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A Xunta bonifica un 50% as viaxes 
nocturnas nas Autoestradas de Galicia  

 

 
Imaxe nocturna da Autoestrada de Galicia AG-55 (Puxeiros-Val Miñor), que comunica Vigo con Baiona. 

 
§  Novo desconto en Vigo-Baiona e A Coruña-Carballo a partir de hoxe 

 
§ AG-57 e AG-55 manteñen a rebaixa de ida e volta entre 25% e 50% 

 

01.10.2019. A Xunta de Galicia pon en marcha descontos do 50% para calquera 

traxecto nas Autoestradas de Galicia para todo tipo de vehículos, sempre que o 

pagamento do percorrido se realice entre as 00.00 horas e as 6.00 horas, sexa abonado 

cun dispositivo de telepeaxe e non se realice en domingos ou festivos. A Consellería 

de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta e Autoestradas de Galicia teñen como 

obxectivo incentivar a seguridade e o tráfico nocturno na súa rede de autoestradas. A 

subvención da peaxe aplícase tanto aos traxectos de ida como aos de ida e volta, en 

calquera das entradas e saídas de Autoestradas de Galicia. 
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A Xunta é titular das autoestradas AG-57, con 25 kilómetros entre Puxeiros e Val Miñor, 

que comunica Vigo con Baiona; e AG-55, con 32,5 kilómetros entre A Coruña e 

Carballo, tamén denominada autoestrada da Costa da Morte. 

 

A Consellería de Infraestruturas mantén a subvención a todos os traxectos de ida e 

volta (rebáixase a volta, agás en domingos e festivos) que se realicen en Autoestradas 

de Galicia, sempre que se abonen con dispositivo de telepeaxe: 25% para calquera 

traxecto de ida e volta no mesmo día; e 50% para o segundo e demais traxectos de ida 

e volta no mesmo día. O desconto do 25% e 50% acumúlase coa bonificación nocturna 

que mañá entra en vigor. 

 

Autoestradas de Galicia e a Consellería de Infraestruturas veñen de asinar un convenio 

polo que a Xunta se compromete a abonar a Autoestradas de Galicia 0,93 millóns de 

euros durante 2019, considerando tanto as bonificacións xa existentes como as novas 

peaxes nocturnas.  

 

 

 

Autoestradas de Galicia: A Coruña-Carballo, Puxeiros-Val Miñor 
Autoestradas de Galicia pertence ao grupo Itínere, que tamén xestiona en Galicia 

Autoestradas do Atlántico (AP-9), con 219 kilómetros entre Tui e Ferrol e outras 

autoestradas en España de titularidade estatal e autonómica.  

 

 

Toda a información sobre Autoestradas de Galicia está disponible na súa web: 

www.autoestradas.com 


