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1. PRESENTACIÓN 
 

O presente informe ten como obxectivo a análise e diagnose da situación 
actual do transporte público urbano na Comunidade Autónoma de Galicia. Con 
esta finalidade o traballo a desenvolver consta de tres partes diferenciadas.  A 
primeira consiste na xustificación do transporte público de carácter urbano 
como servizo público e a súa necesaria provisión por parte das autoridades 
competentes na materia.  A atención céntrase no ámbito urbano (municipal, 
metropolitano, etc.) onde farase fincapé na necesaria intervención pública 
fundamentada en aspectos tales como a existencia de fallos de mercado, a 
aparición de externalidades ou a mellora de eficiencia que se consegue.  

De seguido, o segundo apartado do informe ofrece unha panorámica 
sobre a xestión do servizo do transporte local.  Nomeadamente, procederase 
cunha revisión das referencias que existen nesta materia a nivel español para 
focalizarse de maneira particular sobre as sete áreas urbanas galegas.  
Prestarase atención á realización de comparativas entre concellos e/ou áreas en 
rateos económicos e de xestión habituais neste tipo de estudos que permiten 
avaliar os diferentes servizos de transporte público municipal existentes.  A 
última parte presentará os principais resultados e conclusións.   
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2. O TRANSPORTE PÚBLICO  
 

A intervención pública na economía está propiciada por dúas razóns 
principais amplamente admitidas nas sociedades occidentais: a existencia de 
fallos de mercado1 e a redistribución.  No caso do transporte ambas 
circunstancias están presentes e polo tanto xustifican a intervención.  Dita 
intervención pode ser feita a través de diferentes mecanismos e procedementos. 
Neste capítulo ponse de manifesto que diante da incapacidade do mercado para 
garantir axeitadamente a provisión de servizos de transporte colectivo resulta 
precisa a intervención pública.  Asemade revisamos os diferentes mecanismos e 
procedementos de intervención tanto no que se refire á súa concepción como ás 
súas principais características. 

 

2.1  Transporte público urbano 

A importancia do transporte vén dada pola necesidade das persoas, dos 
bens e dos servizos de moverse dun lugar a outro, debido a que xeralmente as 
actividades diarias do ser humano non se localizan nun mesmo lugar. Xa na 
década dos cincuenta do século pasado, Fair e Williams2 ou Beckmann et al3.  
salientaban esta importancia do transporte nunha economía.  Importancia que 
aumenta a medida que as cidades medran en poboación, extensión e riqueza, os 
seus sistemas de transporte vólvense máis complexos, con máis destinos e 
maiores distancias por percorrer4. Xa que logo, o transporte urbano convértese 
nun sistema básico para o funcionamento dunha cidade onde a súa operación 
inflúe de maneira directa na eficiencia do conxunto das súas actividades e na 
calidade dos seus habitantes. En concreto, o transporte cumpre o papel de 
conectar e integrar funcións que se desenvolven en diferentes lugares dunha 
cidade, mediante a mobilización de persoas e bens, o que permite a 
especialización das actividades e os usos do solo, aproveitando as vantaxes da 
aglomeración asociada con outras cidades. 

A actividade do transporte produce impactos económicos e 
externalidades negativas coma a conxestión do tráfico, accidentes e a 
contaminación do aire (Lezama et al. en Molina, 2000). Estes efectos non só 
reducen a oferta efectiva de servizos de transporte, senón que tamén poden 
desincentivar a actividade económica, polo desperdicio de recursos como os 
enerxéticos ou o tempo. Neste contexto, Molina (2000) fala da existencia dun 
“círculo vicioso” no transporte público, que se reflicte na Ilustración 1.   

1  Nos anexos do informe (páxina 114) incorpórase unha descrición máis detallada de que é o 
que se entende por fallo de mercado e que é o que o motiva.  
2 Fair Marvin L. e Ernest W. Williams, J.R. (1950): Economics of transportation. 
3 Beckmann, M., McGuire, C. B., e Winsten, C. B. (1956). Studies in the economics of transportation. 
4 Para un maior afondamento pode consultarse Robles (2003). 
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Ilustración 1:. Círculo vicioso do transporte público 

 
Fonte. Elaboración propia a partir de Molina, 2000. 

O dilema atópase na maneira na que mitigar ou eliminar os efectos 
negativos e á vez permitir desenvolver a actividade urbana.  Non é este o único 
problema xa que logo tamén xorde a dificultade de coordinar institucións, 
gobernos e xurisdicións na planificación, desenvolvemento e operación dos 
sistemas de transporte público, tendo en conta os diferentes aspectos para un 
desenvolvemento sostible.  

O transporte público é, por razóns de eficiencia e equidade, unha peza 
central no funcionamento diario das cidades e o modelo máis estendido no 
mundo concede á intervención pública un papel decisivo na planificación e 
control da rede. O tipo de propiedade das empresas que prestan os servizos en 
dita rede, a natureza e duración dos contratos e concesións que vinculan ás 
empresas á axencia pública reguladora, xunto a outros elementos fundamentais 
que determinan a funcionalidade e a eficiencia do conxunto do sistema 
experimentaron transformacións importantes nos últimos anos, orientándose 
cara unha maior participación da iniciativa privada e a introdución de 
competencia (De Rus e Nombela, 1994). 

Este transporte público urbano convértese nunha ferramenta para a 
realización de todo tipo de actividades, xa sexan laborais, de formación, 
compras, ocio e piar fundamental para o funcionamento da sociedade. Este feito 
leva, como se verá no apartado seguinte con maior afondamento, a que o 
servizo sexa prestado na meirande parte das principais cidades, por unha ou 
varias compañías públicas, sen apenas competencia doutras compañías na 
oferta do servizo (CEOE, 2009). Se ben a natureza destes servizos é deficitaria, 
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adoita existir un monopolio público ou unha concesión, a falta de competencia 
pode ocasionar que se descoide a súa xestión ou a necesidade de mellorar a 
eficiencia na súa prestación, ao non aparecer incentivos para a mellora da 
eficiencia (Jordà, 2012) 

Esta idea coincide, en grandes trazos, coa teoría do “servizo público” 
concibida por León Duguit5 quen propugnaba un cambio de orientación do 
Estado, que ía transformar a idea de soberanía dun poder de mando nunha 
obrigación de obrar.  Isto viña motivado polos avances científicos e os 
progresos industriais que crearan moitas necesidades de importancia 
primordial que, se non se viran satisfeitas, poderían causar unha perturbación 
profunda que poría en risco a vida social mesma.  

Nomeadamente, entre os servizos dos que o poder público ten que 
garantir o funcionamento cabe citar aos os transportes urbanos colectivos.  
Armengol (2012) afirma que existen unha serie de actividades que a súa 
realización debe ser aseguradas, reguladas e controladas polos gobernantes. 
Máis aínda, a superioridade da xestión pública manifestase cando existen 
servizos dos que poden predicarse, fundamentalmente, dúas características. En 
primeiro lugar que a súa efectiva realización sexa indispensable para a mesma 
existencia e desenvolvemento da interdependencia social. E ademais, en 
segundo lugar, que a mesma sexa dunha natureza de xeito que soamente se 
poida levar a cabo de forma completamente satisfactoria por medio da 
intervención estatal. 

Deste xeito, xustificase a consideración do transporte urbano como un 
servizo público. Así, a empresa de transportes encargada da provisión deste 
servizo será unha empresa de interese público. Dita empresa pode ser ou ben 
privada ou ben pública. Será privada no caso que opere baixo o réxime de 
permiso e será pública cando o Estado preste directamente o servizo a través 
dun órgano descentralizado ou indirectamente por medio dunha concesión. 

En materia de transporte, os elementos que permiten distinguir un 
servizo público respecto do privado son os seguintes: 

• O fin cumprido polo servizo 
• Quen atende o servizo 
• A maneira na que se presta o servizo 
• O réxime que regula o servizo 

No caso da concesión dos servizos de transporte é necesario lembrar que 
é unha autorización temporal dunha atribución do Estado e non unha 
transferencia da mesma. É o Estado o que autoriza a prestación dun servizo 
público a través da concesión que terá unha determinada vixencia, a cal poderá 
ser ou non prorrogada. A concesión é o acto administrativo a través do cal a 

5 Duguit, L. (1913). Les Transformations du droit public. La Mémoire du droit 
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administración pública (concedente) outorga aos particulares (concesionarios), 
o dereito para explotar un ben propiedade do Estado ou para explotar un 
servizo público (Robles, 2003).  No tocante ao transporte é importante deixar 
constancia de que os seus parámetros básicos, singularmente a concreción de 
traxectos, a frecuencia e alcance do servizo e a regulación das tarifas, veñen 
determinados administrativamente. 

Táboa 1: Vantaxes e desvantaxes das empresas públicas 
Vantaxes Desvantaxes 

Opera cunha estrutura organizada Os seus obxectivos primarios entran 
dentro das necesidades políticas 

Ten un orzamento anual As tarifas son difíciles de adecuar 
periodicamente 

Existe contabilidade do custe Os orzamentos resultan deficitarios, 
aumentando os subsidios 

Existe recolección de información O persoal é removido con facilidade 
Existe recolección de información Manexo deficiente da contabilidade e 

dos datos estatísticos 
Establécense programas de 
capacitación 

 

Fonte. Molinero, 1997. 

O obxectivo da administración privada dentro do transporte urbano é 
obter as máximas utilidades posibles a través da prestación do servizo público 
de transporte concesionado. A seguinte táboa recolle as vantaxes e desvantaxes 
que presenta este tipo de administración. 

Táboa 2: Vantaxes e desvantaxes das empresas privadas 
Vantaxes Desvantaxes 

A administración estable e vixía os 
parámetros de eficiencia e 
rendibilidade 

Maior importancia á utilidade co 
servizo, é dicir, busca sistemas de 
eficiencia operativa-económica, máis 
co beneficio ao usuario 

Ten unha estrutura organizacional 
operativa óptima 

Ao non presentarse periodicamente a 
revisión das tarifas, descóidanse os 
parámetros do servizo que se presta e 
a calidade das unidades 

Persegue constantemente a baixada 
de custes 

Ao non ter unha seguridade na 
renovación das concesións impide que 
se teñan ou se limiten os plans de 
inversión 

Fonte. Molinero, 1997. 

Nun mundo de poboación e de niveis de vida crecentes, é necesario, máis 
que nunca, unha asignación de recursos eficiente, téndose en conta, ademais, 
que eses recursos deben estar dispoñibles no futuro. Esta idea coñécese como 
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desenvolvemento sostible. Segundo cita o Informe Brundtland (1987), o 
desenvolvemento sostible consiste en “satisfacer as necesidades das xeracións 
presentes sen comprometer as posibilidades das do futuro para atender as súas 
propias necesidades”. Afecta, polo tanto, a tódalas actividades da sociedade, 
sendo o transporte unha delas. Un seguinte nivel no proceso de 
desenvolvemento desta idea é o da mobilidade sostible. Na Estratexia Española 
de Mobilidade Sostible (2009) defínese mediante a consecución dos tres 
obxectivos seguintes: 

• Económico 
• Social 
• Ambiental 

O primeiro destes obxectivos, o económico, consiste en satisfacer de 
forma eficiente as necesidades de mobilidade derivadas das actividades 
económicas, promovendo desta forma o desenvolvemento e a competitividade.  
Pola súa banda, o obxectivo social basease en proporcionar unhas adecuadas 
condicións de accesibilidade dos cidadáns aos mercados de traballo; bens e 
servizos, favorecendo a equidade social e territorial; e os modos de transporte 
máis saudables. Finalmente contribuír á protección do medio ambiente e a 
saúde dos cidadáns albíscase como un terceiro obxectivo.  Este propósito 
ambienta pretende  reducir os impactos ambientais do transporte, contribuíndo 
á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro e optimizando o uso 
dos recursos non renovables, especialmente os enerxéticos. 

