLI:EU:C:2008:757,  apartado  111  “(…)  segundo  a
xurisprudencia do Tribunal  de Xusticia,  o concepto de axuda de Estado,  tal  como defínese no
Tratado, ten carácter xurídico e debe interpretarse sobre a base de elementos obxectivos”.
49 Comunicación da Comisión relativa ao concepto de axuda estatal  conforme ao disposto no
artigo 107, apartado 1, do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (2016/C 262/01) apartado
4.
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85).- Unha postura da Xurisprudencia do TJUE, que non é a única nin mantida de forma
clara e constante, é a estrita ou acumulativa que rexeita que exista axuda de Estado nas
vantaxes  outorgadas  a  empresas  polo  Estado  que  non  fosen  financiadas  mediante
fondos ou recursos estatais. Pero esa postura foi oscilante, non uniforme, de tal xeito que
se  poden  encontrar  na  Xurisprudencia  do  TJUE  sentenzas  que  defenden  a  postura
extensa,  outras que recollen a  postura  estrita,  así  como algunhas que adoptan unha
solución intermedia ou sui generis.

86).- A postura alternativa ou extensa admitiuna o tribunal na sentenza Caisse Nationale
de Credit Agricole na que afirmou que da propia redacción do apartado 1 do artigo 92 do
Tratado CEE (actual art. 107 do TFUE), deducíase que non era necesario que as axudas
se  financien  con  recursos  estatales  para  que  sean  ser  consideradas  como  axudas
estatais50. Neste mesmo sentido pronunciouse no caso  Van der Kooy, que nun asunto
dunha tarifa preferente de gas natural, afirmou que “o establecemento da tarifa obxecto
do  litixio  era  o  resultado  dun  comportamento  imputable  ao  Estado  neerlandés”,  sen
necesidade de analizar  a natureza dos  fondos implicados  na rebaixa desa tarifa sen
analizar  se se  podían considerar  fondos  estatais  ou  non,  pero “encaixaba dentro  do
concepto de axuda outorgada por un Estado membro”51. Este pronunciamento enlazaría
con outros anteriores do propio Tribunal de Xustiza. Así unha sentenza  do Tribunal de
Xustiza do 22 de marzo de 1977  Steinike&Weinlig nunha decisión prexudicial  sobre a
interpretación de diversos artigos do Tratado CEE, entre eles o art. 92, afirmou que “a
prohibición do apartado 1 do artigo 92 comprende a totalidade das axudas outorgadas
polos Estados ou mediante fondos estatais, sen que haxa lugar a distinguir si a axuda
é outorgada directamente polo Estado ou por organismos públicos ou privados creados
ou designados por el para xestionar a axuda”

87).- O certo é, con todo, que a partir de 1993 a maioría dos pronunciamentos xudiciais
esixen  que  a  medida sexa  imputable,  directa  o  indirectamente,  ao  Estado  e  que  se
financie con recurso estatais, se ben ampliando notablemente, aínda de forma casuística,
o alcance do que se considera fondos estatais. Foi a postura acumulativa de esixencia
dos dous requisitos a máis aplicada na Xurisprudencia quizais para evitar a saturación na
función de supervisión das axudas por parte da Comisión Europea e ao mesmo tempo
evitar retardación da actividade económica dos Estados membros que se produciría se a
obrigación de notificación das axudas fóra moi ampla e afectase a un gran número das
concedidas por estes, pero ao mesmo tempo, tratando de evitar o perder un control eficaz
das axudas de Estado.  Entre  as numerosas sentenzas que recollen esta  concepción
habería que citar os asuntos Sloman Neptun52, Preussnoecktra53, EEG 201254.

50 Sentenza do Tribunal de Xustiza do 30 de xaneiro de 1985 no asunto 290/83, Caisse Nationale
de Crédit Agricole, apartado 14. Neste mesmo sentido pronunciouse a sentenza do Tribunal de
Xustiza do 2 de febreiro de 1988 nos asuntos acumulados 67, 68 e 70/85, Van der Kooe, que no
apartado  38  afirmou  que  “o  establecemento  da  tarifa  obxecto  do  litixio  era  o  resultado  dun
comportamento imputable  ao  Estado neerlandés”,  sen  necesidade de analizar  a  natureza  dos
fondos implicados na rebaixa desa tarifa sen analizar se se podían considerar fondos estatais ou
non, pero “encaixaba dentro do concepto de axuda outorgada por un Estado membro”.
51 Sentenza do Tribunal de Xustiza do 2 de febreiro de 1988 nos asuntos acumulados 67,68 e
70/85, Van do Kooe, apartado 38
52 Sentenza do Tribunal de Xustiza do 17 de marzo de 1993, nos asuntos acumulados 72 e 73/91,
Sloman Neptun.
53 Sentenza  do  Tribunal  de  Xustiza  do  13  de  marzo  de  2001,  no  asunto  C-379/98,
PreussenElektra,
54 Sentenza do Tribunal de Xustiza do 28 de marzo de 2019, no asunto C-405/16 P, Alemaña
Comisión
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88).- Fronte a esta postura que esixe para cualificar  como axuda que a mesma sexa
imputable ao Estado e, ao mesmo tempo, finánciese mediante fondos estatais, debemos
de lembrar que o texto do actual art. 107.1 do TFUE é claro na súa redacción, que a
conxunción que se utiliza é a alternativa “ou” e que ese texto se mantívose inalterado
desde  o  Tratado  de  Roma do  ano  1957,  a  pesar  que  existiron  oportunidades  para
modificar a redacción do precepto e substituír o carácter alternativo polo acumulativo.

