
Alegacións ao Plano de transporte público de Galiza

Antom Fente  Parada,  voceiro  do grupo municipal  Por  Chantada-CUP e con enderezo a

efectos  de  notificación  en  cupchantada@gmail.com,  apresento  as  seguintes  alegacións  que  se

remiten ao enderezo electrónico transportepublico@xunta.gal de acordo co disposto na Resolución

do 29 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se someten a información

pública anteproxectos de explotación de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso

xeral por estrada (DOG nº 101 do 30/05/2017, páx. 26103), a cal explicita que  «as empresas e

demais interesados en xeral poderán formular alegacións que consideren en relación co contido do

anteproxecto» ao someterse este a información pública durante dez días naturais.

Concretamente interesámonos polos anteproxectos cos códigos  XG548 “Lalín-Monforte-

Lugo, con anexos” e  XG549 “Chantada-Carballedo, con anexos” por entendermos que son os

que se relaciona co noso ámbito de actuación inmediata, se ben hai aspectos que son comúns para a

totalidade dos proxectos, nomeadamente os que atinxen aos territorios do interior do país.

Amais,  o  2/12/2019  caducan  tamén  as  seguintes  concesións,  outorgadas  mediante

Resolución do 26 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se aproba o

Plano de modernización das concesións de transporte público regular permanente de persoas de

uso xeral por estrada da Galiza (DOG nº 40 do 1/03/2010, pp. 2667-2677):

• XG017 “Chantada-Peares” da concesionaria Autocares Manolete S.L.

• XG236 “Chantada-SanFiz” da concesionaria Viledobus S.L.

• XG246 “Chantada-Chouzán, con anexo” da concesionaria Autocares Manolete S.L.

• XG350 “Chantada-Matanza, con anexos” da concesionaria Autocares Manolete S.L.

Na devandita  Resolución aspirábase a que o «Plano de modernización das concesións de

transporte público permanente de persoas de uso xeral por estrada da Galiza» mellorase a calidade

do servizo, modernizándoo, formando e fomentando a igualdade no acceso ao traballo, etc. É moi

discutíbel que estes alvos se teñan atinxido satisfactoriamente e o mesmo podemos dicir de certas

declaracións do anteproxecto se analizamos logo o contido do mesmo.

mailto:cupchantada@gmail.com
mailto:transportepublico@xunta.gal


O primeiro que se bota en falta é a existencia dun plano integral de mobilidade que atenda

ao país realmente existente e, xa que logo, de ámbito municipal e comarcal e iso en zonas rurais

supón atender a todas as parroquias e a territorios afectados pola dispersión, o envellecemento e o

despoboamento.  Portanto,  só  pode  facerse  cun  transporte  baixo  demanda  que  se  inspire  nas

experiencias de Suíza e Euskadi, non como remedo senón baseándose en estudos e certezas. 

Neste sentido, unha primeira e seria eiva é que o Concello de Chantada non contestou ás

consultas feitas pola Dirección Xeral de Mobilidade e a Xunta e, en consecuencia, nin a cidadanía

nin as entidades veciñais, culturais e asociativas en xeral  foron consultadas. A ausencia deste

traballo e a falta de transparencia ao respeito fai que descoñezamos se existe algún informe sobre as

liñas e servizos actuais, téndosenos respondido en pleno (8/5/2017) que as únicas “xestións” que se

fixeron foron telefónicas se ben coidamos que debe existir, cando menos, algún informe da policía

local.

O transporte integrado e o transporte baixo demanda insírense dun modo moi ineficiente, ao

noso xuízo, e sen un plano global para o territorio ao que se quer aplicar (Chantada e Carballedo

para o caso que nos interesa) por non dicir que chega con tres décadas de atraso esperando a quebra

ou abandono dos servizos para adoptar medidas de racionalidade económica, administrativa e que

se traducirían nun servizo eficiente, racional e que contribuíse para un rural máis comunicado e

vivo.