Como foi posto de manifesto en liñas precedentes, a provisión de 
servizos de transporte público préstase en réxime de monopolio na maioría das 
grandes cidades do mundo. Aínda que cun grao variable de integración e 
control, os réximes de regulación existentes en Europa comparten, segundo De 
Rus (1993), un conxunto de características comúns: 

• Os servizos de transporte público urbano son ofrecidos por monopolios 
protexidos por barreiras á entrada legais.  

• A extensión e configuración da rede, o nivel de servizo e a estrutura 
tarifaria son controlados por organismos públicos de ámbito local, 
provincial ou rexional. 

• A propiedade pública e privada das empresas altérnanse en diferentes 
cidades dentro dun mesmo país. O tamaño das empresas varían nun 
amplo rango que se configura en función da poboación das cidades. 

• Aínda que algúns operadores cobren custes, o financiamento público dos 
déficits é práctica habitual. 

En definitiva, a intervención pública no transporte urbano basease, como 
sinalan De Rus e Nombela (1994) en tres piares.  Destes, dous virían derivados 
por temas de equidade e conxestión e, quizais, o máis importante, o terceiro 
fundamentaríase no carácter de monopolio natural das liñas de transporte 
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público urbano.  Estes autores sinalan que hai dous argumentos que apoian a 
catalogación das liñas de transporte público urbano como monopolio natural. 
Unha é teórica: existe un monopolio natural cando o custe de produción dunha 
soa empresa é menor que con dúas ou máis. Cando se introduce o concepto de 
custe medio do usuario, o resultado varía, xa que un servizo máis 
interconectado operado por unha soa empresa pode reducir o tempo medio 
invertido no viaxe e as inconveniencias asociadas ao mesmo, e polo tanto o 
custe medio total (produtor e usuario) reduciríase co tamaño da empresa, aínda 
que este resultado podería obterse coa intervención dun regulador. 

A outra liña argumental é empírica e baséase no caso británico. A 
desregularización británica tivo un efecto positivo nas frecuencias cun aumento 
considerable dos servizos nas liñas xa establecidas, o que significa a priori unha 
redución do tempo medio de percorrido, é dicir, do custe medio do pasaxeiro. 
Sen embargo, a evidencia dispoñible mostra que en lugar dun aumento 
produciuse un estancamento do número de viaxeiros transportados. O motivo 
polo cal non se produciu un aumento dos viaxeiros de acordo coas elasticidades 
coñecidas parece responder a que este aumento de frecuencias en servizos 
ofrecidos por empresas que compiten no mercado non significou un aumento 
da frecuencia coñecida para o pasaxeiro senón unha variación continua de 
servizos sen suficiente información, con cambios tan frecuentes que ao final o 
que se produciu é un aumento da incerteza con relación aos servizos. Polo 
tanto, isto traduciuse nun custe medio máis elevado que si este servizos 
estiveran monopolizados. Este é o argumento central en Evans (1991) e que 
permite tomar esta evidencia como unha proba da existencia do monopolio 
natural. 

 

2.2  Marco legal 

A escala europea, o Libro Branco do Transporte (2001) fai unha diagnose 
xeral do transporte continental e introduce, centrándose no ámbito urbano, 
ideas como a necesidade de realizar unha planificación urbana que reduza as 
necesidades de mobilidade, o establecer políticas de transporte urbano en 
grandes cidades ou que a sostibilidade do sistema de transporte urbano debe 
contar coa operación do servizo, para poder dar aos xestores unha xestión dos 
usos do solo, mellorando o transporte público nas coroas metropolitanas ou 
desenvolvendo autoridades únicas locais de xestión do tráfico e do transporte. 

O Libro Verde do Transporte Urbano (2007) céntrase na mobilidade 
urbana. Introduce novas ideas como a necesidade de lograr flotas públicas de 
vehículos verdes, o desenvolvemento de sistemas intelixentes de transporte 
(información ao usuario, tarificación…), a accesibilidade universal aos servizos, 
a mellora dos tempos de viaxe mediante a implantación de infraestrutura 
separada, a dotación de recursos financeiros con un prezo xusto ou a 
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necesidade dun transporte urbano seguro e protexido. En xeral, unha nova 
cultura de mobilidade urbana, que inclúa un seguimento da calidade do servizo 
mediante un sistema de información común e simple. Nun estudo posterior, a 
Comisión Europea (2008) recolle as impresións que teñen, sobre o Libro Verde, 
os colectivos implicados no transporte. Amplíanse así algúns dos conceptos 
tratados no libro, como a importancia da recolección e provisión de información 
aos xestores ou o intercambio de boas prácticas entre cidades, de tal maneira 
que se poida avaliar a calidade do transporte urbano. Isto último pode axudar a 
axustar os custes e, polo tanto, a sostibilidade económica dos servizos. 
Destácase tamén a necesidade de engadir criterios de elección para o 
financiamento ou a execución de concesións e contratos. Outro documento do 
mesmo ano trata sobre distintas actuacións para mellorar a calidade ambiental 
do transporte. 

O informe A sustainable future for transport da Comisión Europea (2009) 
repasa os resultados dalgunhas políticas levadas a cabo na primeira década do 
século XXI. Un problema novo que se considerou é o de adaptar os servizos a 
unha poboación cada vez máis envellecida, o que pode incrementar os seus 
custes. Estes servizos e as súas redes van xerar importantes gastos en 
mantemento, polo que xorde a necesidade de crear autoridades que coordinen 
diferentes operadores ou niveis da administración, de tal xeito que se acade 
unha xestión única ou coordinada. Fai mención a importancia de usar 
metodoloxías e indicadores comúns entre distintos países á hora de executar e 
avaliar as infraestruturas e os servizos, de xeito que sexa posible comparar e 
aproveitar as boas prácticas de cada un. 

Por último, o recente Libro Branco do Transporte (2011) sinala, a nivel 
xeral do transporte, a importancia que vai ter no futuro a eliminación de 
distorsións económicas do mercado. En relación a isto, a internacionalización 
das externalidades, así como a redución das subvencións, fará que os usuarios 
carguen coa maior partes dos custes xerados polo transporte. Indica tamén a 
importancia da información para acadar unha mobilidade sen 
descontinuidades. A nivel urbano, sinala a necesidade de mellorar a calidade 
dos servizos de transporte colectivo, medidos en densidade de oferta e aumento 
de frecuencias. Por outra banda, deberase impulsar a xestión da demanda e a 
ordenación do territorio para reducir a necesidade de mobilidade. Polo tanto, 
unha xestión máis eficiente e sostible dos recursos, servizos e infraestruturas de 
transporte é vital para acadar as novas metas marcadas pola Unión Europea. 

A nivel español, estas ideas e recomendacións quedan recollidas, 
principalmente, en dous documentos. O primeiro deles é a Estratexia Española 
de Desenvolvemento Sostible (2007) na que, como ideas fundamentais, 
recóllense: a necesidade de integración ou coordinación dos diferentes 
operadores, a necesidade de establecer unha metodoloxía única para a 
recompilación de información, plasmándose no Observatorio da Mobilidade 
Metropolitana (OMM), e tamén a necesidade de avaliación e internalización de 
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externalidades. Na Estratexia Española de Mobilidade Sostible (2009) amplíanse 
e esténdense as ideas perfiladas na estratexia de desenvolvemento sostible. Por 
último, como exemplo pioneiro en España, a Lei Catalana de Mobilidade (2003) 
recolle e desenvolve instrumentos necesarios para a aplicación e implantación 
destas ideas. 

Polo que atinxe á Comunidade Autónoma de Galicia, tanto a 
Constitución Española (CE)6 como o Estatuto de autonomía7 atribúelle á 
Comunidade as competencias exclusivas sobre o transporte de viaxeiros por 
estrada que o seu itinerario se desenvolva integramente no seu territorio. Sen 
embargo e pola outra banda, a Lei estatal 7/l985, reguladora das bases de 
réxime local, asegura aos concellos, como contido da autonomía local, un 
mínimo de competencias sobre os servizos de transporte público de viaxeiros.  

Resulta así que sobre o territorio de cada concello concorren 
competencias da Xunta de Galicia e de cada Concello, sendo as primeiras 
exercidas de acordo co principio de interese público, sempre prevalente8.  Esta 
circunstancia motiva, por unha banda, a utilización racional e adecuada dos 
recursos dispoñibles, para obter o máximo rendemento dos mesmos e, por 
outro, que se teñan en conta as solucións necesarias e convenientes para unha 
mellor prestación do servizo, polo que as modificacións de concesións 
preexistentes han de ser previstas como alternativa prevalente ao 
establecemento dun novo servizo, neste caso urbano, xa que o interese público 
xeneral así o demanda, por constituír a solución máis adecuada para lograr 
unha maior satisfacción do interese público, que pasa sempre por adoptar a 
solución máis conveniente ás necesidades reais, obxectivas e xenerais da 
comunidade.  

Xorde así a necesidade de establecer os instrumentos de coordinación 
das competencias locais coas competencias autonómicas que, no caso se Galicia, 
está contemplado na Lei de coordinación dos servizos de transportes urbanos e 
interurbanos por estrada de Galicia9.  Dita Lei ten como obxectivo principal 
establecer as técnicas de coordinación para tratar de solucionar dando solución 
ás cada vez máis frecuentes, coincidencias entre os servizos públicos de 
transporte interurbano, que necesariamente penetran nos núcleos urbanos en 
continua expansión, e os servizos de transporte urbano, que crecen ao ritmo da 
urbanización das cidades. 

Posteriormente, no ano 2009, a Xunta de Galicia aprobou unha Lei de 
medidas urxentes para a modernización do sector do transporte público10 na 
que se introducen actuacións tanto respecto das frotas de vehículos como de 

6 Concretamente, no seu artigo 148.5. 
7 Concretamente, no seu artigo 27.8. 
8 Tal e como se recolle nos artigos 38 e 128.1 da Constitución Española. 
9 Lei 6/1996, de 9 de xullo publicada no BOE nº203 do 22 de agosto de 1996. 
10 Lei 5/2009, do 26 de novembro, publicada no DOGA nº234 do 30 de novembro de 2009.  

 18 

                                                           



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 
materias tan sensibles como a flexibilización na explotación, o sistema de tarifas 
ou a materia social e laboral.  Dita Lei foi desenvolta regulamentariamente no 
ano 2010 por Resolución da Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de 
Galicia11 mediante a aprobación dun Plan de Modernización. 

 

2.3  Natureza xurídica do operador do servizo 

Cando se fala na natureza do operador do servizo de transporte existen 
argumentos tanto a favor como en contra da xestión directa e indirecta que se 
entrecruzan.  Autores como Olias (2001) apuntan o feito de que na xestión 
indirecta a empresa privada está especializada na prestación dos servizos así 
como que conta con máis flexibilidade para levar a cabo a súa xestión. Esta 
flexibilidade non se lle atribúe á xestión directa, pola rixidez que presentan os 
procedementos de xestión de persoal e orzamentaria nos entes públicos. 