89).- O certo é que a cada vez máis sofisticada enxeñería creativa dos Estados membros
para transferir vantaxes as súas empresas á marxe dos controis establecidos para as
axudas estatais, fixo que a avaliación casuística non permita excluír  a priori e de forma
tallante o carácter de axuda estatal, como acredita a recente xurisprudencia do tribunal
de xustiza que en non poucas ocasións anulou en casación pronunciamentos previos do
Tribunal Xeral, polo que as Autoridades de Competencia temos que vixiar con cautela as
actuacións que, amparándose en interpretacións moi laxas dos requisitos do art. 107,1,
afectan ao xogo competitivo das empresas e por iso a Comisión debería, sen ampliar nin
ir máis aló do establecido no art. 107.1 do TFUE, aplicar o concepto tal e como o regula
ese  precepto  e  estar  pendente  das  novas  fórmulas  de  actuación  dos  Estados  cuxa
finalidade é alterar o xogo da libre competencia en beneficio de empresas nacionais.

90).- Ademais, como sinalou a doutrina e a Xurisprudencia, é a noción de vantaxe que
beneficia a unhas determinadas empresas o elemento determinante dunha axuda estatal
así como os efectos da medida en cuestión o que deben de ser obxecto de valoración.
Por  iso,  pola  ausencia  dunha vantaxe efectiva,  a Comisión  Europea  e o  Tribunal  de
Xustiza  Europeo  declararon  a  inexistencia  de  axudas  de  Estado  e,  por  tanto,  a
inaplicación da prohibición do apartado 1 do artigo 107 en numerosos supostos55. 

Tamén se destacou a irrelevancia da forma baixo a cal se outorga ou xestiona esa axuda
de Estado, de tal xeito que se foron ampliando as posibles formas que poden revestir as
axudas de Estado, cada vez máis numerosas e novas, o que levou a algún sector da
doutrina a clasificar as formas desta axudas como de máis ou menos manifestas e ou de
formas de intervención máis sofisticadas56.

Por iso debemos de fuxir dunha concepción restritiva do concepto de axuda de Estado
que implique a exclusión da cualificación como tal de supostos nos que o que existe é
unha decisión do Estado que implica unha vantaxe a unha ou varias empresas que non o
obtiveron sen esa intervención estatal, sobre todo cando esa vantaxe é singular a unha
empresa determinada.

Doutra banda, esta Comisión Galega da Competencia quere recordar a importancia da
análise previa que debe existir antes da articulación de calquera medida que transfira
fondos ao mercado e a súa necesaria avaliación desde a perspectiva da competencia. É
para iso moi relevante o Informe PRO/CNMC/001/16 “Documento metodolóxico para a
avaliación de axudas públicas”, do 9 de xuño de 201657.

91).- Atendendo a estas premisas,  non é descartable, senón todo o contrario, que as
compensacións  (sobrecompensacións)  percibidas  por  AUDASA  poidan  ser  reputadas
axudas estatais aos efectos do art. 107.1 TFUE e así puidese ser apreciado non só pola

55 STJCE do 29 de febreiro de 1996, C-56/93, apartado 79; STJCE de 2 do febreiro de 1988,
asuntos 67,  68 e 70/85, apartado 30; Decisión do 26 de xuño de 1997, relativa ás axudas de
Estado  concedidas  a  SKET  Schwermaschinenbau  Magdeburg  GmbH  (SKET  SMM),  Sajonia-
Anhalt (DOCE L 314, de 18.11.1997, p. 20)
56 Mattera, A.: O Mercado Único, a súas regras, o seu funcionamento, Civitas, Madrid, 1991, pp.
90 a 92.
57  https://ww  w.cnmc.é/sites/default/files/1883905_13.pdf  
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Comisión  Europea  senón  por  calquera  órgano  xurisdicional  nacional,  que  podería,
conforme á práctica habitual dos tribunais españois, declarar nulo o seu outorgamento
por infracción da obrigación de notificación previa e suspensión previstas no artigo 108.
TFUE

Examinaremos, por tanto, se se dan os requisitos para que poida ser cualificada como
axuda de acordo con o art.107.1 do TFUE. Este artigo dispón que:

“1. Salvo que os Tratados dispoñan outra cosa, serán incompatibles co mercado
interior,  na medida en que afecten aos intercambios comerciais entre Estados
membros,  as  axudas  outorgadas  polos  Estados  ou  mediante  fondos  estatais,
baixo  calquera  forma,  que  falseen  ou  ameacen  falsear  a  competencia,
favorecendo a determinadas empresas o producións.”

92).- Respecto do requisito de empresa por parte de AUDASA hai que sinalar que é a
concesionaria que explota a autoestrada AP-9 con carácter comercial, que sus ingresos
son por peaxe polo tránsito de vehículos pola autoestrada, por lo que non ofrece dúbida
algunha da súa condición de empresa aos efectos do art. 107.1.

