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CRISE CORONAVIRUS 
 

O tráfico da AP-9 diminúe un 80% 
malia a apertura parcial da mobilidade 
  

 
§  Autopistas del Atlántico colabora na desinfección de varios concellos 
 

 

21.04.2020. O tráfico na Autoestrada do Atlántico (AP-9) reduciuse un 80,04% 

na terceira semana de abril en comparación co conxunto do mes de abril do ano 

pasado, malia a reactivación da actividade non esencial e da mobilidade pola 

crise sanitaria do coronavirus, coa circulación de 4.783 vehículos diarios a 

pasada semana (do 13 ao 19 de abril). Esta redución é nove puntos menor que 

a da Semana Santa, cando se rexistraron 2.584 vehículos de intensidade media 

diaria (IMD). 

 

A IMD do que vai do mes de abril na AP-9 continúa en mínimos históricos, con 

20.473 vehículos diarios menos en comparación co mesmo mes de 2019. 
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Colaboración cos bombeiros municipais 

Autopistas del Atlántico SA (Audasa) colabora desde onte coas unidades de 

bombeiros nos municipios coruñeses de Cambre e Culleredo nas labores de 

desinfección municipal das rúas principais, co desprazamento á zona dos 

equipos móbiles da compañía galega para esparexer 12.000 litros de hipoclorito 

sódico. Os camións de Audasa, que teñen unha capacidade de 10.000 litros 

cada un e tamén traballan na desinfección da totalidade da AP-9, proseguirán 

con esta colaboración cos municipios nas vindeiras semanas en distintos 

municipios de Galicia. 

 

A concesionaria reafirma o seu compromiso coa máxima seguridade da 

Autoestrada do Atlántico e dos seus traballadores, conservando nos postos 

físicos o seu persoal de mantemento adicado preferentemente a labores de 

atención á vialidade invernal, centro de control e seguridade de túneis, ademais 

dos equipos de obras para reparacións e emerxencias esenciais e os servizos 

de atención aos clientes e de asistencia ao pago nas peaxes nos casos 

necesarios. A tarxeta bancaria e contactless e o sistema de telepeaxe continúan 

a ser os sistemas preferentes de pago nas peaxes. 
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