Como inconvenientes e riscos da xestión indirecta xorde o posible 
empeoramento das relacións laborais debido a flexibilidade e inseguridade 
laboral que pode desencadear o deterioro da prestación do servizo. Maximizar 
o beneficio pode provocar o deterioro do mesmo, das infraestruturas e da 
tecnoloxía. 

Adoita pensarse que a xestión indirecta fomenta o equilibrio financeiro 
respecto aos programas de privatización dos servizos públicos porque mellora a 
xestión dos ingresos públicos e racionaliza os custes, e polo tanto, reduce o 
nivel de endebedamento das administracións públicas. Tamén é habitual 
asociar á xestión indirecta a mellora na calidade da prestación do servizo cun 
maior grao de satisfacción por unha xestión máis áxil e flexible, que redunda 
nunha mellora da tecnoloxía e das infraestruturas. Ademais, a xestión indirecta 
pode levar a situación de inxustiza distributiva entre os usuarios, ao poder 
incrementarse as tarifas substancialmente, non sendo tan achacables estas 
situacións á xestión directa. 

Pola súa banda, Suárez e García (2006) consideran que para establecer a 
mellor conveniencia de prestar os servizos públicos locais dende a xestión 
directa ou indirecta deben analizarse tres atributos determinantes na prestación 
do servizo.  Estes atributos son os seguintes:  

• Eficiencia,  
• Calidade, e  
• Equidade.  

11 Resolución do 26 de febrero de 2010 da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, publicada no DOGA nº40 do 1 de marzo de 2010. 
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A literatura conta con moitos e variados estudos empíricos realizados en 
España e no estranxeiro e que non poden ser considerados como determinantes 
xa que os seus resultados non son coincidentes.  Así, os anteriomente sinalados 
Suárez e García (2006) analizan oito estudos nos que a actuación privada é máis 
eficiente que a pública, sete nos que a pública é máis eficiente e once nos que 
non resulta evidente ningunha das dúas sobre a outra. Parece ser que factores 
coma o control ou a regulación que o ente público exerce sobre a empresa 
privada, as características da actividade realizada, a incerteza, a necesidade de 
inversión en activos específicos, os factores de entorno e a posibilidade de xerar 
competencia no sector, son aspectos máis influentes na eficiencia da prestación 
do servizo que a propia modalidade de xestión. 

Á mesma conclusión chégase ao analizar a calidade da prestación do 
servizo. Neste mesmo traballo, os autores analizan estudos empíricos neste 
ámbito, aínda que o seu número na literatura é inferior ao ligado ao atributo de 
eficiencia, e o resultado do mesmo coincide co manifestado anteriormente, 
dependendo máis das condicións previas á externalización dos servizos e do 
grao de control público dos operadores privados que da propia modalidade de 
xestión. 

Finalmente, e respecto ao atributo de equidade, analízanse estudos 
empíricos da literatura e chégase á mesma conclusión que para os dous 
atributos analizados anteriormente, non hai resultados claros da superioridade 
dalgunha das dúas modalidades de xestión no atributo da equidade, 
dependendo a equidade na prestación do servizo máis das características do 
sector e dos procedementos de control e regulación efectuados polas 
corporacións locais.  

En resumo, a eficiencia, a calidade e a equidade da prestación do servizo 
dependen máis das características do sector, das condicións previas á 
externalización do servizo e do control ou regulación que o ente público exerce 
sobre a empresa privada que da modalidade de xestión da prestación do 
servizo. 
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3. FINANCIAMENTO E EFECTOS ECONÓMICOS DO 
GASTO PÚBLICO EN TRANSPORTE 

O terceiro capítulo forma parte do primeiro bloque do Informe no que se 
afonda no transporte como ben público o que xustifica a súa intervención e 
provisión pública.  A este cometido foi o que se encomendou o capítulo pasado 
para no presente facer fincapé nos aspectos relativos ao financiamento de dito 
servizo público así como os diferentes efectos (directos e indirectos) que o 
necesario gasto público nesta materia leva de seu.   

De maneira particular, procédese con unha revisión sobre os seus efectos 
redistributivos que supoñen unha das principais xustificacións á súa provisión 
por parte das Administracións Públicas.  A modo de complemento o capítulo 
remata prestando atención aos implicacións que, en termos sociais e 
medioambientais, supón este tipo de gasto. 

 

3.1  Transporte e financiamento 

De Rus e Socorro (2006) argumentan razóns de eficacia e de equidade 
que apoian o financiamento dun ben privado (excluible e tamén rival en moitos 
casos) que prestado sen apoio público situaríase nun equilibrio no que a rede de 
liñas, o seu nivel de frecuencia e os seus prezos, corresponderíase cunha 
utilización baixa da modalidade pública. Este feito acontece por dúas razóns, a 
primeira porque cantos máis usuarios teñen o sistema colectivo de transporte, o 
custe medio para o usuario de empregalo (en tempo e diñeiro) diminúe; a 
segunda, porque o modelo alternativo, o automóbil privado, non paga o seu 
custe marxinal (en zonas conxestionados onde compite co sistema colectivo). 
Ademais, o dereito á mobilidade e outras cuestións de equidade, apoian o 
financiamento público do transporte colectivo cando o empregan individuos de 
baixa renda ou mobilidade reducida. 

Na liña de Quinet, Touzery e Trierel (1982) e a Cancalon e Gargaillo 
(1991), dentro dos sistemas de tarificación polo uso de infraestruturas e servizos 
de transporte, pódense concibir catro grandes tipos de tarificación: 

• A custe económico completo 
• A custe marxinal de uso 
• A custe marxinal social 
• Con equilibrio orzamentario 

A primeira das tarificacións (custe económico completo) é definida como 
a suma dos custes de capital e dos gastos anuais, mantemento e de explotación. 
Os custes de capital integran a parte anual de amortización e os intereses sobre 
a parte sen amortizar.   
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Seguidamente a tarificación ao custe marxinal de uso apoiase na teoría 
do excedente do usuario, considerando que a tarifa é un parámetro do cal 
depende o excedente. A tarifa óptima é aquela que fai máximo ao excedente, 
dándose esta situación cando a tarifa coincide co custe marxinal de uso.  Este 
sistema presenta problemas derivados da non coincidencia dos custes 
marxinais a curto e longo prazo. Cando a infraestrutura está subutilizada, o 
prezo pagado é inferior o custe marxinal a longo prazo e non se cobren a 
totalidade dos custes de infraestruturas. Cando a infraestrutura está saturada, o 
prezo pagado polo usuario é superior o custe marxinal a longo prazo. 

O terceiro tipo de tarificación é ao custe marxinal social que considera 
que o usuario é orixe dos custes que son percibidos pola colectividade. Así pois, 
cada usuario deberá pagar a totalidade dos custes marxinais que ocasiona: de 
uso, de conxestión, de ruído, de inseguridade, contaminación, etc. Nestas 
condicións, o equilibrio óptimo lograse no punto onde se cortan a curva de 
custe marxinal social e a curva de demanda. O usuario deberá pagar un peaxe, 
diferencia entre o custe marxinal ocasionado e o custe medio soportado. Sobre 
este particular cómpre sinalar que a aplicación deste tipo de tarificación 
presenta dous tipos de problemas: como se avalían os custes marxinais sociais, 
tanto marxinais de uso como externos e ademais, como se cobran. A tarificación 
polo custe marxinal social garante a distribución óptima de recursos pero non 
asegura necesariamente o equilibrio orzamentario. 

Finalmente, a tarificación con equilibrio orzamentario concíbese como 
unha variante da tarificación ao custe marxinal social na que se toma en 
consideración a restrición do equilibrio orzamentario, aplicando un peaxe que 
engadido o custe social marxinal, elimina o déficit. O principal problema deste 
tipo de tarificación está na determinación do peaxe. 

Neste apartado financeiro, tamén son relevantes os efectos distributivos 
da subvención ao transporte urbano. Deste xeito, Asensio et al. (2000) dividen 
en dous compoñentes os efectos distributivos da subvención ao transporte 
urbano. O primeiro diríxese a colectivos específicos aos que se pretende 
beneficiar (xubilados, persoas con minusvalía, estudantes, etc.). Este tipo de 
subvención é máis eficiente para conseguir o obxectivo perseguido, sobre todo 
se discrimina segundo o nivel de renda. 

O segundo compoñente consiste nunha subvención xenérica ao 
transporte. Esta subvención ten efectos redistributivos. No efecto, entendendo 
unha subvención como un imposto negativo, a subvención ao transporte 
urbano ten un carácter progresivo ao representar unha maior proporción de 
renda para as primeiras décimas partes. Sen embargo, a pesares de amosar 
progresividade, o impacto sobre a redución da desigualdade na distribución da 
renda é practicamente nulo, dado o escaso peso deste tipo de gasto na cesta de 
consumo da familia considerada na análise. 
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Finalmente, o último aspecto que é preciso sinalar descansa no 
imperativo legal de manter o equilibrio económico dos contratos de concesión 
administrativa tal e como se establece na Lei de Contratos do Sector Público12, 
así como na Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres13 e o seu 
regulamento posterior14. 

 

3.2   Efectos redistributivos do gasto no transporte público 
urbano 

Por razóns de diversa índole o transporte urbano atópase subvencionado 
na meirande parte de cidades (Asensio et al., 2003). Entre as razóns cómpre 
destacar a evidencia de economías de densidade na rede ou a vontade de facer 
fronte a un uso excesivo do transporte privado, dado que este non paga os 
custes externos que xera, e a razóns de equidade social. Sen embargo, por regra 
xeral, a subvención outorgada ás empresas de transporte non obedece a un 
cálculo sobre a súa contía óptima nin tampouco se distingue entre aquela parte 
que se xustifica en termos de eficiencia asignativa e aquela que obedece a 
razóns de equidade. Autores como Glaister (1987) e De Rus (1990) puxeron de 
manifesto que tanto o nivel de subvención acadado como a súa aplicación –
redución do prezo ou mellora da calidade- poden estar afastados do óptimo.  

Na literatura, as consideracións de equidade social e eficiencia económica 
xustifican a posta en marcha de políticas de subvención ao transporte público, 
en termos de, a) a importancia da dispoñibilidade e accesibilidade do transporte 
para o benestar de todas as persoas (Serebrisky et al., 2009), en particular, dos 
máis vulnerables da sociedade (anciáns, pobres ou persoas con minusvalía); b) 
reducir as externalidades negativas causadas polo uso do vehículo privado 
(conxestión, contaminación, accidentes); c) a existencia de economías de escala, 
tamén chamado efecto Mohring, o cal supón que o custe marxinal social dos 
usuarios por quilómetros ofertados é menor ao custe medio, por tanto, un 
incremento da frecuencia do servizo de transporte público provoca unha 
redución do tempo de espera dos usuarios. O beneficio marxinal privado é máis 
baixo ao beneficio marxinal social, por conseguinte, sen o subsidio, as tarifas e a 
frecuencia do servizo serán diferentes ao seu nivel óptimo.  