O resto dos requisitos establecidos nese artigo son:

1) que a medida sexa imputable ao Estado ou concedida con recursos estatais;

2)  que confira unha vantaxe económica inxustificada ás empresas;

3) que a vantaxe sexa selectiva, é dicir que favoreza a determinadas empresas ou
producións e,

4) que a medida distorza ou ameace con distorcer a competencia e afectar ao
comercio entre Estados membros.

O orixe necesariamente estatal da Axuda de Estado: que a medida sexa imputable
ao Estado ou concedida con recursos estatais

93).- El art. 107.10 do TFUE fala de “as axudas outorgadas polos Estados ou mediante
fondos estatais” empregando a conxunción alternativa “ou”. A xurisprudencia do TJUE
sobre a interpretación destes requisitos dista moito de ser clara, polo que resulta difícil
ofrecer  regras xerais  máis  aló do feito  de que a orixe estatal  da medida constitúe  a
esencia da noción de axuda estatal.  A imputación ao Estado deriva da existencia dun
vínculo directo o indirecto con este no deseño e adopción da medida, interpretándose a
esixencia de que sexa financiada con cargo a recursos públicos de forma en extremo
casuística, pero que permite considerar satisfeito este requisito si os fondos aínda sendo
de orixe  privada,  están  sometidos  dalgún  modo ao  control  público  da  administración
concedente.

94).- No suposto obxecto deste Informe, a medida adoptada é imputable ao Estado xa
que foi aprobada nun Real Decreto, o que bastaría, en opinión desta CGC, para poder
considerar esa medida como axuda estatal xa que, como vimos, non pode excluírse á luz
da Xurisprudencia a conxunción “ou” do art.  107.1 do TFUE poida interpretarse como
condición alternativa e excluínte, polo que pode darse unha axuda de Estado que non
necesariamente implique unha carga patrimonial para o mesmo, porque a interpretación
da  noción  de  fondos  mantida  pola  xurisprudencia  permitiría  considerar  como  tal  a
repercusión no sistema de tarifas que se incrementa da variación da cota do imposto de
sociedades  como  medida  deseñada  para  financiar  as  obras,  así  como  a  propia
ampliación do prazo da concesión en detrimento de novas ofertas máis atractivas para o
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Estado e a propia consideración dos incrementos de tarifas a pagar polos usuarios como
atribuíbles a unha decisión pública.

Un  argumento  en  favor  desa  tese  é  a  redacción  do  art.  107.1  do  TFUE  xa  que  a
conxunción que emprega é a alternativa “ou”, texto que se mantivo inalterado neste punto
desde o Tratado de Roma do ano 1957, a pesar que existiron moitas oportunidades para
modificar  a  redacción  do  precepto  e  substituír  o  carácter  alternativo  do  mesmo polo
acumulativo.  Ademais,  cremos  que  non  se  pode  alegar,  cun  criterio  excesivamente
utilitarista,  que  a  aplicación  alternativa  implicaría  unha  saturación  na  función  de
supervisión  das  axudas  por  parte  da  Comisión  e  unha  retardación  da  actividade
económica  polo  incremento  dos  supostos  de  axudas  respecto  das  cales  existiría  a
obrigación de notificar. Instrumentos ten o lexislador comunitario, en caso de que fose
esa a súa vontade, para reducir ese impacto ou, incluso, excluílo, salvo que o que se
queira sexa manter o actual texto do art. 107.1 cunha deliberada ambigüidade que pode
dar lugar a interpretacións adaptadas “ad hoc” a cada suposto. Tamén debemos de ter en
conta  que,  como  xa  sinalamos,  o  elemento  determinante  dunha  axuda  estatal  é  a
existencia dunha vantaxe en favor de concretas empresas, para ver se no suposto deste
Informe se da ou non, e que, por último, a forma desa axuda é, desde un punto da súa
cualificación como tal, irrelevante.

95).- Esta  CGC  considera  que  a  postura  do  TJUE  de  aplicación,  non  unánime  nin
coherente, do criterio acumulativo deixaría fora da aplicación do art. 107.1 TFUE  todas
aquelas medidas, como a que é obxecto deste Informe, que a pesar de conferir unha
vantaxe obxectiva aprobada polo Estado non se financien con recursos públicos, o que
limitaría de forma moi importante o alcance da noción de axuda estatal e daría facilidades
aos Estados de utilizar  modalidades creativas de axudas a  empresas que,  por  eludir
algún requisito de natureza formal,  sirvan para eximir a ese Estado da obrigación de
notificar.

96).- Deste  xeito,  no  caso  concreto  a  compensación  establecida  no  Real  Decreto
1733/2011 execútase por medio de:

“(…) un  incremento  extraordinario  de tarifas  nos  percorridos  con pago  directo
polos usuarios da autoestrada AP-9, en todos os seus tramos, do 1 por 100 anual
acumulativo durante vinte anos,  de aplicación a partir  do 1 de xaneiro do ano
seguinte a aquel en que finalicen as obras de ampliación de capacidade obxecto
deste Convenio e a Administración autorice a súa posta en servizo, incremento
extraordinario  que  se  aplicará  simultaneamente  coas  revisións  ordinarias  de
tarifas”.

