
Solicitante: María Manuela Rodríguez Pumar  - DI: 36.062.216-X
Voceira  da  Asemblea  Veciñal  por  un  Transporte  Digno
para Gondomar

Enderezo: Peroleira, 57 – Peitieiros – 36380 Gondomar

Asunto: Alegacións  ao  Anteproxecto  de  explotación  para  a
comarca do Baixo Miño e sur da comarca de Vigo

Destinatario: Dirección Xeral de Mobilidade
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
Xunta de Galicia
Praza de Europa, 5A – 2º - Polígono das Fontiñas
15781 Santiago de Compostela

O 23 de xullo de 2019 anunciouse no DOG o inicio do trámite de información

pública do Anteproxecto de explotación para a comarca do Baixo Miño e sur da

comarca de Vigo (clave XG883).

As persoas/entidades que asinamos este documento expoñemos, mediante o

presente  escrito  que  presentamos,  como  documento  anexo,  as  nosas

alegacións ao citado proxecto nas que concluímos por pedir a súa retirada e

a redacción dun novo proxecto que se axuste ás necesidades reais da

veciñanza de Gondomar.

En Gondomar, a 21 de agosto de 2019

NOME E APELIDOS DNI SINATURA
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ALEGACIÓNS AO ANTEPROXECTO DE

EXPLOTACIÓN PARA A COMARCA DO BAIXO

MIÑO E SUR DA COMARCA DE VIGO

1. Deficiencias no procedemento de información pública

Consideramos que a publicidade do anteproxecto é deficiente e incompleta,

polos seguintes motivos:

1.a) A finalidade do trámite de información pública é que o anteproxecto

poida ser coñecido por todas as persoas afectadas polo mesmo. Sen

embargo,  o  momento  elixido  non  pode  ser  máis  inadecuado  para

alcanzar ese obxectivo,  xa que no mes de agosto é cando están en

vacacións a maioría das persoas afectadas. Por iso solicitamos no seu

momento que se prorrogue o prazo para presentar alegacións. Ante a

negativa  a  prorrogar  ese  prazo,  solicitamos  que  se  someta  o

expediente a un novo trámite de información pública unha vez que o

anteproxecto sexa redactado de novo tendo en conta todo o indicado

nestas  alegacións,  e  solicitamos  tamén  que  ese  novo  trámite  sexa

realizado a maior brevidade posible.

1.b)  No  anteproxecto  non  se  explica  a  metodoloxía  concreta  que  se

empregou  para  chegar  aos  datos  sobre  avaliación  de  demanda  dos

servizos (apartado 1.5). Eses datos son esenciais no anteproxecto, xa

que a partir deles se elaboran os cadros do estudo económico-financeiro

(apartado 3).  Para  que as  persoas afectadas poidamos comprobar  a

fiabilidade deses datos é imprescindible saber a metodoloxía empregada

para chegar a eles. O que se nos mostra é tan só unha serie de números

que, segundo o anteproxecto, se obteñen, sen explicar como, a partir de

multitude de datos previos que tampouco se especifican con exactitude.

Por  poñer  só  un  exemplo,  o  único  que  se  di  sobre  o  proceso  de

obtención dos datos sobre os “fluxos de mobilidade” (a partir dos cales
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se  calculan  todos  os  datos  posteriores  do  anteproxecto)  é  que  se

obteñen “de acordo cos datos de explotación dispoñibles dos servizos

actualmente vixentes, os principais centros de atracción e xeración de

viaxeiros previstos, a rede de infraestruturas de transporte existente, a

distancia entre os diferentes nodos, os traballos de campo realizados e

os criterios estatísticos empregados por cada consultor”. Por tanto:

-Non sabemos cales son os datos de explotación consultados

-Non sabemos cales son os centros de atracción e xeración de

viaxeiros previstos e como se cuantifica a súa importancia

-Non  sabemos  cales  son  as  infraestruturas  existentes  que  se

teñen en conta e como se cuantifica a súa importancia

-Non  sabemos  en  que  medida  repercute  a  distancia  sobre  os

fluxos de mobilidade

-Non sabemos os traballos de campo que se tiveron e conta, quen

os fixo, cando os realizou, cando e onde se publicaron e cal é o

seu papel na obtención dos datos sobre fluxos de mobilidade.

-Por  último,  non sabemos cales  son eses “criterios estatísticos

empregados  por  cada  consultor”  que  parecen,  pola  expresión

empregada,  totalmente  subxectivos  e  parciais,  coma  se  a

obtención  dos  datos  dependera  dos  criterios  persoais  do

consultor.

A falta de información sobre todos estes aspectos fai que a fiabilidade

dos datos que se nos mostran sexa inexistente:  non se pode confiar

nuns datos sobre os que non hai ningunha transparencia sobre a súa

orixe. Por tanto, a redacción do anteproxecto debería ser modificada e o

trámite de información pública debería reiniciarse para que as persoas

afectadas  poidan  coñecer  esa  información.  Sen  embargo,  dado  que

pedimos a modificación do anteproxecto,  solicitamos que no trámite

de información pública  do anteproxecto modificado  conforme ás

presentes  alegacións  se  especifiquen  os  datos  de  partida  e  a
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metodoloxía empregada para obter, a partir deles, os datos que se

mostren no anteproxecto.