A equidade relaciónase coa distribución dos custes e os beneficios entre 
os membros da sociedade. De acordo a Van Wee e Geurs (2011), a análise de 
equidade, a diferenza da análise dos efectos redistributivos, leva consigo un 

12 Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de Contratos do Sector Público, publicado no BOE nº 276 de 16 de novembro. 
13 Lei 16/1987, de 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres, publicada no BOE nª 
182 de 31 de xullo.  
14 Real Decreto 1211/1990, de 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, publicado no BOE de 08 de outubro.   
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xuízo moral sobre que tan “xusto” se distribúen os beneficios ou os custes 
(monetarios e non monetarios) dunha política, o cal depende do criterio que se 
considere. 

Segundo se agrupen os individuos, pódese falar de equidade horizontal e 
equidade vertical (Ruiz, 2012). Neste sentido, a equidade horizontal avalía 
dentro dun mesmo grupo como os beneficios/custes dunha política se 
distribúen entre os seus membros, por exemplo, anciáns e pobres. A equidade 
horizontal está relacionada coa crenza de que os membros dun mesmo grupo 
son iguais e deben ter os mesmos dereitos e oportunidades sociais, políticas e 
económicas. A equidade horizontal significa similar distribución dos custes e 
beneficios para os individuos dentro dun grupo. 

Pola súa banda, a equidade vertical avalía a maneira na que os membros 
dun grupo se benefician ou pagan en relación aos membros doutro grupo, por 
exemplo, entre grupos de baixos e altos ingresos, entre residentes da periferia e 
residentes da cidade. Xeralmente, cando se realiza unha análise de equidade 
vertical diferéncianse aos grupos pola súa capacidade de pago. Algún estudos 
abordan a equidade vertical comparando a progresividade ou regresividade 
dunha política respecto doutra. 

Aínda que existe unha ampla literatura que analiza a asignación eficiente 
das subvencións ao transporte urbano, poucos son os estudos que consideran os 
efectos distributivos das mesmas (Serebrisky et al., 2009; Asensio et al., 2003; 
Markovich e Lucas, 2011). No caso de España, a análise dos seus efectos 
redistributivos debe levarse a cabo de maneira específica para cada unha das 
cidades, xa que o nivel e características da subvención outorgada ao transporte 
urbano dependen basicamente da decisión da Administración Local (Asensio et 
al., 2003). Os efectos distributivos da tarificación das autoestradas ou os efectos 
dos impostos aos vehículos privados son temas moito máis desenvolvidos na 
literatura.  

Neste sentido, Asensio et al. (2003) levan a cabo un estudo que ten como 
obxectivo analizar o impacto redistributivo das subvencións ao transporte 
público tomando como unidade de análise ás familias. Conclúen que os 
subsidios ao transporte público urbano ten efectos progresivos, especialmente, 
para as áreas urbanas de maior tamaño como Madrid e Barcelona. sen embargo 
indican que o efecto redistributivo total en termos de redución da desigualdade 
do ingreso é moi baixo debido a que o gasto en transporte público representa 
unha pequena proporción do ingreso dos fogares. En relación aos efectos 
distributivos da subvención ao transporte urbano cabe dividila en dous 
compoñentes. O primeiro diríxese a colectivos específicos aos que se pretende 
beneficiar (xubilados, persoas con minusvalía, estudantes). Este tipo de 
subvención é mais eficiente para acadar o obxectivo perseguido, sobre todo se 
discrimina segundo o nivel de renda. O segundo compoñente consiste nunha 
subvención xenérica ao transporte. Esta subvención ten efectos redistributivos. 
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En efecto, entendendo unha subvención como un imposto negativo, a 
subvención ao transporte urbano ten un carácter progresivo ao representar 
unha maior proporción de renda para as primeiras decilas.  

Pola súa parte, Vasallo et al. (2009) analizan a política de transporte 
público na Comunidade de Madrid e conclúen que non atopan suficiente 
evidencia que indique que os subsidios ao transporte público contribúan a 
promover a equidade social na rexión. Primeiro porque o gasto en transporte 
público representa un pequeno porcentaxe do ingreso (cerca do 1% por termo 
medio) e non decrece substancialmente do nivel de ingreso. Segundo, porque os 
datos non indican que os individuos de baixos ingresos son os que empregan 
máis intensamente o transporte público. 

Da mesma forma, Iseki e Taylor (2010) empregando datos para Os 
Ánxeles (EUA) analizan a distribución dos subsidios ao transporte público 
entre grupos socioeconómicos, conseguen que entre os usuarios do transporte 
público a distribución dos beneficios e os cutes é regresivo, é dicir, os usuarios 
con altos ingresos benefícianse máis dos subsidios que os usuarios con ingresos 
inferiores. Sen embargo, considerando á poboación completa, estes subsidios, 
xeralmente, resultan nunha transferencia dos beneficios dende os individuos de 
maiores ingresos cara os de menores ingresos. 

Bureau e Glachant (2011), para a Rexión de París, conseguen que hai 
efectos distributivos progresivos si se reducen nun 10% as tarifas ao transporte 
público. Para a súa análise empregan datos desagregados da Global Transport 
Survey 2001-2002. 

Tscharaktschiew e Hirte (2012) analizan os efectos distributivos, 
espaciais, ambientais e de eficiencia de diferentes políticas de subsidios ao 
transporte de pasaxeiros por tipos de fogares, propósitos de viaxe e modos de 
transporte, para elo, aplican un modelo espacial de equilibrio xeral para unha 
área metropolitana de Alemaña, conseguen que a política de subsidios ao 
transporte público representa unha mellora de benestar e que os subsidios para 
desprazamentos por motivos laborais ten importantes efectos progresivos. 

Ruiz (2012) analiza o impacto redistributivo da política de subsidios ao 
transporte público na Rexión Metropolitana de Barcelona. Atopa que existen 
lixeiros efectos progresivos na política de subvencións ao transporte público, 
favorecendo, especialmente, aos modos de transporte interurbanos: autobús 
interurbano, FGC (Ferrocarrís da Generalitat de Cataluña) e Renfe e, polo tanto, 
aqueles que se desprazan entre Barcelona e a periferia, ou viceversa. Os 
individuos máis pobres reciben un maior porcentaxe dos subsidios ao 
transporte público, especialmente, aqueles que viven na periferia. Unha posible 
explicación destes resultados é que, normalmente, os individuos que empregan 
modos de transporte público interurbanos realizan, polo menos, un transbordo 

 25 



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 
para desprazarse aos seus traballos, polo tanto, reciben unha subvención maior 
por viaxe realizado.  

Serebrisky et al. (2009) advirten sobre os resultados obtidos en varias 
investigacións sobre o transporte público urbano, sinalando que a evidencia 
dispoñible non indica que os pobres mellores coas actuais políticas de 
subsidios. Engaden que os subsidios polo lado da oferta teñen un impacto 
neutral ou regresivo e aínda que os subsidios polo lado da demanda teñen un 
impacto positivo, a evidencia non é clara en canto a unha mellora importante da 
distribución do ingreso. Unha das razóns polas que os individuos máis pobres 
poderían ser excluídos das melloras dos servizos ao transporte público é porque 
adoitan establecer as súas residencias na periferia das cidades onde, polo xeral, 
a oferta de transporte público é escasa. 

Non existe un consenso en torno a avaliación do impacto redistributivo 
da política de subvencións ao transporte público. En xeral, a literatura atopa 
que, a pesar dos efectos progresivos, o impacto sobre unha mellor distribución 
do ingreso non parece ser relevante. Sen embargo, hai que advertir sobre a 
variedade de formas nas que os estudos abordan a análise distributiva, as 
diferentes maneiras que definen a equidade, categorizan aos individuos e 
miden o impacto distributivo. Por conseguinte, a análise de equidade da 
política de subsidios ao transporte público non é só escasa, senón que non existe 
un consenso en torno aos efectos redistributivos finais (Ruiz, 2012). 

 

3.3   Efectos sociais e ambientais do gasto no transporte 
público urbano 

 
A situación actual do transporte urbano nas cidades españolas é o 

resultado da aplicación dunhas políticas, tanto urbanas como de transporte, que 
durante décadas fomentaron o emprego do automóbil fronte a outros medios 
de transporte, sufrindo as cidades unha progresiva adaptación ás necesidades 
do tránsito de coches (Ecoloxistas en Acción, 2007). O vehículo privado foi 
presentado polos fabricantes como un instrumento perfecto para aqueles que 
buscan sensacións emocionais, intensas de pracer e diversión, e aínda que non 
se fai sempre explícito, son sensacións que se poden relacionar 
fundamentalmente coa velocidade e a potencia do automóbil (Cialdini, 2001). O 
resultado é que o transporte público e os medios non motorizados que podían 
competir co coche polo espazo de circulación víronse prexudicados e 
obstaculizados ata fai pouco. Unicamente os medios de transporte cuxo espazo 
de circulación non competía co automóbil, metro e tren de proximidades, 
mantivéronse e incrementáronse nas cidades máis grandes para dar saída a 
corredores cunhas densidades de circulación moi elevadas onde a estrada xa se 
atopaba colapsada e o seu incremento resultaba fisicamente imposible 
(Ecoloxistas en Acción, 2007). 
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A consideración das causas que interveñen na elección dos diferentes 

modos de transporte amosan un claro predominio daquelas que se refiren a 
factores psicolóxicos ou sociolóxicos, deixando nun segundo plano as 
consideracións relativas a aspectos económicos. Isto débese a que o transporte 
urbano xa non se guía polas pautas económicas de calquera actividade 
produtiva, senón que está marcado por consideracións que impoñen un 
predominio do automóbil. Este predominio condiciona todo o mecanismo de 
elección modal, pois o automóbil funciona como un obxecto de consumo. Os 
datos do último “Eurobarómetro sobre la Calidad del Transporte” na Unión 
Europea, publicado no pasado mes de decembro, recolle que o automóbil 
privado segue sendo o modo de transporte máis empregado para un 54% dos 
consultados. 

 
Ademais, existe unha percepción do tempo percorrido e da distancia de 

desprazamento que non se corresponde coa que realmente existe, consecuencia 
da existencia dunha interpretación subxectiva do espazo no que se desenvolve 
o cidadán. Con elas, e como factores adicionais determinantes da elección 
modal, existen unha serie de aspectos do desprazamento a pé ou en bicicleta 
que tenden a interpretarse de maneira restritiva a favor do automóbil15.  

 
Nas últimas décadas do século pasado, en moitas cidades europeas foron 

cada vez máis os técnicos e a poboación que déronse de conta de que a situación 
era insostible no referente á mobilidade urbana. Os problemas de mobilidade 
sobre os que xa existía conciencia, a conxestión e a accidentalidade –ante os que 
as políticas de construción e ampliación de infraestruturas soamente 
provocaban unha maior ineficacia e intensificaban o problema -sumáronse o 
incremento da conciencia colectiva sobre outros problemas que afectan a 
calidade de vida, como a contaminación do aire e o ruído. Debido a esta 
situación, comezaron a considerarse medidas e propostas cun obxectivo común: 
limitar o emprego do automóbil fomentando os transportes públicos e privados 
máis eficientes e con menor impacto co fin de acadar un transporte sostible. Este 
obxectivo parte da análise científica de que o coche é o medio que máis enerxía 
require, o que máis contamina, o que máis accidentalidade produce e o que 
máis espazo público necesita  (Ecoloxistas en Acción, 2007). Factores que se ven 
moi incrementados polo seu baixo índice de ocupación (aproximadamente 1,3 
pasaxeiros de media en áreas urbanas, un 25-35% da capacidade nos vehículos 
usuais de 5 prazas), o baixo grao de utilización (unha hora diaria, un 4% da súa 
vida útil) e o elevado consumo de enerxía por unidade transportada16.  