De tal maneira que lo que percibe AUDASA por compensación é consecuencia dunha
decisión do Estado plasmada nun Real Decreto, de carácter específico e individual, cun
único  destinatario,  e  no  que  se  aproba  un  Convenio  entre  o  Estado  e  a  empresa
AUDASA,  polo que a orixe estatal  da axuda, a súa atribución ao Estado,  non expón
dúbida algunha, de tal xeito que se cumpre lo que establece o TJUE para apreciar se a
medida  é  imputable  ao  Estado  que  é  o  “(…)  analizarse  se  as  autoridades  públicas
interviñeron na adopción desa medida”58.

58 “En primeiro lugar,  aos  efectos  de apreciar  se unha  medida  é  imputable  ao Estado,  debe
analizarse se as autoridades públicas interviñeron na adopción desa medida (sentenzas do 2 de
febreiro de 1988, Kwekerij van der Kooe e outros/Comisión, 67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38,
apartado  35;  do  19  de  decembro  de  2013,  Association  Vent  De  Colère!  e  outros,  C-262/12,
EU:C:2013:851,  apartados  17  e  18,  e  do  13  de  setembro  de  2017,  ENEA,  C-329/15,
EU:C:2017:671,  apartado 21).”  Sentenza  do Tribunal  de Xustiza  do 28  de  marzo de 2019,  no
asunto C-405/16 P, Alemaña/Comisión
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97).- En  este  suposto  sen  a  decisión  do  Estado  nunca  fose  posible  o  incremento
extraordinario desas tarifas aos usuarios da AP-9, e que vai supoñer para AUDASA un
incremento  dos  seus  ingresos,  co  que  obterá  un  beneficio  económico  que  non
conseguiría en condicións normais do mercado nin dun inversor privado que operase no
mercado podería obter unhas condicións similares ás concedidas por ese Real Decreto.

Neste caso a través do incremento extraordinario de tarifas aprobadas por Real Decreto
de forma individual a favor dunha empresa que abonarán os usuarios da autoestrada (e
tamén, como veremos, as administracións públicas) que poderían supoñer uns ingresos
superiores aos que por compensación correspondería a AUDASA, pero sen que esas
cantidades (ao menos na súa totalidade) proveñan de fondos estatais, o que significaría
que nunha interpretación restritiva do art. 107.1 do TFUE, este exceso de compensación
queda fora da consideración de axuda  de Estado a pesar  de outorgar  unha vantaxe
excepcional e singular esa empresa.

98).- O Tribunal de Xustiza da UE, nalgúns casos, deu resposta a esta problemática ao
admitir supostos nos que a axuda de Estado tiña a súa orixe non de fondos estatais
senón dunha cota que se impón aos usuarios finais, polo que non existía transferencia de
fondos públicos ao beneficiario da axuda de Estado.

Así,  o  Auto do Tribunal  de Xustiza (Sala Sétima) do 22 de outubro de 2014  Elcogas
asunto  C-275/13  ante  unha  cuestión  prexudicial  exposta  polo  Tribunal  Supremo  de
España de se o art. 107.1 do TFUE permitía considerar como “axuda outorgada polos
Estados  ou  mediante  fondos  estatais”  as  cantidades  anuais  asignadas  á  sociedade
Elcogás  en  canto  titular  dunha  instalación  singular  de  xeración  de  enerxía  eléctrica,
cando a percepción das devanditas cantidades englóbanse na partida xeral de “custos
permanentes do sistema eléctrico” que, pagados polo conxunto de usuarios, transfírense
ás empresas do sector eléctrico59. Expúñase a posible existencia dunha axuda de Estado
a  pesar  de  non  implicar  transferencia  de  fondos  públicos  e  que  o  mecanismo  de
financiamento non pertencía en sentido estrito ás categorías de imposto, exacción fiscal o
taxa  parafiscal,  senón  que  se asemella  a  un  custo  adicional  do  sistema eléctrico,  a
abonar polos usuarios. O Tribunal de Xustiza o considerou como unha axuda de estado
ao declarar que:

“O artigo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse no sentido de que constitúe
nunha intervención do Estado ou mediante fondos estatais os importes atribuídos
a  unha  empresa  privada  produtora  de  electricidade  que  se  financian  polo
conxunto dos usuarios finais da electricidade establecidos no territorio nacional e
que  se  distribúen  ás  empresas  do  sector  eléctrico  por  un  organismo  público
conforme a criterios legais predeterminados.”

E así o Tribunal considerou, apartado 24, que “(…) polo que se refire ao requisito de que
a  vantaxe  sexa  outorgada  directa  o  indirectamente  mediante  fondos  estatais,  debe
lembrases que poden estar comprendidas dentro do concepto de axuda medidas que non
impliquen unha transferencia de fondos estatais”.