1.c) Os anexos sobre rutas e paradas son caóticos e incomprensibles. É

imposible facer alegacións a unha información tan mal organizada. Os

responsables  de publicar  os  anexos nin  sequera se  preocuparon por

ordear as expedicións en función dalgún criterio de fácil  comprensión

(día  da  semana,  hora  de  saída,  etc.).  A  información  pública  do

anteproxecto debería incluír cadros coas viaxes diarias dos autobuses,

semellantes ás que publican as empresas concesionarias, para que as

persoas afectadas polo anteproxecto poidan comprender perfectamente

o seu contido; sen embargo, a distribución actual da información parece

orientada a dificultar esa comprensión . Por tanto, os anexos deberían

ser  modificados  para  facilitar  a  súa  comprensión  e  o  trámite  de

información pública debería reiniciarse. Sen embargo, dado que pedimos

a  modificación  do  anteproxecto,  solicitamos  que  no  trámite  de

información  pública  do  anteproxecto  modificado  conforme  ás

presentes  alegacións  os  datos  concretos  sobre  os  servizos  de

transporte  estean  ordenados  con  claridade  e  sexan  de  fácil

comprensión.  Como exemplo,  achegamos as táboas realizadas pola

AVTG  para  a  correcta  comprensión  por  parte  da  veciñanza  de

Gondomar, Anexos Liñas e Anexos Horarios.

1.d)  Os  anexos  conteñen  numerosos  erros.  Estes  son  só  algúns

exemplos:

-Aparecen datos contraditorios sobre a duración das expedicións. Así, na folla

“Expediciones” a duración da expedición Gondomar-Vigo é de 28 minutos e a

da  expedición  Vigo-Gondomar  é  de  31  minutos,  cando  o  percorrido  e  as

paradas son idénticos. Ademais,  na folla “Paradas” a duración dese mesmo

percorrido é de 43 minutos.

-Hai erros evidentes na orde das paradas. Así, na folla “Paradas” hai un error

ao final da expedición entre Fornelos e Vigo: a parada en “Vigo Rúa Areal”

aparece antes da parada no hospital  Álvaro Cunqueiro.  O erro na orde das
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paradas tamén provoca que haxa erros na duración da viaxe e no número de

orde das paradas.

Por tanto, os anexos deberían ser corrixidos e o trámite de información pública

debería  reiniciarse.  Sen  embargo,  dado  que  pedimos  a  modificación  do

anteproxecto,  solicitamos  que  no  trámite  de  información  pública  do

anteproxecto  modificado  conforme  ás  presentes  alegacións  os  datos

sexan precisos e exactos, sen erros de ningún tipo.

2. Deficiencias nos datos sobre fluxos e demanda de mobilidade

No apartado anterior  criticamos a  falta  de  publicidade sobre  a  metodoloxía

empregada para chegar aos datos expostos no anteproxecto sobre fluxos e

demanda  de  mobilidade,  dos  que  se  derivan  os  resultados  do  estudo

económico-financeiro.  Esa falta de transparencia é máis que suficiente para

que eses resultados perdan toda a súa fiabilidade. Sen embargo, queremos

destacar tamén que os datos tampouco nos parecen fiables porque non nos

parece que se axusten á realidade. Imos poñer dous exemplos:

2.a) Os fluxos de mobilidade que se indican no apartado 1.5 parecen

construídos en exclusiva a partir dos servizos que se inclúen nos anexos

e que son case idénticos aos que se están prestando na actualidade.

Sen embargo, as persoas que calcularon eses fluxos de mobilidade non

tiveron  en  conta  que  as  deficiencias  e  insuficiencias  deses  servizos

levan anos provocando protestas e mobilizacións cidadás. Por tanto, hai

necesidades de transporte que non son cubertas por eses servizos e

que deberían ser tidas en conta no anteproxecto.

Por  poñer  só  un  exemplo,  a  veciñanza  de  Gondomar  leva  anos

protestando  pola  ausencia  dunha  liña  de  autobús  directa  entre

Gondomar  a  Baiona,  que  é  o  lugar  no  que  se  atopa  as  oficinas  do

Servizo  de  Emprego  e  da  Seguridade  Social  ás  que  están  adscritos

todos  os  veciños  e  veciñas  de  Gondomar.  Por  tanto,  existe  unha

importante necesidade real de mobilidade entre o concello de Gondomar

5



e o de Baiona. Sen embargo, conforme aos datos do anteproxecto o

fluxo de mobilidade entre Gondomar e Baiona é de 518, unha cantidade

moi baixa se a comparamos, por exemplo, co fluxo de mobilidade entre

Nigrán e Baiona, que é de 29.351 (57 veces maior), a pesar de que o

número de habitantes do concello de Nigrán é similar ao do concello de

Gondomar. É evidente que o resultado se debe a que se están tendo en

conta  os  fluxos  de  mobilidade  actuais,  nos  que  non  existe  conexión

directa entre Gondomar e Baiona pero si que existen expedicións diarias

cada  media  hora  entre  Nigrán  e  Baiona:  os  datos  de  mobilidade

proceden da oferta actual por parte das empresas concesionarias e non

da demanda real derivada das necesidades das veciñas e veciños do

Val Miñor.