 
Relacionado coa consecución dun transporte sostible, o Centre For 

Sustainable Transportation de Canadá (1998) definiu este transporte como aquel 
que sustenta a liberdade de movemento, a saúde, a seguridade e a calidade de 

15 Factores determinantes do transporte público urbano colectivo en España (2009) 
16 Factores determinantes do transporte público urbano colectivo en España (2009) 
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vida dos cidadáns da xeración actual e das futuras, é eficiente dende o punto de 
visto ecolóxico; e sostén unha economía dinámica e integradora que da acceso a 
todos os servizos e oportunidades, incluíndo aos menos favorecidos. 

 
No ámbito europeo, o transporte público urbano, como transporte 

sostible, está sendo impulsado como instrumento para contribuír á mellora da 
calidade do aire nas cidades e a redución do consumo enerxético, tal e como o 
manifesta o Libro Verde da Comisión das Comunidades Europeas “Hacia una 
nueva cultura de la movilidad urbana” do ano 2007, el “Plan sobre el clima 
europeo” do Consello Europeo do ano 2009 e o “Informe de la Comisión 
Europea sobre o plan de acción sobre movilidad urbana” do ano 2009. 

 
Así, a influencia do transporte urbano na calidade do aire das cidades é 

máis que notable, xa que o transporte é a segunda fonte dominante de emisións 
de partículas finas, despois da combustión na produción e transformación de 
enerxía, supoñendo o 32,2% do total das emisións nacionais (Aparicio, 2004). O 
vehículo privado emite 14,1 kg. de CO2 por viaxeiro transporte, unicamente 
superado polo viaxeiro en avión 17,1 kg (Comisión Europea, 2003).  

 
A crise ecolóxica anunciada hai tempo, que agora volve a chamar a 

atención do conxunto da sociedade civil e dos respectivos gobernos, pon en 
dúbida o actual modo de vida das sociedades desenvolvidas. Fronte a esta 
situación, o fomento do transporte público preséntase como factor 
indispensable para a racionalización do consumo de enerxía e a redución de 
gases contaminantes, un cambio fundamental no camiño cara unha sociedade 
menos insostible. O uso maximizado do combustible e a redución das emisións, 
son quizais as vantaxes máis obvias fronte a actual crise ecolóxica e enerxética. 
A racionalización dos combustibles fósiles e o cambio a novas fontes de enerxía 
renovables e menos contaminantes pódense acadar con maior rapidez e eficacia 
por medio dun sistema integrado de transporte público. A homoxeneización 
das velocidades é outro factor que reforza o carácter igualitario deste categoría 
de transporte. Nos autobuses, metros, e en outros vehículos similares, todos van 
á mesma velocidade e nas mesmas condicións. Nunha sociedade altamente 
motorizada, a igualdade está directamente relacionada cun uso maioritario do 
transporte público e colectivo (Schettino, 2007). 

 
Tres autobuses poden transportar o mesmo número de viaxeiros que 177 

vehículos privados, o que leva consigo a diminución da conxestión (UITP, 
2001). Si se considera ademais as necesidades de estacionamento, a diferenza de 
espazo destinado a cada medio de transporte é aínda maior. Schettino (2007) 
considera que a ocupación do solo é tamén unha cuestión clave na relación 
mobilidade-ordenación urbana, e por iso é interesante coñecer o 
aproveitamento de espazo que supón a utilización dos distintos medios de 
locomoción.  
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A gran capacidade dos vehículos empregados para os medios públicos 
de transporte, maximiza o espazo ocupado pola xente nos seus movementos, 
sempre e cando se aseguren uns niveis mínimos e ocupación. 
Comparativamente, o vehículo privado é máis esixente no consumo do solo. O 
desprazamento neste medio de transporte ocupa seis veces máis espazo que o 
autobús e quince veces máis co ferrocarril metropolitano (Estevan, 1994). A 
ocupación do solo nas cidades dedicada á circulación de automóbiles é, en 
moitos casos, significativamente superior ao 50% do solo público, o que resta 
posibilidades á vida cidadán (Dombriz, 2009). O solo poder liberarse en 
detrimento do transporte privado e a favor do público, ten gran potencial 
económico e pode resultar en reordenacións co aumento da calidade do espazo 
urbano e redución do impacto ambiental. 

 
O Libro Verde da Comisión das Comunidades Europea “Cara unha nova 

cultura da mobilidade urbana” establece que en toda Europa, o aumento do 
tráfico nos centros das cidades provoca unha conxestión crónica, con 
numerosas consecuencias negativas pola perda de tempo e os danos ao medio 
ambiente. A economía europea perde cada ano debido a este fenómeno cerca de 
cen mil millóns de euros, o que representa un 1% do PIB da Unión Europea. A 
contaminación atmosférica e o ruído empeoran cada ano. No ano 2002, o 
Parlamento Europeo emitiu o “Informe sobre as repercusións do transporte 
sobre a saúde pública”. O informe afirma que transporte afecta negativamente 
sobre a saúde da poboación ao provocar accidentes de tráfico, xerar 
contaminación atmosférica e crear contaminación sonora.  

 
Dentro da contaminación atmosférica, os elementos contaminantes máis 

preocupantes son as partículas en suspensión e o ozono a baixa altura. Dentro 
das partículas en suspensión, as máis perigosas son as máis pequenas. A 
contaminación atmosférica é prexudicial para calquera doenza, pero 
especialmente para os enfermos de enfermidades circulatorias e paras os nenos 
e nenas. A contaminación acústica xera molestias, alteracións da linguaxe, 
alteracións do descanso e de sono, afecta a capacidade de concentración, a 
atención e o rendemento, afecta á memoria, provoca estres, danos ao oído, 
indirectamente, provoca alteracións cardiovasculares, alteracións do sistema 
inmunitario17. 

 
A conciencia respecto ás enfermidades derivadas do actual modelo de 

mobilidade é cada vez maior. En España falecen tres veces máis persoas a causa 
da contaminación do aire que polos accidentes de circulación, e o ruído do 
tráfico, ademais de prexudicar a convivencia en ámbitos urbanos, é un dos 
principais causantes de estres entre a poboación. A obesidade, xerada polo 
sedentarismo, é tamén causante dun gran número de enfermidades e perda de 
calidade de vida (Sanz, 2009). Neste sentido non é un matiz de pouco peso a 
alianza entre o transporte público e os desprazamentos peonís e ciclistas. 

17 Factores determinantes do transporte público urbano colectivo en España (2009) 
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Cómpre recordar que os viaxes en transporte público, case sempre, inclúen un 
tramo a pé entre os puntos de orixe ou destino e as estacións ou paradas. 
Ademais, sábese que a partir de certo marxe de distancia o camiñar necesita 
asociarse co transporte público para ser efectivo nos desprazamentos urbanos 
(Lamiquiz et al., 2009). 

 
Por outra banda, o propio informe do Parlamento europeo (2002) tamén 

establece que o transporte afecta positivamente na saúde dos cidadáns ao 
facilitar o acceso aos servizos, incluído os sanitarios, reduce o illamento, facilita 
a obtención de emprego e contribúe a realizar actividades sociais. 

 
O número de accidentes de tráfico nas cidades tamén aumenta cada ano: 

na actualidade, un accidente mortal de cada tres acontece en zonas urbanas e 
son os máis vulnerables, os peóns e os ciclistas, as súas principais vítimas18. 
Rhein Consult (2000) estimou o nivel de risco ante un accidente urbano por 
cada millón de horas de desprazamento. As cifras foron de 3 para o viaxeiro en 
tren, metro ou tranvía, 10 para o viaxeiro en autobús, 15 para o peón, 55 para o 
automobilista, 75 para o ciclista e 745 para o motociclista. 

 
O Libro Verde enumera os efectos máis significativos que produce o 

tráfico nas cidades da seguinte maneira: 
 
• Diminución da velocidade e da eficiencia do transporte público, 

que reduce o uso, a rendibilidade e a oferta do mesmo, polo que o vehículo 
privado resulta ser a mellor opción para viaxar. 

• Máis contaminación, ruído e accidentes, o que diminúe a calidade 
de vida nas cidades, polo cal fíxase a residencia en zonas suburbanas, 
resultando o vehículos privado como a mellor opción para viaxar. 

• Dificultade de acceso aos centros de negocios, que provoca 
traslado do lugar de traballo aos suburbios, resultando de novo o vehículo 
privado como a mellor opción para viaxar. 

• Custe adicional orixinado pola conxestión con aumento dos custes 
de produción por aumento dos custes de transporte. 

• Custes da accidentabilidade e a contaminación. 
 
O segundo documento europeo mencionado, o “Plan sobre el clima 

europeo” do Consello Europeo, adoptado o 8 e 9 de marzo de 2007, fixa como 
obxectivos a redución dun 20% do consumo de enerxía, do 20% de aforro de 
enerxías e do 20% de subministro de enerxías renovables en 2020. 

 
E finalmente, o Informe da Comisión Europea sobre o “Plan de acción 

sobre mobilidade urbana” do ano 2009, establece que os obxectivos do Plan 
sobre o clima europeo do Consello Europeo son difíciles de acadar sen unha 
estratexia adaptada en consecuencias aos transportes urbanos. O 72% dos 

18 Factores determinantes do transporte público urbano colectivo en España (2009) 
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europeos residen en zonas urbanas e a previsión é que ascenda ao 80% no ano 
2020, polo que o transporte urbano constitúe un compoñente importante dentro 
dos transportes de bens e persoas no espazo europeo.  

 
En definitiva, Schettino (2007) fala de que a maior posibilidade de 

control, con potencial redución do número de accidentes, e as vantaxes que 
pode ofrecer un eficaz sistema de transporte público en termos de 
contaminación atmosférica e acústicas xustifican que sexa fundamentalmente 
público o transporte realizado en cidades máis sostibles. 
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4. O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN ESPAÑA: 
EVOLUCIÓN, CARACTERÍSTICAS E XESTIÓN 

 

O presente capítulo dá comezo á segunda parte do informe que procede 
cunha revisión da panorámica sobre a xestión do servizo do transporte urbano. 
Nomeadamente, procederase cunha revisión das características máis 
salientables nesta materia a nivel español e, cun maior grado de detalle para o 
caso galego.     

Deste xeito, serán dous o capítulos destinados a este propósito.  O 
primeiro deles (capítulo 4) terá como marco de referencia territorial España 
mentres que o segundo (capítulo 5) afondará de maneira concreta na situación 
de Galicia.  En concreto, no caso español revisarase brevemente a historia do 
seu transporte urbano en superficie, revisando os diferentes modos que, ao 
longo do tempo, dominaron os servizos de transporte público.   

De maneira complementaria e como referencia inclúense algunhas cifras 
xerais sobre a situación dos servizos de transporte urbano en España ao tempo 
que se finaliza cunha breve descrición de exemplos de servizo público de 
transporte do Estado que son o caso de Madrid e de Pamplona. 