Pero o Auto va mais alá e sinala que esta cuestión prexudicial resólvese mediante Auto
xa que a resposta dedúcese claramente da Xurisprudencia, o que indica que o Tribunal
considera  este  tema  (que  poden  estar  comprendidas  dentro  do  concepto  de  axuda
medidas  que  non  impliquen  unha  transferencia  de  fondos  estatais)  está  claro  na
xurisprudencia. Así sinala no apartado 18 que:

59 Auto  do  Tribunal  de  Xustiza  de  22  de  outubro  de  2014,  no  asunto  C-275/13
Elcogás/Administración do Estado Iberdrola
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“Con  arranxo  ao  artigo  99  do  seu  Regulamento  de  Procedemento,  cando  a
resposta  a  unha  cuestión  prexudicial  pode  deducirse  claramente  da
xurisprudencia,  o  Tribunal  de  Xustiza  poderá  decidir  en calquera  momento,  a
proposta do Xuíz Relator  e tras oír  ao Avogado Xeral,  resolver  mediante auto
motivado”.

Neste  mesmo  sentido  hai  que  referirse  á  Sentenza  do  Tribunal  de  Xustiza  (Sala
Segunda) do 19 de decembro de 2013 no asunto Association Vent De Colère, citada no
propio Auto, que afirmou:

“O  artigo  107  TFUE,  apartado  1,  debe  interpretarse  no  sentido  de  que  un
mecanismo de compensación íntegra dos sobrecustos impostos ás empresas en
virtude dunha obrigación de compra da electricidade de orixe eólica a un prezo
superior  ao  seu  prezo  de  mercado  cuxo  financiamento  recae  en  todos  os
consumidores finais de electricidade no territorio nacional, como o que se deriva
da  loi  no  2000-108,  du  10  février  2000,  relative  à  la  modernisation  et  au
développement du service public de l’électricité, na súa versión modificada pola loi
no 2006-1537, du 7 décembre 2006, relative au secteur de l’énergie, constitúe
unha intervención mediante fondos estatais.”

En conclusión, a posibilidade de existencia de axuda de Estado que non teña orixe nunha
transferencia  de  fondos  estatais,  senón  que  a  teña  no  abono  de  cantidades  polos
usuarios, cando esa cantidade a fixa o Estado, xa foi admitida polos Tribunais europeos.

99).- Doutra  Banda,  débese  de  sinalar  que  no  suposto  que  analizamos tamén existe
achega directa de fondos estatais que, aínda non cobre na súa totalidade o exceso da
compensación percibida por AUDASA por medio dos peaxes, se cobre unha parte desa
cantidade, xa que existen varios tramos da AP-9 con peaxe na sombra de maneira que o
dereito ao cobro xerado pola utilización da autoestrada polos usuarios é satisfeito pola
administración e supón anualmente transferencias  de importantes fondos  públicos  en
favor  da  concesionaria.  Esta  achega  directa  de  fondos  estatais  é  consecuencia  da
aplicación do Real Decreto 633/2006, do 19 de maio que entrou en vigor o 21 de maio de
2006 e continuará vixente ata a finalización da concesión en 18 de agosto de 2048. A
modo de exemplo,  no ano 2018 a cantidade que corresponde percibir  a  AUDASA e
transferir pola administración é de 12.669.503,40 euros e no ano 2019 de 13.311.351,69
euros.

100).- Durante a redacción deste Informe aprobouse polo Goberno de España o  Real
Decreto 681/2021, do 27 de xullo,  polo que se modifican certos termos da concesión
administrativa para a construción, conservación e explotación da Autoestrada do Atlántico
AP-9. Tras este Real Decreto, como vimos, o Estado converteuse no que poderíamos
denominar “un pagador non usuario” do incremento extraordinario de tarifas do 1 por 100
anual acumulativo durante vinte anos previstos no Real Decreto 1733/2011 de tal xeito
que a compensación non só abonarase con diñeiro dos usuarios senón tamén con cargo
a fondos estatais e nunha elevada cantidade. 

El Real Decreto 681/2021 fixa, para o período de 5 meses e 2 días do ano 2021, unha
estimación de 41.803.856 euros como pago da compensación a AUDASA pola aplicación
das  bonificacións  de  peaxe  previstas  nese  Real  Decreto.  Descoñece  este  Pleno  o
axustado do cálculo desa cantidade e se se realizaron, ou non, estudos para determinar a
mesma, pero en todo caso, e coas correccións que se farán para calcular anualmente o
importe  exacto  da  devandita  compensación  do  Estado  a  AUDASA,  esta  será  unha
cantidade moi elevada que podería ser superior aos 60 millóns de euros anuais, o que
converte  ao  Estado  no  máis  importante  dos  pagadores  da  peaxe  á  concesionaria
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AUDASA durante os 27 anos restantes de vixencia da concesión. Por iso o incremento
extraordinario de tarifas do 1 por 100 anual acumulativo durante vinte anos previstos no
Real Decreto 1733/2011 tamén será abonado, e dunha forma considerable, con cargos a
fondos estatais.

Este Real Decreto significou, por tanto, unha ratificación do criterio defendido por este
Pleno  do  cumprimento  dos  requisitos  contemplados  no  art.  107.1  do  TFUE  na
compensación prevista no Real Decreto 1733/2011, xa que as cantidades que recibirá
AUDASA  non  só  son  outorgadas  polo  Estado  senón  tamén,  e  nunha  parte  moi
importante, con cargo a fondos estatais, con todo considerar, como se recolle nos puntos
anteriores,  que aínda diyas cantidades non tivesen a súa orixe  en fondos estatais,  o
exceso de compensación debería considerarse como unha posible axuda de Estado. 

