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INSTRUCIÓNS DO 17 DE MARZO DE 2020 ACERCA DO DESENVOLVEMENTO DA 

ACTIVIDADE DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS ANTE A SITUACIÓN 

PROVOCADA POLO CORONAVIRUS COVID-19 

 

Tendo en conta: o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de 

alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19; o Protocolo 

de actuación para o persoal empregado público da administración da Xunta de Galicia en 

relación co coronavirus COVID-19 publicado no DOG do 12 de marzo de 2020; a Resolución 

do 13 de marzo da secretaría xeral técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza pola que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da 

Comunidade Autónoma de Galicia; e a Resolución do 15 de marzo de 2020 da SXT da 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se da publicidade ao 

acordo do Centro de Coordinación Operativa, mediante o que se acordan medidas 

preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da 

evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19. 

Dítanse as seguintes instrucións, relativas á actividade da Axencia Galega de Infraestruturas: 

 

1. Cuestións xerais 

• Reorganizarase a actividade da Axencia de modo que se poidan observar do modo 

máis estrito posible as medidas xerais de prevención da transmisión, e organizarase a 

xestión do persoal de acordo co disposto na Resolución do 15 de marzo de 2020 da 

SXT da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

• Suspéndense termos e interrómpense prazos dos procedementos administrativos en 

curso na Axencia, de acordo coa disposición adicional terceira do Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. Estes procedementos retomaranse no momento en que se 

determine legalmente.  

• Considéranse funcións de carácter esenciais da Axencia: 

o Policía do Dominio Público 

o Conservación ordinaria e mantemento da vialidade 

o Explotación das instalacións de depuración da AG-64 
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o Rexistro e atención ao correo electrónico 

o Tramitación de incidencias na xestión dos contratos derivadas da situación de 

emerxencia sanitaria 

o Tramitación de certificacións e pagamento a proveedores 

• Na actividade administrativa a desenvolver en oficinas da Xunta de Galicia atenderase 

ás instrucións xerais que se diten que sexan comúns para os empregados públicos. 

• A Axencia Galega de Infraestruturas poñería de ser necesario a disposición do Centro 

de Coordinación Operativa (CECOP), no caso de ser necesario, os medios materiais e 

humanos dos contratos de conservación ordinaria e de concesión das estradas 

autonómicas.  

• Para todos os contratos en vigor da AXI, corresponde a cada empresa avaliar o risco 

de exposición e seguir as recomendacións que sobre este particular emita o seu 

servicio de prevención, seguindo as pautas e recomendacións formuladas polas 

autoridades sanitarias. 

 

2. Persoal propio da AXI que traballos realiza traballos na estrada 

• As labores de vixilancia das estradas pasarán a realizarse de modo individual. No 

caso de que non haxa vehículos suficientes, estableceranse quendas para o seu uso. 

• O persoal que presta servizos de condución de vehículos permanecerá a disposición 

das necesidades que poidan xurdir da atención ás funcións esencias da Axencia.  

• Os vehículos desinfectaranse diariamente, de acordo co que se dispoña por parte do 

departamento de riscos laborais.  

• Restrinxirase o uso dos vestiarios a unha persoa de cada vez, retirándose calquera 

elemento de hixiene que non sexa dun só uso. 

 

3. Actos públicos derivados da actividade da Axencia 

• Suspéndese a celebración as mesas de contratación ata que, no seu caso, se dite 

unha instrución específica que regule o seu funcionamento.  
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• Considéranse interrompidos os prazos de presentación de ofertas de licitacións en 

curso no momento en que se declarou o estado de alarma polo Real Decreto 

463/2020.  

• As novas licitacións de contratos que poidan ser iniciadas durante o período de 

duración do estado de alarma veranse igualmente afectados pola disposición adicional 

terceira do RD 463/2020, de modo que o prazo para a presentación das ofertas estará 

igualmente suspendida como o sinalado no paragrafo anterior dende o mesmo dia en 

que se licite. 

• Nos procedementos expropiatorios: 

o Anularanse os actos convocados para levantamento de actas previas ou actas 

de ocupación, así como os pagamentos presenciais, no período establecido 

para vixencia do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. No caso de 

prorrogarse a vixencia deste Real Decreto, anularanse os que estiveran 

convocados nos novos períodos de vixencia.   

o Non se convocarán novos actos para levantamento de actas previas, actas de 

ocupación ou pagamentos presenciais mentres continúe esta situación, e 

anularanse a publicación daqueles anuncios remitidos a diarios oficiais pero 

aínda non publicados. 