Por  tanto,  os  datos  que aparecen no Anteproxecto  non nos parecen

fiables  por  basearse  excesivamente  (ou  en  exclusiva)  no  uso  dos

servizos actuais, sen ter en conta as necesidades reais da veciñanza. O

que sucede é que se están tendo en conta exclusivamente os datos

sobre o uso dos servizos actuais, en lugar de facer unha estimación dos

que poderían resultar dunha reconfiguración dos servizos que responda

as necesidades da veciñanza de Gondomar. 

Outro dato que non se ten en conta é o de que, tal como ten avaliado a

propia Dirección Xeral de Mobilidade, desde a implantación da tarxeta

metropolitana na área de Vigo,  e  das conseguintes bonificacións nas

tarifas, os fluxos e a demanda de mobilidade entre localidades adheridas

ao convenio de transporte metropolitano incrementáronse notablemente

(aínda cun servizo precario en liñas e frecuencias),  como ocorre, por

exemplo, entre Baiona e Nigrán. Non así no caso de Gondomar no que

as persoas usuarias estamos a ser privadas desa posibilidade, o que

inflúe necesaria e negativamente nos fluxos e a demanda desde e cara

ao noso concello.

2.b)  No apartado 3.5  indícase que “como consecuencia  de todos os

estudos realizados, conclúese que, de acordo á estrutura de custes e
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ingresos previstos detallados no mesmo, o servizo deseñado non resulta

rentable por si mesmo”.

Parece incrible que non resulte rendible un servizo de transporte público

de  pasaxeiros  que  conecta  unha  das  zonas  con  maior  volume  e

densidade  de  poboación  de  Galicia.  As  liñas  que  se  configuran  no

anteproxecto  conectan  entre  si  varios  concellos  de  entre  10.000  e

20.000 habitantes co Concello de Vigo, que ten case 300.000 habitantes.

Entre todos eses concellos hai vínculos sociais de todo tipo (laborais,

educativos,  culturais,  etc.)  que determinan  unha inmensa  necesidade

real de mobilidade diaria entre eles. Como é posible que, a pesar de

todo iso, o servizo non sexa rendible? Se o servizo non é rendible nesta

zona  é  que  non  pode  ser  rendible  en  ningures,  e  se  non  pode  ser

rendible en ningures hai tempo que non existiría un só empresario que

lle dedicara o seu diñeiro a este tipo de negocios.

O que sucede é que os datos do estudo económico do apartado 3 están

construídos a partir dos datos de fluxos de mobilidade que acabamos de

criticar por non reflectir as necesidades reais da veciñanza. É lóxico que

uns  datos  tan  erróneos  dean  como  resultado  unha  conclusión  tan

absurda. En calquera caso, esa conclusión nos parece un indicio máis

de que hai erros de base na elaboración dos datos do anteproxecto.

Por tanto, solicitamos que se elabore un novo anteproxecto no que

se teñan en conta as necesidades reais da veciñanza de Gondomar,

tanto no que respecta á configuración dos servizos como respecto

dos datos sobre fluxos de mobilidade, estimación de evolución da

demanda e datos económico-financeiros.

3. Vulneración do principio de igualdade

O artigo  2.2  da  Lei  10/2016,  do  19  de  xullo,  de  medidas  urxentes  para  a

actualización do sistema de transporte público de Galicia (DOG 139, de 22 de

xullo de 2016) establece que un dos obxectivos do Plan de Transporte Público

de  Galicia  (PTPG)  é  “facilitar  a  mobilidade  das  persoas  en  termos  de
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igualdade”. Ese obxectivo é recollido no apartado 3.2.1.1 do PTPG. Por outra

parte,  o principio de igualdade non está restrinxido ao ámbito do transporte

público, xa que aparece recoñecido no artigo 14 da Constitución como un dos

principios  fundamentais  do  noso  ordenamento  xurídico  e  como  un  dereito

susceptible de amparo constitucional (art. 55 CE).

Sen embargo, o anteproxecto vulnera o principio de igualdade por discriminar

sen  motivo  ás  veciñas  e  veciños  de  Gondomar  en  comparación  cos  dos

concellos limítrofes. Por exemplo, é inadmisible que se lles negue ás persoas

que viven en Gondomar unha conexión directa ao CUVI que si que van ter as

persoas que viven nos concellos da Guarda, Oia, Baiona e Nigrán. O mesmo

se pode dicir respecto da conexión directa con Baiona: non hai motivo racional

que xustifique esa discriminación  respecto  dos outros  concellos  xa  citados.

Ademais,  tamén  vulnera  o  principio  de  igualdade  que  existan  menos

expedicións entre Gondomar e Vigo das que existen entre Nigrán ou Baiona e

Vigo, a pesar de que o número de habitantes dos tres concellos é moi similar.

Como consecuencia da vulneración do principio de igualdade, o anteproxecto

debe  considerarse  como  nulo  de  pleno  dereito  por  lesionar  un  dereito

susceptible de amparo constitucional (art. 47 da Lei 40/2015).