 

4.1  Evolución histórica do transporte urbano en España 

Facendo un pequeno resumo da historia do transporte urbano en España 
pódense sinalar as seguintes etapas19: 

1. O ómnibus 
2. O tranvía 
3. O trolebús 
4. O autobús 

O ómnibus é o primeiro modo de transporte público que aparece nas 
cidades españolas durante a década dos anos 40 do século XIX (1840 en 
Barcelona e 1843 en Madrid). Consistía nun pequeno vehículo con rodas 
arrastradas por cabalos. A súa capacidade non era moi grande, menos de dez 
pasaxeiros. Aseméllase bastante ás clásicas dilixencias estadounidenses. 

A partir de 1870 comparte o espazo público cos primeiros tranvías. Co 
inicio do século XX desapareceron en Madrid, mentres que en Barcelona 
mantivéronse algún servizos ata o inicio da II República nos anos 30. 

19 Jordà (2012): Metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano. 
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O segundo dos medios é o tranvía. En España, o primeiro tranvía 
comezou a funcionar en Madrid en 1871, seguido en anos posteriores por 
Barcelona, Bilbao e Valencia. Durante a década dos oitenta do século XIX 
estendeuse pola maioría das cidades medianas e pequenas. Estes primeiros 
tranvías eran de tracción animal (coñecidos como “de sangue”). A tracción 
animal non chegou a maioría das cidades ata comezos do século XX, sendo o 
primeiro tranvía eléctrico o de Bilbao no ano 1896. 

A partir dos anos cincuenta, os servizos tranviarios comezaron a perder 
peso fronte ao trolebús e ao autobús. Nos anos sesenta produciuse a súa 
progresiva desaparición das cidades españolas, debido ás dificultades 
económicas de moitas delas e a crecente competencia dos servizos de autobús, 
completándose a súa erradicación durante os anos setenta. 

No ano 1994 Valencia reintroduce o tranvía, pero de maneira diferente, 
xa que se procura que teña unha infraestrutura separada á do tráfico rodado. 
De esta maneira ámbolos modos de transporte non se interfiren mellorando a 
velocidade comercial do tranvía. Co novo milenio, diversas cidades  (Monzón et 
al., 2008) seguiron os pasos de Valencia: Bilbao (2002), Alacante (2003), 
Barcelona (2004), Comunidade de Madrid (2007), Tenerife (2007), Sevilla (2007), 
Murcia (2007), Vélez-Málaga (2007), Vitoria (2008), Zaragoza (2011) e Xaén 
(2011), xurdindo, ademais, numerosos proxectos de re-introdución, 
momentaneamente paralizados pola crise económica. Debe destacarse que os 
anos 2003, 2007 e 2011 coinciden coa celebración de eleccións municipais e 
autonómicas, o que mostra certo compoñente electoralista na execución destes 
proxectos. Moitos destes servizos enfróntanse na actualidade a importantes 
problemas económicos (Díaz, 2011). 

Nalgúns casos como Sóller (Mallorca) ou A Coruña, mantivéronse ou 
reintroducíronse os tranvías históricos con fins turísticos. 

O terceiro medio é o trolebús.  Este consiste nun vehículo de tracción 
eléctrica, sen carrís, que toma a corrente dun cable aéreo por medio dun trole 
dobre (similar ao patógrafo ferroviario). 

A súa existencia en España é breve, xa que se desenvolve 
fundamentalmente entre os anos 50 e 70 do século pasado, se ben o primeiro 
trolebús comezou a funcionar en Bilbao no ano 1940. Este modo de transporte 
actuou de ponte entre a desaparición dos tranvías e a implantación masiva dos 
servizos de autobús. O último funcionou en Pontevedra ata bastante tarde, 
1989. No ano 2008 foi reintroducido nunha liña en Castellón de la Plana, 
existindo un proxecto para a extensión da rede na cidade e a súa área 
metropolitana. 

Na actualidade, é un modo de transporte bastante popular en países de 
Iberoamérica e de Europa do Leste. 
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Finalmente, e cun protagonismo por riba dos demais atópase o autobús.  
Este é o sistema de transporte público urbano en superficie máis estendido 
entre as cidades españolas- a flexibilidade que presenta fronte aos tranvías ou 
aos trolebuses, en canto a necesidades de infraestrutura, explica  a súa ampla 
implantación. 

Fai a súa entrada na historia de España o 12 de agosto de 1906, en 
Barcelona, cunha liña que cubría o traxecto entre a Praza de Cataluña e a Praza 
de Trilla, ao longo do Paseo de Gracia. Esta aventura duraría moi pouco, xa que 
o autobús desapareceu das rúas barcelonesas no ano 1908. O autobús volvería a 
ser reintroducido en España no ano 1922, en Madrid e Barcelona, continuando 
en Valencia en 1927 ou en As Palmas de Gran Canaria a finais desa década, por 
citar algúns exemplos da prematura introdución do autobús. Desde entón, non 
deixou de circular polas rúas españolas. Ata mediados do século, estivo sempre 
á sombra do tranvía. Foron os problemas económicos que sufriu o modo 
ferroviario os que proporcionaron ao autobús a oportunidade de ocupar o 
primeiro lugar. 

Os servizos de autobús urbano, ofrecidos por diferentes compañías, 
tamén atravesaron problemas económicos durante os anos 50 e 60, momento no 
que moitas cidades toman a decisión de municipalizar os servizos. Madrid, en 
1947, inicia o proceso, se ben, nalgúns casos como Palma de Mallorca a 
municipalización non se produciría ata 1985. 

Durante os anos previos á crise económica iniciada en 2008-2009, 
produciuse un importante esforzo inversor na renovación das flotas e a 
aplicación de novas tecnoloxías aos servizos (Monzón et al., 2005, 2011). A 
introdución dos sistemas de axuda á explotación (SAE), a habilitación das flotas 
para persoas de mobilidade reducida (PMR), a inclusión de diferentes sistemas 
tecnolóxicos que facilitan a información ao usuario e o pago, ou a ampliación 
das flotas con autobuses eléctricos, híbridos ou de gas, fan que as flotas actuais 
estean modernizadas, mellorando a calidade dos servizos e aumentando o seu 
atractivo de cara os usuarios. 

Na actualidade, os servizos son prestados ou ben por compañías públicas 
pertencentes aos concellos, ou ben a través de concesións a operadores 
privados. Na maioría dos casos, os ingresos tarifarios das compañías son 
inferiores aos custes de explotación, polo que é necesario o aporte de 
subvencións por parte das administracións públicas para cubrir o déficit. 
Nalgúns casos de gran desequilibrio, esta situación provoca  problemas na 
prestación do servizo e conflitividade laboral cos traballadores. 
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4.2  Marco normativo e operativo  

En España, o marco lexislativo referente ao transporte en xeral e ao 
transporte público en particular atópase estruturado en tres niveis, que 
corresponden aos niveis políticos cos que está organizado o Goberno: local, 
autonómico e nacional (Urbano et al., 2012). O marco lexislativo non da 
solucións concretas á realidade do desenvolvemento do transporte municipal, 
no referente a unha actuación máis eficiente nos temas da súa organización, 
financiamento e competencia. Para dar resposta ás actuacións do transporte que 
se enmarcan nun ámbito supranacional, sen chegar a estender ao nivel da 
comunidade autónoma, tiveron que desenvolverse as autoridades de transporte 
público. O papel destas entidades é organizar e canalizar o financiamento de 
varios municipios da forma máis eficiente para acadar o desenvolvemento dun 
transporte público de calidade que garanta na medida do posible as 
necesidades de mobilidade dos seus cidadáns. A nivel global o ámbito 
competencial en servizos de transporte é: 

• O transporte urbano ten unha competencia municipal. 
• No ámbito da comunidade autónoma as responsabilidades do 

transporte     urbano transferíronse á xestión autonómica. 
• Por último, o transporte urbano entre comunidades (así como o 

transporte ferroviario de mercancías é responsabilidade do Estado). 

Os modelos de financiamento do transporte urbano das diferentes urbes 
presentan algunhas diferenzas entre si.  Con carácter xeral pode falarse de catro 
tipos diferentes.  Estes son os seguintes:  

a) modelos de financiamento público orzamentario 
b) financiamento público non orzamentario a través de entidades 

empresariais 
c) modelos de financiamento privado, habitualmente a través da 

concesión 
d) modelos de financiamento mixto nos que participan de maneira 

conxunta o sector público e o privado.  

O financiamento do transporte urbano en España está condicionado polo 
ámbito competencial, polo sistema tarifaria e pola lexislación relativa ao 
financiamento do transporte público. 

A lexislación sectorial do Estado en materia de transporte de viaxeiros 
distingue entre dúas categorías:  

a) transporte urbano, o cal discorre integramente por solo urbano e 
une núcleos distintos dun mesmo termo municipal 

b) transporte interurbano, o cal non reúne as condicións anteriores. 
Estas non son as únicas definicións necesarias para entender o financiamento do 
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transporte urbano no caso español, posto que ademais existe o transporte 
metropolitano.  

O concepto de metropolitano xorde posteriormente na lexislación 
referente ás comunidades autónomas como unha solución ás vinculacións 
económicas e sociais entre diversos municipios que forman parte dunha mesma 
aglomeración urbana (Urbano et al., 2012). 

A Lei 7/1985, das Bases de Réxime Local, considera ao transporte urbano 
colectivo como un servizo público de obrigada prestación para os municipios 
de máis de 50.000 habitantes. Ademais, a lei outorga aos concellos competencias 
para a ordenación e xestión do mencionado servizo dentro do seu ámbito 
territorial. 

Por outra banda, a Lei 16/1987, de Ordenación do Transporte Terrestre 
(LOTT) regula a prestación dos servizos de transporte terrestre, que inclúe o 
autobús, tanto urbano como interurbano. A lei incluíu un capítulo dedicado 
exclusivamente ao transporte urbano, que respectaba as competencias 
municipais. Sen embargo, o Tribunal Constitucional, mediante unha sentencia 
feita pública o 26 de xuño de 1996, declarouno nulo, recoñecendo ao transporte 
urbano un carácter intracomunitario, polo que a competencia para a súa 
regulación corresponde ás comunidades autónomas (CC.AA.) e non ao Estado.  

Tras a sentenza, algunhas CC.AA. promulgaron as súas propias leis de 
transporte urbano, producíndose nalgúns casos conflitos de competencias entre 
as CC.AA. e os municipios (CEOE, 2009). Galicia conta coa Lei 4/2013, de 30 de 
maio, de transporte público en vehículos de turismo de Galicia que regula o 
transporte público urbano e interurbano de persoas en vehículos de turismo, 
por medio de taxi ou en réxime de arrendamento con condutor, que se 
desenvolva integramente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Por último, a nivel europeo, o Regulamento 1370/2007, sobre os servizos 
públicos de transporte por ferrocarril e estrada, fixa unha serie de regras que 
deben cumprir os operadores de transporte público, e que, polo tanto, afectan 
aos servizos urbanos. Atendendo a Lei 7/985, Delgado et al. (2009) afirman que 
os servizos de transporte urbano colectivo poden presentarse de forma directa 
ou indirecta: 

• Xestión directa. O Concello asume a responsabilidade, dirección, 
xestión e control do servizo. Estas acción poden realizarse sen crear un órgano 
específico, prestando directamente o servizo a través da concellería á que estea 
adscrito o servizo, ou ben constituíndo unha organización con personalidade 
xurídica propia para tal fin, cun orzamento diferenciado. 