Exposto  o  anterior,  a  memoria  do  anteproxecto  recolle  que  «os  transportes  públicos

regulares  de  persoas  de  uso  xeral  teñen  o  carácter  de  servizos  públicos  de  titularidade  da

Administración,  podendo ser utilizados, sen discriminación, por calquera persoa que o desexe»,

algo que malamente se pode atinxir cando hai zonas inteiras dos termos municipais de Chantada,

Carballedo (e tamén de Taboada por englobarmos toda a comarca) que fican desamparadas e sen

servizo  de  coche de  liña  de  ningún tipo.  En consecuencia,  urxe que a  administración  local,

provincial e nacional se coordinen para impulsar un servizo de transporte público que cubra as 36

parroquias de Chantada, as 27 de Taboada e as 24 de Carballedo.

Desde Por Chantada-CUP, tendo consultado a habitantes do rural e a membros de entidades

cívicas e sociais, consideramos que este servizo só pode oferecerse cun transporte baixo demanda

que xunga o transporte de escolares e viaxeiros integrado por un lado e o transporte baixo demanda

con  taxis  de  9  prazas  para  a  totalidade  das  parroquias  do  rural  (como  en  Euskadi)  e  cunha

flexibilidade horaria que o transporte escolar non concede. Só así se pode atinxir na nosa comarca o

obxectivo declarado do Plano de Transporte Público da Galiza (PTPG): 

Dotar  ao  servizo  público  de  transporte  dunhas  condicións  adecuadas  de
regularidade, frecuencia e horarios de relación coas localidades onde se sitúan os
centros  de  atracción  de  viaxes:  servizos  sanitarios,  de  educación,  de  lecer  e
administrativos, pero axustando á vez a súa prestación a criterios de eficiencia



económica e maximizando o control por parte da Administración para asegurar a
calidade do servizo.

Neste  sentido,  estamos  diante  de  concellos  onde a  medida  de  idade  é  moi  elevada e  a

dispersión xeográfica acentuada, sendo os servizos sanitarios os que teñen unha maior demanda

para os usuarios de maior idade e non se axustan os horarios do transporte escolar a esta demanda.

De por parte, os rapaces do rural non teñen as mesmas posibilidades cós da vila. Se queren ir ás

Escolas Deportivas, á piscina municipal, á Casa da Música ou a clases particulares... teñen que

dispor dalgún membro das súas familias que poda permitirse andar indo e vindo a vila varias veces

ao día.

 Por iso, é vital asegurar que os horarios e o servizo se axustan ás necesidade de toda a

poboación da comarca para o cal deben ter enlaces cos centro de saúde de Carballedo, Chantada e

Taboada e tamén co hospital de Monforte de Lemos. 

No entanto, o anteproxecto non contempla a media de idade (Carballedo: 56 anos; Chantada:

50 anos; e Taboada: 56 anos)  nin os servizos prioritarios xustificando unicamente a integración e

inserindo o transporte baixo demanda dun xeito moi marxinal. 

O transporte baixo demanda racionalizado e de ámbito comarcal con taxis e ómnibus

permitiría manter circuítos de mañá e de tarde para atender as necesidades sanitarias, de

lecer e administrativas dos cidadáns de Carballedo, Chantada e Taboada, en canto a integración

non pode garantir isto por si soa. Para fixar poboación e evitar o avance do deserto verde é vital que

as administracións se sensibilicen da falta de servizo: a maioría das parroquias sen saneamento,

inexistencia de transporte público, deficiencias no subministro eléctrico e na cobertura de Internet,

serias deficiencias no servizo da recollida do lixo, etc. 

Isto explica como, segundo a propia memoria, entre 2006 e 2016 Chantada perdeu 8’8%

da súa poboación a pesar de ser cabeceira comarcal, pasando de 9.249 habitantes a 8.431, se ben a

cifra real de residentes habituais é moi inferior. No caso de  Taboada a caída demográfica é de

19%, pasando de 3.614 habitantes a tan só 2.928. Por último, Carballedo, para o mesmo período,

a mingua é de 22,2% (de 2.929 habitantes en 2006 a 2.280 en 2016).  Un verdadeiro inverno

demográfico sen guerras nen pestes tradicionais, se callar si existen algunhas pragas modernas que

o expliquen, é que só empeorará na próxima década onde a caída comarcal do 14% actual pode

achegarse ou sobrepasar o 20%, máxime se continúa a aplicación das mesmas políticas que nos

conduciron a este cenario. 