Por tanto,  solicitamos que o anteproxecto sexa modificado para que se

respecte o principio de igualdade, de modo que non se discrimine aos

habitantes  do  concello  de  Gondomar  respecto  aos  dos  restantes

concellos.

4. Ausencia de consideración das necesidades reais de transporte

O artigo 70.2 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes

terrestres, LOTT, (BOE 182, de 31 xullo de 1987) establece que a prestación

de servizos regulares permanentes de transporte de viaxeiros de uso xeral terá

en conta “as demandas actuais e potenciais de transporte”.

Porén, como xa comentamos en apartados anteriores, o anteproxecto parece

ter  en  conta  só  as  demandas  actuais  de  transporte  en  función  da  oferta
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existente, sen considerar as demandas potenciais que están latentes pero que

non poden ser atendidas na actualidade debido á deficiente configuración dos

servizos.  Así,  é  evidente  que  hai  unha  altísima  demanda  potencial  de

transporte por parte dos case 15.000 veciños de Gondomar que están adscritos

á Oficina de Emprego e á oficina da Seguridade Social de Baiona, e que hoxe

en día seguen sen poder desprazarse de forma directa á localidade onde se

atopan esas oficinas.

Por tanto, o anteproxecto infrinxe o artigo 70.2 da LOTT por non ter en conta as

demandas  potenciais  de  transporte  por  parte  da  veciñanza  do  concello  de

Gondomar.

Ademais, o artigo 79.2 da mesma lei dispón que os plans de explotación das

concesións zonais “deberán ter en conta as necesidades dos usuarios”.  Na

páxina 5 do anteproxecto que é obxecto destas alegacións indícase que “este

Proxecto de Explotación fará a función do Plan de Explotación ao que se refiere

o artigo 79 da LOTT”.

Non  obstante,  o  anteproxecto  non  ten  en  conta  as  necesidades  reais  dos

usuarios.  Así,  é  evidente  que  hai  unha  necesidade  real  de  desprazarse  á

Oficina de emprego e á Oficina da Seguridade Social en Baiona, do mesmo

modo que hai unha necesidade real de desprazarse aos polígonos industriais,

ao  hospital  do  Meixoeiro  e  aos  principais  centros  educativos.  Aínda  así,  o

anteproxecto  non  ten  en  conta  ningunha  desas  necesidades.  Ademais  das

necesidades laborais, educativas e sanitarias, tampouco se teñen en conta as

necesidades culturais e de lecer: non se facilita a posibilidade de que a xente

de Gondomar poida disfrutar da oferta de ocio de Vigo (concertos, teatro, etc.),

xa que o último bus de Vigo para Gondomar sae ás 21:00. Por outra parte,

todas estas necesidades fanse case imposibles de satisfacer os sábados e

domingos, debido a escaseza de expedicións.

Por tanto, o anteproxecto infrinxe tamén o artigo 79.2 da LOTT, por non ter en

conta as necesidades dos usuarios.

A infracción da LOTT fai que o anteproxecto deba considerarse coma un acto

anulable, conforme ao artigo 48 da Lei 39/2015.
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Por tanto,  solicitamos que se modifique o anteproxecto para que teña en

conta as necesidades dos veciños e veciñas de Gondomar.

5. Incumprimento dos requisitos do PTPG

O apartado 7.3 do PTPG dispón o seguinte:

“Un dos principais requisitos da nova oferta de transporte público será o

de garantir a conexión con servizos esenciais e con grandes centros de

atracción e xeración de movementos, como poden ser, entre outros:

-Centros educativos

-Colexios de educación infantil e primaria.

-Colexios e institutos de educación secundaria.

-Centros de formación profesional

-Universidades.

-Áreas empresariais

-Centros sanitarios:

-Hospitais

-Centros de saúde.

-Centros administrativos:

-Edificios administrativos da Administración Autonómica.

-Xulgados”

Se examinamos a configuración dos servizos que se recollen nos anexos do

anteproxecto podemos observar o seguinte:
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-Respecto  dos  centros  educativos,  o  anteproxecto  non  inclúe  unha

conexión  directa  ou  indirecta  entre  Gondomar  e  o  CUVI,  como  xa

indicamos  no  apartado  anterior.  No  que  respecta  aos  centros  de

formación profesional, o proxecto non contempla rutas específicas aos

mesmos; por tanto,  o acceso por autobús aos mesmos depende das

conexións xerais, con todas as súas deficiencias. Así, o alumnado de

Gondomar  non  ten  acceso  directo  aos  FPs  que  se  imparten  nos

concellos de Baiona, a pesar de que só está a oito quilómetros das súas

casas (ou menos,  no caso dos que vivan en Borreiros ou Donas).  O

mesmo sucede cos ciclos de FP que se imparten no concello da Guarda,

Tui ou cos do Meixoeiro en Vigo.

-Respecto das áreas empresariais, o proxecto non inclúe rutas directas

entre  Gondomar  e  o  polígono  de  Porto  do  Molle  en  Nigrán,  nin  con

outros da zona como os de Mos ou O Porriño. E nin sequera se inclúe

una parada a altura do PTL de Valadares (concello de Vigo), nas liñas

que discurren por diante del. 