• Xestión indirecta. Transmítese a xestión do servizo a un terceiro, 
que pode ser público ou privado, se ben a responsabilidade e o control 
pertencen ao Concello. Existen dous tipos: A) A administración cede durante un 
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período de tempo determinado, e baixo condicións coñecida, a xestión do 
servizo a un terceiro, normalmente unha empresa privada. B) Diferentes 
fórmulas nas que a administración participa activamente na xestión. 

Os modelos de xestión máis estendidos na actualidade son a xestión 
directa, mediante a creación dunha sociedade mercantil 100% municipal, propio 
das grandes cidades; e a xestión indirecta, mediante unha concesión 
administrativa, modalidade estendida entre as cidades de tamaño medio e 
pequeno (Jordà, 2012). 

O transporte urbano, sexa por estrada (autobús), por metro ou por rede 
ferroviaria de mercancías, é sistematicamente un servizo considerado de 
interese social e por tanto o seu modelo de explotación responde ben a unha 
xestión directa por parte das administracións públicas (sexa directamente ou 
mediante empresas públicas), ou concesionado a compañías privadas, pero 
dado a que os seus parámetros básicos de actuación (fundamentalmente 
concreción de traxectos, frecuencia e alcance do servizo, mobilidade e 
regulación de prezos ou tarifas) veñen determinados administrativamente, todo 
elo converte en necesidade sistémica que este sector precise de axudas e 
subvencións públicas (sexan estatais, autonómicas ou locais), que permitan 
soster ditas variables sociais a considerar, ata o punto da sostibilidade e 
viabilidade comercial, que doutra forma faría inviable, por insostibilidade e 
deficitaria a prestación de dito servizo. 

Ilustración 2: Evolución das partidas dedicadas ao Transporte Terrestre e 
Urbano nos Orzamentos Xerais do Estado (en millóns de euros) 

Fonte:  Ministerio de Fomento 
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A Ilustración 2 amosa a evolución nos últimos anos das partidas 
dedicadas ao transporte terrestre e urbano por parte do Ministerio de Fomento 
e do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente. 

É o artigo 92 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado que establece as 
bases reguladoras para que as entidades locais incluídas no ámbito subxectivo 
delimitado nos apartado dous, poidan solicitar e beneficiarse, en réxime de 
concorrencia competitiva, da subvención ao transporte colectivo urbano 
interior.  

4.3   Situación e evolución do transporte público 

Os datos máis recentes do Instituto Nacional de Estatística20 (INE) 
amosan que o número de usuarios de transporte público aumentou un 1,3% en 
decembro do 2014 respecto ao mesmo mes do ano anterior. Mentres que o 
transporte urbano sube un 3,4% en taxa anual, o transporte interurbano 
descende un 2,4%. No conxunto do ano 2014, o número de usuarios do 
transporte público baixa un 0,2%; o transporte urbano sube un 0,6% e o 
interurbano descende un 0,7%. 

Máis de 365,7 millóns de pasaxeiros empregaron o transporte urbano 
público en decembro, un 1,3% máis que no mesmo mes de 2013. O transporte 
urbano aumenta un 3,4% e o interurbano baixa un 2,4% en taxa anual. Dentro 
deste, o ferrocarril é o que máis diminúe, cunha taxa do -4,0%. 

Ilustración 3. Evolución anual do transporte de viaxeiros. Tipo de 
transporte 

 
Fonte. Instituto Nacional de Estatística 

20 http://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv1214.pdf 
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Táboa 3:  Evolución anual do transporte de viaxeiros por tipo de transporte 

  

Transporte 
urbano 

Transporte 
interurbano 

Transporte 
especial e 

discrecional 
 Decembro (2013) +2,1 +0,6 +0,3 
Xaneiro -1,2 -1,1 -3,7 
Febreiro +0,4 -0,9 -3,2 
Marzo +8,4 +1,9 +2,0 
Abril -7,0 0,0 -8,3 
Maio -0,8 -3,7 -3,8 
Xuño -0,7 -3,8 -2,7 
Xullo +1,1 -2,6 +1,3 
Agosto -0,2 -0,7 +0,7 
Setembro +3,1 +3,9 -1,5 
Outubro +1,1 +0,6 -2,7 
Novembro -0,3 +0,3 -3,0 
Decembro +3,4 -2,4 -1,1 

Fonte. Instituto Nacional de Estatística 

Polo que respecto ao transporte urbano, hai que sinalar que o número de 
viaxeiros no transporte por autobús increméntase en todas as comunidades 
autónomas respecto a decembro de 2013. Aragón (7,8%) e a Rexión de Murcia 
(7,7%) rexistran os maiores aumentos. 

Ilustración 4. Transporte anual do número de viaxeiros. Transporte urbano 
por autobús. (en millón de pasaxeiros) 

 
Fonte. Instituto Nacional de Estatística 
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Polo que concirne ao transporte interurbano cabe dicir que máis de 97,9 
millóns de viaxeiros empregaron o transporte interurbano en decembro, o que 
supón un descenso do 2,4% respecto ao mesmo mes de 2013. O transporte aéreo 
aumentou un 3,1%, mentres que o transporte por ferrocarril (-4,0%) e o 
transporte por autobús (-1,0%) diminúen. 

Ilustración 5. Taxa anual do número de viaxeiros. Transporte interurbano por 
tipo de transporte e distancia 

 
Fonte. Instituto Nacional de Estatística 

As cercanías baixan un 1,7% no transporte por autobús e un 5,3% no 
transporte por ferrocarril. A media distancia sube un 1,0% no transporte por 
autobús e baixa un 15,0% no ferroviario. Por último, a longa distancia diminúe 
un 5,2% no transporte por autobús e increméntase un 31,5% no transporte por 
ferrocarril. 

Finalmente, en canto ao transporte especial e discrecional, obsérvase que 
máis de 34,9 millóns de usuarios empregaron o transporte especial e 
discrecional no mes de decembro do 2014, o que supón un descenso do 1,1% na 
taxa anual. 

O número de pasaxeiros do transporte especial diminúe un 2,7%, 
acadando máis de 25 millóns de usuarios. Dentro deste, o escolar baixa un 2,1% 
e o laboral un 4,3%.  Pola súa parte, o transporte discrecional aumenta un 3,0% 
respecto ao mesmo mes do ano 2013, con máis de 9,9 millóns de viaxeiros. 

O número de viaxeiros que empregaron o transporte público no 
conxunto do ano 2014 superou os 4.479,7 millóns, o que supuxo un descenso do 
0,2% respecto a 2013. O transporte urbano aumentou un 0,6%, mentres que o 
interurbano diminuíu un 0,7%. Dentro do urbano, o metropolitano aumentou 
un 0,9% e o transporte por autobús un 0,3%. 
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Dentro do transporte interurbano, o marítimo reduciuse un 8,8% e o 
transporte por autobús baixou un 1,9%. Pola súa parte, o transporte por 
ferrocarril subiu un 0,6% e o aéreo un 2,0%. O transporte especial e discrecional 
diminuíu un 2,5%, con máis de 490,7 millóns de pasaxeiros durante o ano 2014. 
O transporte especial descendeu un 5,4%, mentres que o discrecional aumentou 
un 3,8%. 

Táboa 4:  Transporte de viaxeiros ano 2014 

  
Viaxeiros 

transportados (en 
miles) 

% de variación ano 
2014 

Total de viaxeiros 4.479.776 -0,2 
Transporte urbano 2.730.814 +0,6 
 - Metropolitano 1.099.701 +0,9 
- Autobús 1.631.114 +0,3 
Transporte interurbano 1.258.187 -0,7 
- Autobús 651.387 -1,9 
- Ferrocarril 569.343 +0,6 
- Aéreo (interior) 29.267 +2,0 
- Marítimo (cabotaxe) 8.189 -8,8 
Transporte especial e discrecional 490.776 -2,5 
- Especial 328.541 -5,4 
- Discrecional 162.233 +3,8 

Fonte. Instituto Nacional de Estatística 

4.4   Características do transporte urbano colectivo 

No Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús das cidades 
españolas (2012), tratouse de analizar os datos máis actualizados dispoñibles 
das cidades que, segundo a Lei de Bases do Réxime Local teñen a obriga de 
contar con servizo de transporte urbano colectivo, é dicir, os municipios de 
máis de 50.000 habitantes ou, o que é o mesmo, con categoría de cidade. 

Este universo está constituído por 145 municipios pero foi ampliado con 
aqueles municipios que recibiron en 2011 ou 2012 subvención ao transporte 
urbano colectivo por parte da Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas 
Comunidades Autónomas e coas Entidades Locais do Ministerio de Economía e 
Facenda. Con esta ampliación, a investigación quedou fixada por 160 
municipios. 

O estudo determina que son 5 os municipios que non contaban nese ano 
con servizo urbano entendido este como a existencia de polo menos unha liña 
cuxo itinerario transcorra integramente polo termo municipal, e elo a pesar de 
que a Lei de Bases de Réxime Local obriga a que os municipios de máis de 
50.000 habitantes conten con servizos de transporte público destas 
características. Os municipios en cuestión son Siero en Austurias, San 
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Bartolomé de Tirajana, Telde, Pontevedra e Getxo. O que acontece nestes 
concellos é que son as liñas interurbanas as que contan con multitude de 
percorridos e paradas dentro do municipio, o que permite dar un servizo 
substitutivo. 

En canto a tipoloxía das empresas que operan os servizos de transporte 
urbano en autobús das cidades españolas, a seguinte táboa amosa a súa 
distribución. 

Táboa 5: Tipoloxía de empresa que operan os servizos de transporte urbano 

Tipo de empresa Nº municipios % s/ Total 
Concello 9 5,63% 
Empresa Privada 123 76,88% 
Empresa Pública 23 14,38% 
Sen servizo urbano 5 3,13% 
Total 160 100,00% 

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

Os servizos urbanos obxecto de análise responden a unas tipoloxías en 
canto ao réxime da concesión que, por outra parte, adoitan estar asociadas 
tamén a determinadas características das lexislacións de transportes de cada 
Comunidade Autónoma.  

Táboa 6: Distribución dos servizos segundo o tipo de concesión 

Tipo de concesión Nº municipios % s/ Total 
Xestión Directa 16 10,00% 
Interurbana 39 24,38% 
Urbana 100 62,50% 
Sen servizo urbano 5 3,13% 
Total 160 100,00% 

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

Polo menos o 56% das cidades que compoñen o colectivo investigado por 
este estudo son operados por empresas para as que se identificaron a súa 
presenza nun grupo empresarial. Esta concentración en grupos empresariais 
aumentou nun punto porcentual dende o anterior estudo, o cal é un crecemento 
nada desdeñable. 
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Táboa 7: Distribución en función da pertenza a un grupo empresarial 

Grupo empresarial Nº municipios % s/ Total 
Avanza 21 13,13% 
Alsa-Nex 12 7,50% 
Grupo Ruiz 9 5,63% 
SuBús 6 3,75% 
Baixabus 5 3,13% 
Sarbus/Moventis 5 3,13% 
Sagalés 4 2,50% 
MonBus 3 1,88% 
Samar 3 1,88% 
Aisa 3 1,88% 
Interbus 3 1,88% 
Outros grupos 16 10,00% 
Pertencen a grupo 90 56,25% 
Non consta grupo 65 40,63% 
Sen servizo urbano 5 3,13% 
Total 160 100,00% 

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

No que respecta ao número de liñas cos que conta cada servizo urbano e 
a súa clasificación hai que sinalar que a tipoloxía considerada foi: liñas 
regulares diúrnas, liñas regulares nocturnas e liñas especiais. Dentro das liñas 
especiais considéranse aqueles servizos que se prestan de maneira descontinua 
ao longo do ano con motivos de festexos, actos deportivos, a tempada de verán, 
feiras, etc. 