En  consecuencia,  o  urxente  é  atender  ao  conxunto  da  comarca  xa  que  estas  liñas

parciais asociadas ao transporte escolar non solucionan o centro da cuestión: o direito dos

cidadáns  do  rural  ao  transporte  público  e  a  un  transporte  público  que  atenta  ás  súas

necesidades. Así, en canto, os nosos políticos se desfán en prometer o Tren de Alta Velocidade



(TAV)  o rural esmorece sen un servizo de transporte e as conexións entre Chantada coas 7

cidades galegas e con Monforte son cada vez máis fracas e deficientes: ir de Chantada a Vigo

supón, por exemplo, por volta de 6 horas con transbordo en Ourense, ou sexa, chégase antes a

Lisboa ou a Madrid.

Por dicilo todo,  isto é  un efeito máis da corrupción sistémica engarzada no aparato

xurídico-político  do  Reino  de  España,  onde  unha  oligarquía  vive  de  depredar  os  recursos

públicos. Non é unha afirmación no ar, senón que o emprego da obra pública como fonte de negocio

e lucro é a única explicación ao estado de cousas actual onde en canto a maior parte do territorio

non  ten  servizos  de  transporte  dignos  o  Reino  de  España  é  o  estado  europeo  con  máis

quilómetros de autovías e autoestradas (máis de 20% do total da UE) e só 2 estados no mundo

teñen máis quilómetros totais: EUA e China, iso si con entre 7 e 30 veces máis poboación.

Igualmente, somos o primeiro estado europeo e o segundo do mundo con máis quilómetros

totais de alta velocidade ferroviaria, aínda que só con 20% e con 7% dos viaxeiros que teñen

Franza e Xapón que nos seguen de cerca.

Por outras palabras, durante décadas en vez de vertebrar territorialmente o Estado e a nación

galega  os  poderes  públicos  gastaron  billóns  de  euros  en  infraestruturas  inútiles  (aeroporto  de

Castellón),  infrautilizadas,  privatizadas...  socializando  as  perdas  (autoestradas  de  Madrid)  e

privatizando os beneficios (AP-9 amortizada hai longo tempo). E mentres Holanda, Bélxica ou os

estados desenvolvidos realmente vertebrados territorialmente teñen un servizo ferroviario de

proximidade extraordinario o Estado español desmantela na Galiza as proximidades e o tren

segue sen chegar as principais vilas e cabeceiras comarcais do país. 

Por iso diciamos ao comezo que hai un evidente atraso na adopción de medidas e eficaces e

por iso o único plano de mobilidade serio que poden facer as administracións é un que estude a

vertebración efectiva do territorio atendendo as demandas, necesidades e estrutura poboacional real

das nosas comarcas.

Dado o anterior, demandamos que a Xunta e a Dirección Xeral de Mobilidade comecen

os traballos para lanzar, xunto coa Deputación de Lugo e os tres concellos da comarca, un

Sistema comarcal de xestión de transporte  que, cando menos contemple:

1.-  Elaboración  dun  estudo  participado  socialmente  para  cubrir  o  direito  ao  transporte

público de todos os cidadáns da comarca através dun Plano comarcal de transporte.

2.-  Dito  Plano deberá  contemplar,  por  un lado,  o  transporte  integrado de  escolares  e

viaxeiros (A) e, por outro lado, o  transporte baixo demanda (B) como liñas independentes que

atenden a necesidades sociais diversas. Esta é a única solución para dar cobertura a todo o territorio,

pois os autocarros escolares non chegan a zonas onde xa non hai crianzas.



3.-  O  transporte  público  xestionarase  así  baixo  un  Sistema  comarcal  de  xestión  de

transporte.

O que se propón non contempla nada do exposto aquí.  Ne  marzo de 2016 o Tribunal

Supremo  anulou  129  concesións  de  transporte  público  por  estrada ao  considerar  que  a

Resolución do 26 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Mobilidade pola que se aproba o

Plano de Modernización das concesións de transporte público regular permanente de persoas de

uso xeral por estrada de Galiza incumpría o Regulamento 1370/2007. Na devandita lexislación

falábase dun Plano de Transporte da Galiza que, no entanto, nunca viu a luz e debía estar aprobado

no prazo de 21 meses a partir da entrada en vigor da Lei 10/2016 situación que se produciu o 23 de

xullo de 2016 garantindo así cumprir o estabelecido no Regulamento 1370/2007.  É evidente que

non só non se  cumpren os  prazos,  senón que nen sequera existe  un rascuño aceitábel  de

proposta integral para garantir o direito ao transporte público de todas e todos os galegos. 