-No  que  respecta  aos  hospitais,  o  proxecto  non  inclúe  ningunha

expedición directa entre Gondomar e o hospital Meixoeiro de Vigo.

-Respecto aos centros administrativos, non hai conexión directa entre

Gondomar e as oficinas da Seguridade Social e de Emprego de Baiona,

como xa indicamos nun apartado anterior. 

Por tanto, o proxecto non cumpre cun dos “principais requisitos da nova oferta

de transporte público”, segundo o PTPG, xa que non garante a conexión das

veciñas e veciños de Gondomar “con servizos esenciais e con grandes centros

de atracción e xeración de movementos”.

En  consecuencia,  solicitamos a  modificación do anteproxecto para  que

cumpra  cos  requisitos  dispostos  no  Plan  de  Transporte  Público  de

Galicia.
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6. Inviabilidade ambiental

Malia que no punto 1.6.4 VIABILIDAD AMBIENTAL diga “Un dos obxectivos

estratéxicos desta reordenación integral está baseado na implementación de

medidas medioambientalmente máis eficientes e sostibles, como son a dispo-

sición de servicios exclusivos baixo demanda ou a integración de servicios,

dando lugar a un uso máis axeitado da capacidade disponible do sistema públi-

co de transporte de Galicia.”,  este anteproxecto non ten en consideración o

medio ambiente e a mobilidade sostible no seu contido. 

A mobilidade é un aspecto primordial do medio ambiente, así as adminis-

tracións  públicas  deben  fomentar  o  uso  do  transporte  público,  evitando  na

medida do posible a utilización do vehículo privado. Así, poucos sectores teñen

tanta incidencia no medio ambiente coma o transporte, tanto o de mercadorías

coma o de pasaxeiros.  Deste xeito, cando se fala de mobilidade sostible, se

está a referir aos modos de transporte alternativos, en especial ao transporte

público e a procura da redución de vehículos privados nos desprazamentos,

especialmente os diarios, e o fomento das modalidades de transporte respec-

tuosas co medio ambiente.

E,  logo de ter lido o anteproxecto e, en consecuencia, ter alegado que non nos

comunica cos polígonos industriais, nin cos centros de ensino, nin hospitalarios

ou de servizos, nin administrativos, nin comerciais ou de ocio, resulta evidente

que nos aboca a seguir dependendo dos vehículos particulares para a nosa

mobilidade.  Xa  que  logo,  incumpre  cos  requisitos  mínimos  de  viabilidade

ambiental á que fai referencia no apartado 1.6.4. Por esa razón, solicitamos a

modificación  do  anteproxecto  para  que  cumpra  cos  requisitos  de

sostibilidade e viabilidade ambiental.

7. Proposta de inclusión de novos servizos 

7.1- Liña de conexión Tui-Tomiño-Gondomar-CUVI-Meixoeiro

E reiterada a demanda dunha comunicación directa do Concello de Gondomar

co Campus Universitario de Vigo Lagoas-Marcosende (CUVI), mais, ao igual

12



que outras, non foi tida en conta á hora de redactar este anteproxecto. Non dei-

xa de ser sorprendente que aparezan comunicados todos os demais concellos

da zona e o noso non, cando Gondomar é un dos concellos máis próximos a

ese campus. E a conexión non se contempla de xeito directo nin indirecto com-

binando coas liñas que parten doutros concellos da zona. Tampouco se inclúe

conexión entre Gondomar e o Meixoeiro, zona na que se ubican varios centros

de ensino de FP e un hospital de referencia para a poboación do Val Miñor en

diversas especialidades. Por tanto,  solicitamos que se inclúan nos anexos

do anteproxecto liñas que comuniquen directamente a Gondomar co CUVI

e co Meixoeiro para dar unha acaída solución ás necesidades do noso es-

tudantado e dos usuarios en xeral.

Froito do traballo destes últimos anos xurdiu unha proposta de liña que cubriría

ese necesidade. E non imos aceptar, para dar servizo a Gondomar, a prolonga-

ción da liña XG88326, porque xa é por si propia excesivamente longa en tra-

xecto e en tempo. Facemos unha proposta distinta, con saída de Tui, paso por

Tomiño, Gondomar, CUVI, e que continuaría até o Meixoeiro para conectarnos

tamén co hospital e cos institutos desa zona. A proposta, coas súas frecuen-

cias, percorridos e paradas, achégase no Anexo CUVI. E por tanto,  solicita-

mos que se inclúa no anteproxecto co obxectivo de dar unha acaída solu-

ción ás necesidades do noso estudantado e dos usuarios en xeral.

7.2- Liña circular de comunicación das dez parroquias do concello 

Outra das reivindicacións reiteradas desde o noso concello é a de solicitar a co-

nexión a través do transporte público das distintas parroquias entre si e destas

coa vila de Gondomar. Por que é na vila onde están a Casa do Concello, o

Centro de Saúde, os bancos, os mercados, todos os servizos básicos, e a esta-

ción de autobuses. No anteproxecto, máis alá de propoñer o mantemento dal-

gunha das liñas que aínda existen grazas á loita das persoas usuarias por de-

fendelas, tampouco se dá solución a este problema. Por tanto,  solicitamos

que se inclúa no anteproxecto unha proposta de implantación dunha liña

circular entre as dez parroquias do concello con frecuencias e paradas

axeitadas ás distintas necesidades (horarios de centros médicos, de ensi-

no, de servizos, de ocio), podendo incluir paradas a demanda, e que com-
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bine os horarios de chegada á estación de autobuses para que sirva de

enlace e transbordo coas liñas interurbanas. 