Que confira unha vantaxe económica ás empresas

101).- Como vimos unha compensación excesiva outorga ao concesionario unha vantaxe
indebida e os datos sinalados por esta CGC inducen a considerar que a establecida no
Real Decreto 1733/2011 en favor da empresa  AUDASA significará que percibirá unha
compensación moi superior á que abonaría, polo financiamento desas mesmas obras, un
operador de mercado.

102).- A  empresa  concesionaria  ten  dereito  cobrar  o  investimento  realizado  como
consecuencia da ampliación  de capacidade de varios tramos da autoestrada.  Se esa
cobranza  realízase  a  través  dunha  compensación  que  excede  do  que  normalmente
correspondería abonar pola mesma ou superior á que abonaría un prudente operador de
mercado, outorgará unha vantaxe selectiva a esa empresa. Como sinalou a Comisión
Europea “(…) Non pode sosterse que pagar máis do que era obrigatorio conforme a lei e
ao  convenio  de  concesión  sería  aceptable  para  un  hipotético  operador  privado
razoable”60. Tamén resulta irrelevante para a “(…) avaliación da existencia dunha vantaxe
económica para o concesionario se esta vantaxe foi concedida intencionadamente ou non
polo Estado membro”61.

Que a vantaxe  sea selectiva,  é  dicir  que  favoreza  a determinadas empresas ou
producións: a selectividade e o principio do operador privado nunha economía de
mercado

103).- Neste  caso  o  carácter  selectivo  da  vantaxe  é  evidente  xa  que  é  unha  única
empresa  (Autoestradas  do  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”)  a  favorecida.
Respecto a que un operador privado dificilmente houbera de financiar unha obra deste
xeito que está exposto con anterioridade.  

Que a medida distorza o ameace con distorcer a competencia e afectar ao comercio
entre Estados membros

104).- Como  sinala  a  xurisprudencia europea  cando  unha  axuda  outorgada  por  un
Estado membro reforza a posición dunha empresa fronte a outras empresas coas que
compite no mercado se hase de considerar que estas últimas resultan afectadas por  dita
axuda62 e  para  iso  abonda  con  que  o  beneficiario  desa  axuda  compita  con  outras

60 Decisión  (UE)  2018/556  da  Comisión  do  25  de  agosto  de  2017  relativa  á  axuda  estatal
SA.35356  (2013/C)  (ex  2013/NN,  ex  2012/N)  concedida  por  Polonia  en  favor  de  Autostrada
Wielkopolska S.A.  DOUE  10 de abril de 2018, L92., apartado 152.
61 Ibidem apartado 155.
62 Sentenza  do  Tribunal  de  Xustiza  do  17  de  setembro  de  1980,  Philip  Morris  Holland
BV/Comisión, C-730/79, apartado 11.
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empresas en mercados abertos á competencia63. A vantaxe económica concedida polo
exceso  de  compensación  a  AUDASA  suporá  reforzar  a  súa  posición  económica  no
mercado da construción e  explotación  de  autoestradas en España aberto  a calquera
operador  que  desenvolva  a  súa  actividade  no  ámbito  da  UE.  Por  tanto,  a  vantaxe
concedida  sería  susceptible  de  falsear  a  competencia  e  afectar  os  intercambios
comerciais entre Estados membros.

105).- En  vista  de  todo  o  anterior,  o  Pleno  da  CGC considera  que  a  indemnización
contemplada no Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro polo que se aproba un
Convenio  entre  a  Administración  Xeral  do  Estado  e  Autoestradas  do  Atlántico,
Concesionaria Española, Sociedad Anónima, polo que se modifican determinados termos
da concesión para a construción, conservación e explotación da Autoestrada do Atlántico
AP-9, para a ampliación de capacidade de diversos tramos de devandita autoestrada,
pode constituír unha axuda de Estado no sentido do art. 107.1 do TFUE na medida en
que  pode  supoñer  compensar  con  exceso  (sobrecompensación)  á  empresa
concesionaria polos investimentos executados de acordo con ese Real Decreto.

106).- Por iso considera esta CGC que España debería notificar á Comisión Europea con
arranxo ao artigo 108, apartado 3, do Tratado de Funcionamento da Unión Europea unha
eventual  axuda  estatal  en  forma  de  compensación  a  Autoestradas  do  Atlántico,
Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA).

CONCLUSIÓNS

1º.-  A  contratación  pública  debe  axustarse  aos  principios  de  libertade  de  acceso  ás
licitacións,  publicidade  e  transparencia  dos  procedementos,  de  non  discriminación  e
igualdade  de  trato  entre  os  licitadores,  ademais  debe  de  asegurar,   unha  eficiente
utilización  dos  fondos  destinados  á  realización  de  obras,  a  adquisición  de  bens  e  a
contratación de servizos mediante a esixencia da definición previa das necesidades a
satisfacer, a salvagarda da libre competencia e a selección da oferta economicamente
más vantaxosa.

