
 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Marcos Cal Ogando e Antón 

Sánchez García,  deputada e  deputados pertencente ao Grupo Parlamentario 

de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento desta 

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para o seu debate na Comisión 2.ª,  

 

O pasado mes de setembro, veciñanza de Chantada protestou polo recorte de 

frecuencias do transporte colectivo de viaxeiros, pois eliminouse a liña Chantada-

Santiago de Compostela dos domingos ás 20:45h, quedando só nos domingos 

pola tarde a ruta que sae ás 19:05 h. 

 

Nunha resposta a En Marea sobre a redución de frecuencias de transporte 

colectivo no sur de Lugo, a Xunta sinalou, a respecto do Plan de Transporte, 

“nun proceso de planificación da complexidade do que se levou a cabo por parte 

da Xunta de Galicia resulta preciso manter unha liña activa de adaptación ás 

demandas das persoas usuarias, especialmente na fase de implantación, o que xa 

foi previsto pola Administración nos pregos e se está realizando actualmente.” 

 

Tamén sinalou a Xunta que “desde as Xefaturas Territoriais da Consellería de 

Infraestruturas e Vivenda, conxuntamente cos concellos interesados e coas 

empresas adxudicatarias, estase a realizar a supervisión do proceso de 

implantación, promovendo a introdución daquelas adaptacións que resultan 

convenientes para unha mellor adecuación do servizo público de transporte ás 

demandas e necesidades das persoas usuarias.” 

 



 
 

 

 

 

O domingo 25 de febreiro, no autobús regular a Santiago que sae de Chantada ás 

19:05, quedaron persoas en Chantada sen poder subir no bus por falta de espazo, 

tendo que a empresa mandar outro bus, nunha solución improvisada. 

O feito de eliminar liñas orixina estas situacións e a Xunta semella que non ten 

alternativas. 

 

Polo exposto, a deputada e os deputados que subscriben formulan a seguinte 

Pregunta á Xunta: 

- Que vai facer a Xunta para garantir unha comunicación estable en transporte 

colectivo entre Chantada e Santiago? 

- Que medidas concretas vai acometer a Xunta para mellorar a comunicación de 

Chantada con Santiago por transporte colectivo os domingos? 

- Coñece a Xunta que plan ten a empresa concesionaria para atallar as situacións 

de “exceso” de pasaxeiros e pasaxeiras? 

- Que vai facer a Xunta para adaptarse ás demandas das persoas usuarias de 

Chantada? 

- Que adaptacións vai acometer a Xunta nas liñas de transporte colectivo que 

afectan ao Concello de Chantada para adecuar o servizo ás necesidades das 

persoas usuarias? 

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Luís Villares Naveira 



 
 

 

 

Marcos Cal Ogando 

Antón Sánchez García 

Deputada e deputados do G.P. de En Marea. 
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