7.3- Liña circular de comunicación dos tres concello do Val Miñor

Así mesmo,  tamén se vén reclamando reiteradamente a conexión do noso

concello co de Baiona por razóns xa explicadas no punto 2 deste mesmo docu-

mento. Por outra parte, coas sucesivas modificacións e supresións de liñas e

frecuencias producidas nos últimos anos, practicamente desapareceron as que

conectaban Gondomar co centro do concello de Nigrán, indo agora todas pola

costa (Praia América, Panxón, Patos). De feito, no anteproxecto só figura unha

viaxe de ida (8:45h) e outra de volta (9:45h), ambas só nos meses de inverno.

É unha evidencia que entre os concellos do Val Miñor existen vínculos de ca-

rácter social, laboral, de servizos, familiares, que fan necesaria a súa inter-co-

nexión, polo que solicitamos que se inclúa no anteproxecto unha proposta

de implantación dunha liña circular entre os tres concellos con frecuen-

cias e paradas axeitadas ás distintas necesidades (horarios de centros

sanitarios, de ensino, administrativos, de servizos, de ocio), podendo in-

cluir paradas a demanda, e que combine os horarios cos distintos puntos

de confluencia con outras liñas da zona á que atinxe o anteproxecto, de

forma que sirva de enlace e transbordo con elas.

7.4- Liñas, frecuencias e paradas de conexión cos polígonos industriais

da zona

Tal como se cita no apartado 5 deste documento, no anteproxecto non se esta-

blecen conexión directas do noso concello coas áreas empresariais da zona,

como focos xeradores de postos de traballo (agás o caso do Polígono da Pasa-

xe, máis sen ter en conta os horarios das empresas alí radicadas). Polo que,

solicitamos que se inclúan no novo anteproxecto liñas,  horarios e fre-

cuencias que nos conecten con eles, tendo en conta os horarios de entra-

das e saídas dos turnos de traballo das empresas neles ubicadas.
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8. Propostas de modificación do servizo

8.1 – Inclusión de paradas necesarias na cidade de Vigo

Nos anexos do anteproxecto, o apartado 2.3 PARADAS, di: “Neste Proxecto de

Explotación prevese a realización de paradas fóra das estacións de viaxeiros,

nalgunha/s poboación/s que dispoñen delas. Esta circunstancia débese a que

se  identificaron  razóns  obxectivas  de  interese  público  que  así  o  xustifican.

Unha desas razóns é o feito de que se trata de servizos de carácter eminente-

mente metropolitano, debido a que a coroa periurbana da poboación de cabe-

ceira é excepcionalmente ampla, como consecuencia da intensa dispersión po-

boacional propia de Galicia, o que fai que forme parte dela a maior parte do

ámbito territorial deste Proxecto de Explotación. Debido a iso, prodúcese unha

demanda de mobilidade moi intensa entre as poboacións da periferia e a de

cabeceira, que inclúe a necesidade de realizar incluso varias viaxes de ida e

volta entre elas ao longo do día, como consecuencia dos estreitos lazos labo-

rais, asistenciais, comerciais, sociais e de servizos que se producen entre esas

poboacións. Na práctica, as relacións de mobilidade entre as diferentes poboa-

cións do ámbito territorial deste Proxecto de Explotación aseméllanse máis ás

relacións entre os diferentes barrios dunha gran cidade que ás clásicas rela-

cións interurbanas entre varias poboacións. É por iso que, para atender axeita-

damente esa demanda de mobilidade, son necesarias paradas intermedias, ata

nas poboacións que dispoñen de estacións de viaxeiros, para achegar o máis

posible aos usuarios habituais do servizo aos seus puntos de destino ou orixe,

evitándolles dese modo a necesidade de realizar transbordos innecesarios.”

Un exemplo deste criterio, que nos parece moi acertado e perfectamente apli-

cable á cidade de Vigo, é que se inclúe a parada na Rúa do Areal, para as liñas

XG88338, XG88339, XG88340, XG88341 e XG88342, máis, inexplicablemente,

non se aplica o mesmo criterio con outras paradas que se viñan realizando até

agora.

Así, nas liñas que afectan ao Concello de Gondomar non figuran as paradas

actuais seguintes:
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 As do inicio da Avenida de Castrelos (para as liñas que entran por Pe-

reiró), e do inicio da Rúa Florida, (para as que entran pola Florida), am-

bas xunto a Praza América, un dos puntos neuralxicos da cidade. Zona

onde se ubican, entre outros puntos de interés, os xulgados, a sede da

facenda do estado, varios centros de ensino e comerciais;

 a da Avenida da Gran Vía, a altura do cruce con Illas Baleares, chama-

da a parada de “POVISA”, por estar próxima as consultas de ese Hospi-

tal,  que é,  na  actualidade,  o  de  referencia  para  a  poboación do Val

Miñor. Curiosamente, nas liñas que saen de Baiona si figura esta para-

da;