O resultado  son  estes  anteproxectos  atropelados  que  non  solucionan  para  nada  os

graves problemas que xa temos e que só farán ir a pior, con administracións alieníxenas que non

atenden, e sospeitamos que tampouco entenden, os problemas e necesidades do noso campo. O

único criterio que prima é o da rendibilidade que asoballa completamente os criterios sociais e o

direito a un rural vivo e con futuro. 

Fraco favor se fai ao transporte baixo demanda ou ao transporte integrado cando son só a

escusa para lavar cunha man a outra en canto os problemas do país sen varren para debaixo da

alfombra...

A maiores, e tendo en conta que se vai obviar cáseque con certeza todo o até aquí exposto,

queremos salientar que deben mudarse para xa outros aspectos do anteproxecto:

a.- Cos medios actuais non ten sentido a limitación da solicitude do transporte baixo

demanda a cinco días semanais e ao horario de 9 a 20 horas. Para superar esta limitación

propria  do  telefone  fixo,  os  medios  electrónicos  como o  SMS,  enderezo electrónico  ou

mensaxería instantánea deben ser obrigatorios e non só optativos.

b.-   Deben  estabelecerse  mecanismos  que  garantan que  se  cumpre  que  o  contratista

asuma «un plano de difusión dos servizos mediante a edición de dípticos e carteleira, así

como a disposición dunha páxina web en que se dea información do servizo e a impresión

de información sobre horarios». De feito, isto case nunca acontece ou dáse dun xeito moi

ineficiente e no caso das empresas concesionarias locais ningunha conta con páxina web.



c.-  As liñas propostas deben ampliarse, coa fórmula do transporte a demanda,  para

atender zonas próximas que actualmente fican sen servizo. Por exemplo, a liña XG549-6

Chantada E.A.- O Vilar podería facerse circular (no mapa aparece Trasar de Carballo mal

ubicado) cubrindo parte das parroquias de Santa Cruz de Viana, Santa Uxía de Asma, Brigos

e o Seixo por un lado e Mato, Laxe, Carballeira, Requeixo... polo outro. Esta procura de

trazados máis flexíbeis e circulares permitiría ampliar o territorio coberto e alterar a liña en

función da demanda.

d.- No entanto, tendo en conta as amplas zonas que fican sen servizo, o envellecemento

crecente,  a  dispersión,  etc.  o  recomendábel  é  proceder  a  impulsar  un  transporte  a

demanda complementar conformado por taxis de 9 prazas ou omnibus con horarios de

mañá e tarde que se centren nos servizos médicos e actividades extraescolares. A tal efecto, é

necesario facer estudos e demandar a involucración da administración local.

e.- Debe garantirse e mellorarse a conexión co hospital de Monforte de Lemos para

servizos  sanitarios  e,  para os  estudantes  de  ciclos  e  universitarios  especialmente,  a

conexión coas sete cidades galegas.

f.- A liña XG548-8 debe incluír unha parada nos concellos de Pantón, Saviñao,Chantada,

Lalín,  Silleda  e  Vedra.  Igualmente  en  XG548 deberían  fixarse  horarios  que  garantan  as

necesidades de servizos esenciais, como sanitarios e administrativos, dos usuarios das liñas.

h.- Cómpre un período de exposición, dun mínimo de 30 días, que permita un estudo máis

pormenorizado e unha maior participación en forma de alegacións do Mapa de Transporte

Público.

I.- As diversas administracións deben pór a andar un Plano integral de mobilidade que

contemple  as  diferentes  modalidades  de  transporte  público,  coas  áreas  e  condicións

realmente existentes na actualidade complementando cun sistema eficaz de transporte baixo

demanda  aquelas  zonas  que  fican  excluídas  ou  con  servizos  de  moi  baixa  intensidade

cualitativa e cuantitativa.


