
PROPOSTAS DE MELLORA E SUXESTIÓNS DE POR
CHANTADA-CUP AO PROXECTO DE ORDE POLA QUE
SE REGULA A TARIFA ESPECÍFICA XENTE NOVA NO

TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DA
COMPETENCIA DA XUNTA DA GALIZA

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, en representación do grupo

municipal Por Chantada-CUP, apresentamos, en tempo e forma, á Dirección Xeral de

Mobilidade,  dependente  da  Consellería  de  Infraestruturas  e  Mobilidade  o  seguinte

documento para que se tramite conforme mellor proceda en direito.

O documento en cuestión,  intitulado  Proxecto de Orde pola que se regula a

tarifa  específica  Xente  Nova  no transporte  público  interurbano  da competencia  da

Xunta da Galiza, atópase en prazo para suxestións de mellora, entre os días 08/11/2019

- 21/11/2019.

1. Requisitos das persoas beneficiarias da tarifa Xente Nova

Aínda  que  coidamos  positivo  o  aumento  da  idade  requirido  ás  persoas

beneficiarias  da  tarxeta  Xente  Nova,  pasando  dos  19  aos  20  anos,  este  parécenos

insuficiente dadas as necesidades e demandas do público mozo neste eido.

Debemos ter  en conta  que a  maioría  da mocidade  emprega o transporte  por

estrada polos seus estudos. Un requisito xeral de idade para esas persoas, que apenas

contan con ingresos, podería non ser equitativo, toda vez que aquelas de menor idade,

coa súa capacidade adquisitiva,  poden ser quen de acceder a un título de transporte,
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mentres  que,  polo  mero  feito  de  ter  máis  anos,  outras  non  poden  acceder  a  estes

beneficios  aínda que a  súa situación económica sexa máis complexa.  Neste  sentido,

cómpre ter en conta as altas taxas de desemprego e precariedade que sofre a mocidade

galega e que ten elevado a níveis insustentábeis a emigración da mesma.

Neste eido, consideramos que a Xunta da Galiza debería prever unha ampliación

de idade para aqueles mozos e mozas que non poden cursar os seus estudos no seu lugar

de residencia. Cremos que isto sería positivo para axudar a que parte desa mocidade,

especialmente a que vive no rural, se manteña vinculada a el. É vitar para termos un

interior galego vivo que a mocidade formada active proxectos de vida centrados nel.

Así pois, propoñemos a seguinte redacción do artigo 4.1 do Proxecto de Orde:

1. Pode  ser  titular  dunha  Tarxeta  Xente  Nova  calquera  persoa  con  idade
comprendida entre os 4 e os 20 anos de idade, inclusive, ou que curse estudos
non dispoñibles no seu municipio.

Con todo, somos conscientes de que iso suporía un desembolso importante para

a Administración, pero isto non debería levar ao desbotamento da idea, porque poderían

deseñarse  diversos  tramos  en  función  das  condicións  persoais  da  persoa  interesada.

Deste  xeito,  grazas  aos  servizos  de  consulta  telemática  dos  ficheiros  da  Axencia

Tributaria, podería coñecerse a renda do mozo no momento e asignalo a un determinado

tramo tarifario. Así pois, estas tarifas gratuítas poderían servir como complemento ás

bolsas que o Ministerio de Educación e Formación Profesional concede cada ano.

2. Convenios con Administracións locais

Dende hai dous anos, no noso Concello (Chantada) retomouse a concesión de

axudas ao transporte para mozos residentes en Chantada que estuden fóra do municipio,

cuxa contía é de 200 €. Tendo en conta que a maioría dos solicitantes eran estudantes

universitarios e que un título de transporte a Santiago de Compostela custa 7,55 €, a

suma achegada pola entidade pública é manifestamente insuficiente para facer fronte

aos gastos de transporte que ten que afrontar un mozo durante o curso académico. Para

alén disto,  ficaron varios anos sen conceder  ou concedéndoas  por baixo do 50% do

montante orzamentado.

Por  isto  propoñemos  que  a  Xunta  da  Galiza  contemple  convenios  coas

Administracións  locais  no seu Proxecto de Orde.  Dese xeito,  os Concellos  poderían

sufragar  parte  dos  gastos  ocasionados  por  eses  estudantes  universitarios  de  idade
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superior  aos  20 anos que  previamos  na  epígrafe  anterior,  de  forma que,  dun tramo

tarifario  superior,  se  puidese  pasar  a  un  inferior  ou  ao  plenamente  gratuíto.  Isto

permitiría que as axudas promovesen o transporte público e se adecuasen mellor aos

desembolsos que teñen que realizar os mozos e mozas. Asemade, cómpre sinalar que

esta  medida  suporía  unha  redución  dos  gastos  que  deben  afrontar  nestes  conceptos

diversas Administracións locais e o propio Goberno autonómico.

3. Dinámica dos reembolsos

Consideramos que o procedemento de reembolso da contía das viaxes, previsto

nos artigos 5.2 e 5.3 do Proxecto de Orde, é sumamente confuso e pouco intuitivo para

as  persoas  usuarias.  Coa  redacción  actual,  sería  necesario  acudir  a  un  caixeiro  da

entidade financeira colaboradora para solicitar o reembolso das viaxes realizadas, tendo

en conta que as que se fixeron na primeira quincena se poderán pedir a partir do día 5 do

mes seguinte, mentres que, as que se realizaron na segunda serán requiridas a partir do

día  20  do  mes  seguinte.  Se  expira  o  prazo  de  dous  meses  desde  a  súa  posta  a

disposición, caduca o reembolso.

Cremos que sería  máis  áxil  que aos usuarios  non se lles  retirase o saldo da

tarxeta  cando realizan  unha viaxe.  Deste  xeito,  eliminaríase  a  necesidade de todo o

proceso anterior e a intermediación bancaria. Así pois, propoñemos a redacción seguinte

do artigo 5.1, suprimindo os dous apartados seguintes.

1. A persoa titular  da Tarxeta Xente Nova aboará con cargo á súa tarxeta os
desprazamentos que realice en calquera dos servizos interurbanos de transporte
público regular de viaxeiros/as por estrada de uso xeral da competencia da
Xunta de Galicia. Sen prexuízo da posibilidade de utilización da Tarxeta Xente
Nova  para o  pagamento  dun maior  número de  viaxes,  ou  de  viaxes  doutra
natureza, a tarifa Xente Nova dará dereito ao reintegro instantáneo do 100%
do importe abonado polos servizos aos que lle resulta de aplicación,  ata un
máximo de 60 viaxes mensuais.

De non ser tecnicamente posible este proceder,  cremos que,  cando menos se

debería  eliminar  a necesidade de solicitar  os reembolsos,  senón que xa deberían ser

aplicados automaticamente. Neste caso, no artigo 5.1 cambiaríase reintegro instantáneo

por automático.

En Chantada, a 21 de novembro de 2019.
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