 a da Praza de España, á altura da Clínica Concheiro, outro punto estra-

téxico na cidade, de conexión co centro da cidade;

 a da Rúa Coruña, xunto á Praza Eugenio Fadrique, punto próximo á rúa

Conde de Torre Cedeira onde se ubica unha importante zona estudantil

universitaria (empresariais, industriais) e de FP (peritos, ...);

 a da Avenida de Beiramar, á altura da Casa do Mar, lugar onde se ubi-

ca o centro de realización das probas do Programa de Prevención Can-

cro de Mama,  de referencia para o Val Miñor;

 a da Rúa Cánovas del Castillo, ubicada enfrente do Centro Comercial

A Laxe e ao lado da Estación Marítima de Vigo, punto de enlace co tras-

porte marítimo de ría.

Como queda indicado, estas paradas son imprescindíbeis por ser paradas in-

termedias que permiten atender adecuadamente esa demanda de mobilidade.

Por tanto, solicitamos que se inclúan nos anexos do anteproxecto por ra-

zóns de interese xeral, en beneficio das persoas que usamos ese servizo

de transporte.

8.2 – Cambios horarios que permitan mellorar as frecuencias Gondomar-

Vigo, ida e volta.

Desde hai anos as persoas usuarias do transporte público colectivo e distintos

colectivos, entre eles a AVTG desde o seu nacemento, vimos reclamando para
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o noso concello un maior número liñas e frecuencias de conexión con outros

concellos limítrofes, nomeadamente con Vigo por razóns obvias, que xa foron

expostas noutros puntos deste documento, algunas das cales mesmo se esbo-

zan na parte expositiva do anteproxecto.  É por esa razón que sorprende que a

oferta para a conexión Gondomar-Vigo, tanto de ida como de volta, plasmada

no anteproxecto non só non recolla unha maior frecuencia de viaxes senón que

a reduce, ficando aínda moito máis insuficente. 

Por tanto,  solicitamos que, dado que as liñas que comunican Gondomar

con Vigo (ida e volta) teñen distintas rutas -as que van por Valadares e as

que van pola Ramallosa-, estas se realicen saíndo unhas ás horas en pun-

to e outras as medias, de xeito que Gondomar quede comunicado con

Vigo cada media hora (aprox.).

8.3 – Incremento das frecuencias nas viaxes dos sábados e domingos e

festivos, ida e volta.

Á vista dos anexos realizados pola AVTG, queda patente a ridícula oferta de

frecuencias das liñas que comunican Gondomar con Vigo, sexan as que van

pola Ramallosa como as que o fan por Valadares, nas fins de semana. Por tan-

to,  solicitamos que se faga unha nova proposta pensando nas necesida-

des reais dun concello como Gondomar e que na nova proposta se in-

clúan ademais horarios de volta que permitan que disfrutar do ocio e vol-

ver a casa en autobús sexa compatible.

8.4 - Modificacións puntuais aos anexos 

 Liña  XG88365 –  Non  ten  sentido  ese  servizo  con  saída  ás  20:00h.

Proponse que se realice en horario de mañá, con saída do punto de

partida ás 7:45h, de forma que pase pola parada do Instituto Pro-Val

antes da hora de inicio das clases, e que chegue a Vigo a unha hora

semellante ao que viña saíndo ás 08:00 de Gondomar.
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E esta liña, con todas as súas paradas, debería ter a súa conseguinte

VOLTA con saída desde Vigo ás 14:00h.

 Liña XG88341  con saída ás 07:10h de Tomiño. Solicítase q saia  a

mesma hora de antes, ás 07:00h. Esta liña é utilizada por estudantes

de centros situados no centro de Vigo e que teñen entrada ás 08:30h. O

retraso de 10 minutos na saída impediríalles chegar a tempo.

 Consideramos que o percorrido das liñas que comunican Gondomar con

Vigo a través de Valadares, entre o Alto da Garrida e Pereiró debería

facerse pola estradas da Garrida e Clara Campoamor, tanto nas idas

como nas voltas.

 Para as liñas que van do Areal e Estación de Autobuses, mentras esta

última siga ubicada na Avda de Madrid, solicitamos ter unha parada a

altura da Praza de España, tanto na ida como na volta.

 Dados os cambios no tráfico que se están a producir no centro do Vila

de  Gondomar,  deberían  consultar  co  goberno  do  concello  para

establecer  xa  desde  o  inicio  as  paradas  acaídas  nesa  zona  para  o

futuro.

 A AVTG, sendo conscientes da que hai posicións a favor e en contra de

que viaxen xuntos escolares e persoas alleas á comunidade educativa,

non se ten definido a respecto da integración das liñas escolares ao

servizo  regular  de  viaxeiros.  En  calquera  caso,  e  de  se  manter  esa

proposta, entendemos que para que as liñas integradas sirvan para dar

un servizo efectivo,  deberían rematar na estación de autobuses de

Gondomar e non nos propios centros de ensino como figura nos

anexos.
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9. Proposta de modificación integral do servizo

9.1 – Percorridos

O planeamento  alternativo  que  se  presenta  considera  a  mobilidade  nunha

estrutura  cun  eixo  Norte/Sur,  sendo  o  norte  Vigo  e  o  Sur  a  fronteira  con

Portugal,  e  dúas alternativas  de unión  entre  ambos,  unha costeira  e  outra

interior. Entre ambas haberá tamén eixos transversais de unión, conforme ao

seguinte esquema:

Os eixos transversais Tui-A Guarda e Gondomar-Ramallosa permitirán a unión

dos eixos N/S costeiro e interior, mediante buses tipo lanzadeira de pequeno

tamaño  e  alta  frecuencia  (30’ para  o  eixo  Tui-A Guarda  e  15’ Gondomar-

Ramallosa), o que permitirá facer transbordos para o eixo lonxitudinal.