2º.- A explotación dunha estrada de peaxe (en calquera das súas modalidades) e, polo
tanto,  as  concesións  de  autoestradas  con  contratos  de  concesión  de  obra  pública
destinados  á  construción  e  explotación  das  mesmas  constitúen  unha  actividade
económica.  Ao  constituír  unha  actividade  económica,  as  medidas  que  beneficien  ás
empresas explotadoras desas infraestruturas poderán ser considerada como xenuínas
axudas de Estado se cumpren os catro requisitos enunciados polo artigo 107.1 TFUE tal
e como viñeron sendo interpretados pola xurisprudencia.

3º.- As axudas públicas a esas empresas concesionarias son unha das manifestacións de
intervención pública na actividade económica e, por tanto, un factor externo ás propias
forzas  do  mercado  que  pode  comportar  problemas  desde  o  punto  de  vista  da
competencia polo seu potencial efecto de distorcer da mesma. Calquera desas medidas
de  axuda  reforza  a  posición  do  actual  concesionario  en  detrimento  dos  seus
competidores e pode tamén afectar a mercados conexos.

63 Sentenza  do  Tribunal  de  Xustiza  do  21  de  marzo  de  1991,  Italia/Comisión,  C-303/88,
ECLI:EU:C:1991:136;  sentenza do  Tribunal  de Primera Instancia  do 30  de  abril  de 1998,  Het
Vlaamse Gewest/Comisión, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77, apartado 49;
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4º.- As sucesivas prórrogas dos prazos da concesión da Autoestrada AP-9 en Galicia non
pode ser ben valorada desde o punto da competencia. A concesión unha vez adxudicada
implica un monopolio legal en favor do concesionario e o peche do mercado ao resto de
operadores  ata  o  momento  en  que  volva  a  saír  a  licitación,  polo  que  as  sucesivas
prórrogas  impiden  a  concorrencia  deses  operadores,  desaparece  o  mercado  e  a
competencia en prexuízo da propia Administración e dos consumidores que non poderán
verse beneficiados das vantaxes dun mercado en competencia, con mellores servizos e
mellores prezos consecuencia do traslado de eficiencias aos usuarios finais.

5º.-  A duración excesivamente larga da concesión da AP-9 ha implicado unha alteración
dos factores económicos, sociais, de mobilidade e tecnolóxicos que se tiveron en conta
no momento do seu outorgamento, o que derivou en modificacións continuas nas normas
que  regulan  a  concesión  alterándose,  con  eses  cambios,  elementos  sustancias  da
mesma, de tal xeito que existen diferencias sustancias entre a que saíu a concurso no
ano 1973, cuns pregos específicos para a licitación e que foi adxudica nese mesmo ano,
e a actualmente vixente.

De feito,  son poucos elementos da concesión do ano 1973 que se mantiveron o que
supón  unha  alteración  dos  criterios  que  foron  tidos  en  conta  polas  empresas  que
concorreron, o que poderían concorrer, no momento de presentar ofertas ao concurso, o
que evidentemente supón unha alteración grave da libre concorrencia.

6º.- Existen varios Plans Económicos Financeiros na concesión da AP-9 o que expón o
problema de determinar en que medida están vixentes algunhas das cláusulas contidas
no  primeiro  PEF  no  que  se  conteñan  “ofrecementos  complementarios”  que  había
presentado  a actual  concesionaria  ao concurso para  a  concesión  da  Autoestrada  do
Atlántico.  Entre  eses  ofrecementos  complementarios  atópanse  algúns  de  especial
relevancia como o da “renuncia total pola concesionaria á revisión das tarifas durante os
dez últimos anos do período concesional.”

Este Pleno da CGC estima que continúan vixentes eses “ofrecementos complementarios”
e, por tanto, deben de ser aplicados ao concesionario.

7º.- Na aprobación dos Plans Económicos Financeiros das concesións, como na da AP-9,
deberíanse de  rexeitar  os  que  presentados  polo  concesionario  sexan  excesivamente
optimistas porque, aínda que eles mesmos implican unha mera simulación da evolución
económica da mesma, ten graves consecuencias para o interese público na medida en
que a existencia duns resultados reais que sexan inferiores ás previsións do PEF que non
ocasionan  perdas  á  concesionaria  senón  que  fan  rendible  esa  concesión,  orixinarán
reclamación da empresa para restaurar o equilibrio económico financeiro previsto nese
PEF  por  medio  de  incrementos  de  tarifas  o  ampliación  do  prazo  da  concesión.  A
administración debe de velar pola protección do interese público fronte a propostas do
PEF  que  converterán  á  concesión  nun  negocio  cunha  rendibilidade  que  distorce  a
finalidade mesma do contrato concesional.

8º.- En relación co sistema de compensación previsto no Real Decreto 1733/2011, do 18
de novembro, pola execución polo concesionario das obras de ampliación de capacidade
de diversos tramos da Autoestrada AP-9, o cálculo do sistema de compensación debería
de deseñarse exclusivamente co obxectivo de que a empresa concesionaria AUDASA
puidese  recuperar  os  custos  do  investimento  executado  como  consecuencia  da
ampliación de capacidade deses tramos e evitar que iso puidese supoñer a ruptura do
equilibrio económico financeiro da concesión, pero en ningún caso debe de servir para
xerar,  por  vía  de  incremento  das  tarifas  autorizadas  polo  Ministerio,  un  beneficio
económico  inxustificado  para  a  empresa  concesionaria  derivado  do  adianto  dese
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investimento.  Os  beneficios  do  concesionario  deberán  de  vir  non  do  adianto  dos
investimentos  executados  na  ampliación  da  capacidade  deses  tramos,  senón  da
explotación do que constitúe a actividade propia da concesión.