• Suspéndense os prazos de presentación de alegacións e informes das 

administracións de expedientes sometidos a información pública de acordo coa 

normativa de estradas ou de expropiacións. Non obstante, seguirase atendendo a 

interesados por medios telemáticos ou vía telefónica mentres estea vixente a situación 

actual. 

 

4. Conservación ordinaria e vialidade invernal en estradas autonómicas que non se 

xestionen baixo o réxime de concesión 

• Manterase no posible a actividade de vixilancia periódica, a atención a emerxencias e 

urxencias entendendo como tales as de axuda á vialidade, incluíndo a vialidade 

invernal. Manteranse, igualmente na medida do posible, as de conservación ordinaria 

de baixo alcance para as que é suficiente a participación unicamente de persoal, 

medios de transporte, utensilios e ferramentas auxiliares e pequena maquinaria. 

Suspenderanse aquelas operacións de conservación ordinaria programada e 
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extraordinarias de rehabilitación e mellora que non sexan necesarias para o 

mantemento da vialidade. En calquera caso, adoptaranse medidas de organización do 

traballo que reduzan os riscos e que en caso de que se detecte algún caso positivo se 

siga dispoñendo de persoal para asegurar a vialidade e a atención ás emerxencias. 

• Deberase estar en todo momento en disposición de actuar ante circunstancias 

adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de 

accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de 

animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos 

meteorolóxicos (xeo, sarabia, chuvia) etc. Tamén se deberá garantir a vialidade nas 

estradas autonómicas en circunstancias meteorolóxicas adversas propias do inverno. 

• En calquera caso e circunstancia estará operativo por cada zona de conservación un 

retén mínimo co persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo que poda 

atender as incidencias detectadas en toda a zona durante as horas nocturnas ou nos 

días festivos. O equipo de retén estará constituído por un mínimo de tres persoas, que 

estean localizables a calquera hora do día. Neste equipo de retén existirá sempre un 

condutor de camión.  

• En caso de que eventualmente se prorrogue o estado de alarma e a súa regulación 

legal, valorarase a necesidade de iniciar traballos programados de gran alcance que 

poden ser esenciais para a vialidade nas estradas autonómicas, como pode ser a 

xestión da biomasa en marxes de estradas ou a renovación da sinalización horizontal 

ou vertical. 

 

5. Vías de alta capacidade en réxime de concesión e Autoestradas de peaxe por parte 

da Administración 

• Nas autoestradas con pago de peaxe polo usuario, eliminarase o sistema de cobro 

manual en aquelas peaxes nas que sexa posible:  haberá persoal xunto a máquina de 

cobro automático, para axudar aos usuarios e evitar ao máximo el contacto con eles. 

• En canto ás autoestradas de titularidade autonómica, as peaxes nas que permanecerá 

a cabina de cobro manual, son as de Laracha e Paiosaco na AG-55 e a de Vincios 

Troncal na AG-57. 
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• Adoptaranse medidas de organización do traballo que reduzan os riscos e que en 

caso de que se detecte algún caso positivo se siga dispoñendo de persoal para 

asegurar a vialidade e a atención ás emerxencias.  

• En materia de conservación e mantemento, debe prestarse o servizo nunhas 

condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas 

condicións de seguridade,  sendo indispensable a presencia de persoal nos centros de 

control, así como asegurar a resposta ante circunstancias adversas de calquera tipo: 

emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de 

obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación 

de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (neve, xeo, sarabia, 

chuvia) etc.  

• En calquera caso e circunstancia estará operativo por cada concesionaria un retén 

mínimo co persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo que poda atender 

as incidencias detectadas en toda a concesión durante as horas nocturnas ou nos días 

festivos.. 

 

6. Contratos de obra e de servizos de consultaría  

• Non se inclúen entre as actividades que se suspenden nas medidas contención 

recollidas no Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que poderán continuar a 

súa execución. 

• Para o desenvolvemento dos contratos de obras atenderanse as instrucións 

específicas que se diten nun ámbito máis xeral que o da Axencia Galega de 

Infraestruturas. 

 

Asinado dixitalmente 

O director da Axencia Galega de Infraestruturas 

Francisco Menéndez Iglesias 
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