◦ Eixo Interior  : Presenta dúas alternativas para achegarse a Vigo.  a)

pola Universidade e Hospital Meixoeiro; b) por Vincios, pasando polo

polígono da Pasaxe e o Hospital Alvaro Cunqueiro

◦ Eixo Costeiro  : tamén con dúas alternativas. a) por Panxón -costa-;

b) por Nigrán 
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A frecuencia de saída será como mínimo de 30 minutos cadansúa alternativa.

No  caso  das  liñas  interiores,  podería  verse  a  posibilidade  de  ter  unha

lanzadeira  tamén que una Tomiño con Gondomar.  Para  o  eixo  Costeiro,  a

lanzadeira operaría entre A Guarda e Baiona. Recoméndase tamén estudar a

alternativa para o nódulo de Ramallosa o desprazamento do mesmo á rotonda

de  entrada  a  Sabarís  (Urbanización  Ponte  Romana),  pola  súa  mellor

accesibilidade.

9.2 – Racionalidade

Considerase que esta  alternativa responde mellor  as necesidades reais  de

mobilidade  do  suroeste  da  provincia  de  Pontevedra,  tendo  en  conta  a

localización dos centros de saúde, comercios e institutos. Permite asemade,

mediante  transbordo,  cubrir  todas  as  necesidades  de  mobilidade,

economizando o servizo.

Compre  tamén  destacar  que  os  autobuses-lanzadeira  para  os  eixos

transversais, en especial o de Gondomar-Ramallosa, poderían ser eléctrico, o

que, alén dos beneficios sociais e económicos polo incremento de frecuencias,

habería que engadir o medioambiental.

O esquema proposto, é máis semellante ao sistema de interconectividade do

metro, que ten demostrado unha grande eficiencia.

10. Conclusión

Consideramos  que  quedou  suficientemente  evidenciado  que  o  proxecto  foi

publicado nunha época non acaída e por un espazo reducido espazo de tempo,

que   presenta  multitude  de  defectos  de  forma  e  contido,  que  a  proposta

trasladada é a todas luces insuficiente,  e  que vulnera  dereitos e contravén

incluso os propios propósitos da Dirección Xeral de Mobilidade enunciados na

LTPG e na memoria deste anteproxecto. 
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Desde a AVTG consideramos que é o momento da implantación dun novo plan

de transporte público colectivo realmente ambicioso e con proxección de futuro,

que cubra  as  necesidades da poboación á  que deberá  atender  durante  un

período mínimo de 10 anos, e entendemos que, por responsabilidade e para

evitar que naza escaso e ineficiente, debemos contribuír coas nosas achegas á

súa posta en marcha con todas as garantías.

Temos feito, pois, propostas de modificación e inclusión de novos servizos que

seguramente  mellorarían  en  parte  este  anteproxecto,  cando  menos na que

corresponde ao servizo visto desde o noso concello, e supoñemos que tamén o

fixeron  outros  colectivos  e  partes  interesadas.  Mais,  dada  a  multitude  e

variedade  de  eivas  da  proposta  inicial,  CONCLUÍMOS que,  para  que  o

resultado  sexa  o  óptimo,  só  cabe  realizar  unha  nova  proposta  redactada

tomando en consideración todas as achegas recibidas. E aínda con máis razón

desde que o pasado 19 de febreiro, o Goberno do Estado publicara o  Real

Decreto 70/2019 (BOE, 20 de febreiro de 2019), polo que se modifica o

Regulamento da Lei de Ordenación de Transportes Terrestres  (RLOTT),

que implica a eliminación do dereito,  recollido nos artigos 77.1 e 78.1 do

anterior  texto  do  RLOTT, das  persoas  usuarias  ou  colectivos  que  as

representen a promover,  por razóns de interese publico,  modificacións

dos servizos unha vez adxudicado o contrato, e que,  a partir de agora,

tan só a empresa contratante teña a potestade de solicitar a modificación

das condicións contractuais. 

Por todas estas razóns, solicitamos que se someta o expediente a un novo

trámite  de  información  pública   unha  vez  que     se  elabore  un  novo  

anteproxecto no que se teñan en conta todas as achegas recibidas.

Desde a AVTG poñémonos á disposición para explicar a nosa proposta e

para  debater  o  que  for  preciso  no  camiño  de  conseguir  un  novo

anteproxecto que realmente dea solución aos problemas de mobilidade e

comunicación do noso concello e do conxunto da zona á que se dirixe.

En Gondomar, a 20 de agosto de 2019

A Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar

21