9º.- A concesión, que outorga un privilexio monopolístico ao concesionario, debe de estar
presidida  polo  principio  do  interese  público  e  non  o  do  máximo  lucro  da  empresa
explotadora  desa  concesión.  O  deseño  dos  contratos  de  concesión,  e  as  súas
modificacións, deben de rexerse pola regra do equilibrio financeiro que debe de funcionar
nos dous sentidos, no do concesionario e o da administración xa que unha rendibilidade
excesiva do concesionario irá en prexuízo dos usuarios que pagarán un maior custo, a
través  das  tarifas,  do  que  sería  xusto. O  deseño  dos  contratos  de  concesión  de
autoestradas  non  está  previsto  para  maximizar  o  beneficio  senón  para  garantir  un
equilibrio financeiro que permita obter ao concesionario un retorno razoable.

10º.- O  establecemento,  dentro  dos  criterios  para  fixar  o  sistema  de  compensación,
dunha cantidade  fixa  polos  gastos  de  conservación  expón moitas  dúbidas  por  ser  a
cantidade percibida por AUDASA non conforme cos gastos de mantemento ordinario de
outras infraestruturas. Ademais, inclúense dentro de gastos a compensar a conservación
de  tramos que  xa  formaban parte  da  concesión  existente  e  que  eran  obrigación  da
concesionaria. Por último, o Convenio contempla a repercusión no sistema de tarifas que
se incrementa para a compensación, da variación da cota do imposto de sociedades, que
é unha medida  que debe de cualificarse como unha axuda singular concedida a unha
empresa concesionaria.

11º.-  O sistema de compensación previsto  no Real  Decreto 1733/2011 é certamente
complexo  xa  que  non  se  realiza  por  medio  de  entrega  directa  de  diñeiro  pola
Administración do Estado senón a través dun incremento que deberán de abonar os
usuarios da autoestrada AP-9, incremento que é aprobado polo Estado e que ten que
destinarse á compensación do investimento realizado e o maior custo da conservación da
autoestrada. El Tribunal de Xustiza da UE considerou axuda de Estado supostos nos que
a achega tiña a súa orixe non de fondos estatais senón dunha cota que se impón aos
usuarios finais, polo que non existía transferencia de fondos públicos ao beneficiario da
axuda de Estado.

12.- Cada vez é maior a enxeñería creativa dos Estados para tratar de evitar a obrigación
de  ter  que  comunicar  unha  axuda  como axuda  estatal,  polo  que  as  autoridades  de
competencia  temos  que  vixiar  con  cautela  as  actuacións  que,  amparándose  en
interpretacións moi laxas dos requisitos do art. 107,1, afectan ao xogo competitivo das
empresas. A Comisión debería, sen ampliar nin ir máis aló do establecido no art. 107.1 do
TFUE, aplicar o concepto tal e como o regula ese precepto e estar pendente das novas
fórmulas de actuación dos Estados cuxa finalidade é alterar o xogo da libre competencia
en beneficio de empresas nacionais.

13.-  Cos  datos  facilitados  a  esta  CGC,  se  podería  considerar  como  excesiva  a
compensación aprobada polo Real Decreto 1733/2011, do 18 de novembro, en favor de
“Autoestradas do Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) pola execución das
obras de ampliación da capacidade de diversos tramos de devandita autoestrada, de tal
xeito  que a empresa concesionaria percibirá unha compensación moi  superior  á  que
abonaría polo financiamento desas mesmas obras un operador de mercado. Como sinala
a Comisión Europea na súa Decisión 2018/556, unha compensación excesiva outorga ao
concesionario  unha  vantaxe  indebida  e  outorga  unha  vantaxe  selectiva  á  empresa,
criterio confirmado polo Tribunal Xeral que revisou ese mesmo asunto.
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14.- O Pleno  da  CGC considera que  a  indemnización  contemplada no Real  Decreto
1733/2011, do 18 de novembro polo que se aproba un Convenio entre a Administración
Xeral  do  Estado  e  Autoestradas  do  Atlántico,  Concesionaria  Española,  Sociedad
Anónima, polo que se modifican determinados termos da concesión para a construción,
conservación  e  explotación  da  Autoestrada  do  Atlántico  AP-9,  para  a  ampliación  de
capacidade de diversos tramos da devandita autoestrada, pode constituír unha axuda de
Estado no sentido do art. 107.1 do TFUE na medida en que supoñerá compensar con
exceso (sobre compensación) á empresa concesionaria polos investimentos executadas
de acordo con ese Real Decreto.

Por  iso  considera  esta  CGC que  España  debería  notificar  á  Comisión  Europea  con
arranxo ao artigo 108, apartado 3, do Tratado de Funcionamento da Unión Europea unha
axuda estatal  en forma de compensación  a Autoestradas do Atlántico,  Concesionaria
Española, S.A.” (AUDASA).
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