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INFORMACIÓN AOS MEDIOS 

Consello da Xunta 

A XUNTA CONTINUARÁ O CEN POR CENTO DAS OBRAS QUE ESTABAN EN 
EXECUCIÓN ANTES DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA 
 
 O Consello da Xunta autorizou hoxe dar continuidade ás 397 obras que estaban en 

execución e que quedaron suspendidas polo Estado de Alarma reforzado 
 Ademais, acordou considerar esenciais outras 111 obras que estaban licitadas ou 

pendentes de licitar, de forma que poderán seguir o seu curso 
 En total, suman 508 obras, cun importe aproximado de 300 millóns de euros e que 

crearán en 2020 uns 5.400 postos de traballo directos e indirectos 
 A Administración autonómica está a tomar as medidas necesarias para manter o 

funcionamento dos servizos públicos dentro das restricións do Estado de Alarma 
 

O Consello da Xunta acordou hoxe dar continuidade ao cen por cento das obras -un total de 
397- que estaban xa en execución antes do reforzamento do Estado de Alarma. Ademais, 
tamén acordou considerar esenciais outras 111 obras que estaban licitadas ou pendentes de 
licitar, e que tamén poderán seguir a súa tramitación. 
 
Así se acordou na reunión desta mañá, logo de coñecer un informe coa totalidade das obras 
da Xunta, incluíndo aquelas que estaban en execución, as licitadas e as pendentes de licitar.  
 
Así, tras analizar os datos do informe, o Consello da Xunta acordou continuar as 397 obras 
que se atopan en execución. Ademais, declarou como esenciais outras 111 obras xa 
licitadas ou pendentes de licitar, polo que poderán seguir o seu curso. En total, suman 508 
obras que supoñen un investimento aproximado de 300 millóns de euros e que crearán preto 
de 5.400 postos de traballo -directos e indirectos- en 2020. A nivel porcentual, isto suporá 
continuar 77% das obras que estaban en execución ou previstas.  
 
Estas medidas tómanse en virtude da decisión do Goberno galego de continuar a execución 
e licitación daqueles contratos considerados indispensables, sempre que así sexa decidido 
polo Consello da Xunta e se respecte á normativa e restricións vixentes na actualidade. 
 
En concreto, e de acordo ás limitacións do Estado de Alarma actual, acordouse continuar a 
execución dos contratos xa aprobados e que estaban en execución; así como continuar as 
licitacións e procedementos xa iniciados cuxa tramitación quedou suspendida polo Real 
Decreto do Estado de Alarma, mediante decisión do Consello da Xunta e cando se refiran a 
servizos esenciais. Ademais, tamén se decidiu seguir tramitando internamente o resto de 
expedientes e convocatorias ata o momento previo á fiscalización, e que posteriormente 
serán sometidos ao Consello da Xunta para establecer se deben ser aprobados ou non en 
función das circunstancias do Estado de Alarma e a emerxencia sanitaria. 
 
Con estas medidas, a Xunta está a emprender as accións necesarias para manter a 
actividade da Administración autonómica durante as restricións do Estado de Alarma pola 
epidemia de coronavirus co obxectivo de conseguir un correcto funcionamento dos servizos 
esenciais e estar en condicións de retomar a actividade coa maior axilidade posible en canto 
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se levanten as limitacións actuais. En todos os casos, deberanse tomar todas as medidas 
necesarias para garantir a saúde dos traballadores. 
 
 