Táboa 8:  Distribución das liñas diúrnas 

Liñas diúrnas 
Nº 

municipios % s/ Total Nº total de 
liñas 

Nº medio de 
liñas 

De 1 a 5 75 46,88% 222 2,96 
De 6 a 10 37 23,13% 287 7,76 
De 11 a 20 26 16,25% 367 14,12 
De 21 a 50 15 9,38% 458 30,53 
Máis de 50 2 1,25% 273 136,50 
Total 155 96,88% 1.607 10,37 
Sen servizo 
urbano 5 3,13%     
Total colectivo 160 100,00%     

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 
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Táboa 9:  Distribución de liñas nocturnas 

Liñas nocturnas 

Nº 
municipio

s 
% s/ Total Nº total de 

liñas 
Nº medio de 

liñas 
Sen liñas nocturnas 117 73,13% 0 0,00 

De 1 a 3 29 18,13% 53 1,83 
De 4 a 10 7 4,38% 49 7,00 

Máis de 10 2 1,25% 50 25,00 
Total 155 96,88% 152 0,98 

Sen servizo urbano 5 3,13%     
Total 160 100,00%     

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

Táboa 10:  Distribución de liñas especiais 

Liñas especiais 
Nº 

municipios % s/ Total Nº total de 
liñas 

Nº medio de 
liñas 

Sen liñas 
nocturnas 114 71,25% 0 0,00 

De 1 a 3 32 20,00% 55 1,72 
De 4 a 10 8 5,00% 41 5,13 
Máis de 10 1 0,63% 22 22,00 
Total 155 96,88% 118 0,76 
Sen servizo 
urbano 5 3,13%     

Total 160 100,00%     
Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

 

Táboa 11:  Distribución do total de liñas 
Total liñas do 

servizo urbano 
Nº 

municipios % s/ Total Nº total de 
liñas 

Nº medio de 
liñas 

De 1 a 5 71 44,38% 210 2,96 
De 6 a 10 34 21,25% 259 7,62 
De 11 a 20 31 19,38% 472 15,23 
De 21 a 50 16 10,00% 554 34,63 
Máis de 50 3 1,88% 382 127,33 
Total 155 96,88% 1.877 12,11 
Sen servizo 
urbano 5 3,13%     

Total colectivo 160 100,00%     
Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 
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Por lonxitude da rede considérase a suma dos tramos de ida e volta de 
todas as liñas que non sexan comúns, referido á oferta dun día laborable. Esta é 
unha variable que en función da procedencia dos datos pode presentar 
algunhas dificultades segundo con que criterios se elabore. O estudio que 
tomamos como referencia calculou esta variable seguindo o mesmo criterio.  

Táboa 12:   Distribución dos municipios segundo a lonxitude da rede urbana 
de autobuses 

Lonxitude da rede 
(quilómetros) 

Nº 
municipios 

% s/ 
Total 

Total 
quilómetros 

rede 
Lonxitude 
media rede 

Ata 50  65 48,15% 1.915,90 29,48 
De 50 a 100  31 22,96% 2.190,50 70,66 
De 100 a 200  27 20,00% 3.827,80 141,77 
De 200 a 400  10 7,41% 2.823,10 282,31 
Máis de 400  2 1,48% 2.442,70 1221,35 
Total 135 100,00% 13.200,00 97,78 

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

O estudo recolle tamén información sobre os custes totais do servizo 
para un total de 123 municipios con servizo urbano. Os custes totais aparecen 
por estratos para ver os diferentes tamaños de empresa en función dos custes. 
Vese que 18 municipios aglutinan máis do 80% dos 1.932 millóns de euros do 
custe total considerado. 

Táboa 13:  Distribución dos custes totais por estratos de custe total 

Custe total do 
servizo 

Nº 
municipio

s 
% s/ 
Total 

Total custes 
% s/ 
Total 
custes 

Media custe 
ano 

Menos de 1M € 27 21,95% 16.170.242,00 0,84% 598.897,85 
De 1M € a 2M 
€ 18 14,63% 25.784.199 1,33% 1.432.455,50 

De 2M € a 5M 
€ 36 29,27% 117.602.442 6,09% 3.266.734,50 

De 5M € a 20M 
€ 24 19,51% 224.265.590 11,61% 9.344.399,58 

Máis de 20M € 18 14,63% 1.548.393.777 80,14% 86.021.876,50 

Total 123 100,00
% 1.932.216.250 100,00% 15.709.075,20 

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

No referente á estrutura de ingresos do servizo, o estudo recolle o 
tratamento de 96 casos, o que se pode considerar bastante representativo da 
distribución media. Outro asunto é que as medidas de tendencia central no 
sector sexan pouco representativas tendo en conta a gran diversidade de 
tamaños de empresas e cidades consideradas. 
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Táboa 14:  Estrutura de ingresos promedio 
Estrutura de ingresos do servizo Ingreso anual medio (€) % s/ Total 

Ingresos tarifarios 9.895.121,05 52,63% 
Outros ingresos 714.126,67 3,80% 
Subvencións 8.191.397,08 43,57% 
Total 18.800.644,80 100,00% 

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

Unha variable particular útil para analizar os parámetros da explotación 
do servizo é a demanda de viaxeiros do servizo.  De feito, esta variable permite 
explicar en boa medida os resultados de explotación de cada servizo urbano ou 
polo menos facilita un diagnóstico preliminar das razóns dese resultado. A 
seguinte táboa recolle a demanda total rexistrada para os 98 municipios dos que 
se obtivo esta información. 

Táboa 15:  Demanda de viaxeiros do servizo 
Demanda de 

viaxeiros 
Nº 

municipios 
% s/ 

Total 
Demanda 

anual 
% sobre 

total 
Media 
estrato 

Menos de 
1M 24 24,49% 10.032.030 0,68% 418.001,25 

De 1M a 2M 19 19,39% 27.704.639 1,88% 1.458.138,89 
De 2M a 7M 23 23,47% 92.425.798 6,27% 4.018.512,96 
De 7M a 20M 19 19,39% 225.510.566 15,30% 11.868.977,16 
Máis de 20M 13 13,27% 1.118.222.486 75,87% 86.017.114,31 
Total 98 100,00% 1.473.895.519 100,00% 15.039.750,19 

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

Os servizos urbanos das grandes cidades distorsionan moito os valores 
dun mercado que se atopa moi atomizado. Así o 67% dos servizos con datos de 
demanda só transportan un 10% dos viaxeiros considerados mentres que 13 
municipios transportan o 76% da demanda controlada. 

 Asemade, tamén resulta de interese analizar a demanda de viaxeiros por 
tipo de billete.  Os principais resultados sobre este particular son recollidos na 
Táboa 16. 
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Táboa 16:  Distribución da demanda por tipo de título de transporte 
Demanda 

de viaxeiros 
Nº 

municipio
s 

% Billete 
ordinario 

Títulos 
bonificado

s 

Transbordo
s 

Pases 
gratuítos 

Menos de 
1M 

17 42,20% 52,00% 0,00% 5,80% 

De 1M a 2M 15 29,40% 69,30% 0,10% 1,30% 
De 2M a 7M 17 31,90% 58,30% 0,20% 9,70% 
De 7M a 
20M 

14 23,70% 65,10% 3,40% 7,80% 

Máis de 
20M 

9 9,90% 82,80% 1,20% 6,00% 

Total 72 13,50% 78,60% 1,40% 6,40% 
Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

En xeral existe unha redución da participación do billete ordinario a 
favor dos títulos gratuítos e bonificados, como consecuencia dos aumentos de 
tarifa, que en xeral se dirixen cara os usuarios do billete ordinario por ser o 
menos habituais do sistema. De maneira similar van cobrando importancia os 
transbordos gratuítos que adoitan dar lugar aos títulos bonificados como 
consecuencia de redes de transporte máis complexas e con maiores 
posibilidades de interconexión dentro do propio servizo e incluso con outros 
medios de transporte. 

En canto ao custo relativo do servizo e da eficiencia produtiva do 
transporte colectivo urbano en España unha primeira aproximación á súa 
medida ven dado pola ratio que relaciona os custos totais cos quilómetros 
producidos21.  No caso de España obtense que a ratio custo/Km. oscila entre os 
1,61 e os 7,79 €/Km., situándose o custo medio nos 3,69 €/Km. Este é un valor 
razoable para un servizo de transporte público con velocidades comerciais 
baixas, como ocorre no caso do transporte urbano. 

 

 

 

 

21 Cómpre lembrar, en liña co sinalado pola Asociación nacional de transportes urbanos 
colectivos de superficie (2013), que o feito de que “a produción dun quilómetro sexa máis cara 
nun municipio que noutro vai depender de moitos factores: das economías de escala, da 
estrutura organizativa da empresa e do servizo, do modelo de xestión, de determinadas 
servidumes nos convenios co persoal e da velocidade de explotación entendida esta en sentido 
amplo, é dicir, non só a de operación comercial senón da que inclúe tempos de *regulación e 
outras servidumes (*absentismo, vacacións, horas sindicais, etc.).” 
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Táboa 17:  Distribución do custo por vehículo-km.  
Custo/Km do servizo Nº 

municipios 
% Total Total 

custos 
% Total 
custos 

Media 
Custo/Km 

Menos de 2 €/Km 3 2,5% 5,4633 1,25% 1,82 
De 2 €/Km a 3 €/Km 35 29,7% 91,1594 20,94% 2,60 
De 3 €/Km a 4 €/Km 38 32,2% 130,4615 29,97% 3,43 
De 4 €/Km a 5 €/Km 26 22,0% 114,1218 26,21% 4,39 
Más de 5 €/Km 16 13,6% 94,1308 21,62% 5,88 
Total 118 100,0% 435,3368 100,00% 3,69 

Fonte. Estudo sobre o Transporte Colectivo Urbano en Autobús (2012) 

Finalmente é necesario sinalar que a distribución do gasto por 
quilómetro situouse en promedio no conxunto do Estado en case 6 euros (5,99 e 
5,93 en 2012 e 2013 respectivamente).  Este valor incrementouse lixeiramente 
para o caso das empresas con menos de 200 autobuses: 6,26 e 6,18 para 2012 e 
2013 respectivamente.   

 

4.5   Exemplos de transporte urbano colectivo en España: Madrid 
e Pamplona 

 

Á hora de seleccionar exemplos dentro do territorio estatal existe relativo 
consenso dentro do sector cales son os principais referentes de municipios e 
áreas metropolitanas con mellores servizos públicos de transporte colectivos.  
Entre estes cómpre destacar os casos de Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, 
Pamplona e Valencia onde máis do 80% da súa poboación dispoñen dunha 
parada de transporte público a menos de 300 metros do seu enderezo.  De 
seguido, faise un breve repaso da organización do transporte urbano nas áreas 
de Madrid e Pamplona que é completado cunha revisión máis exhaustiva 
recollida nos anexos do Informe.  

4.5.1 Madrid 

O total de viaxeiros no sistema de transporte público da Comunidade de 
Madrid no ano 2012 acadou os 1.429,0 millóns de persoas. Esta cifra supón unha 
media de 220,2 viaxes por habitante e ano. Este indicador sitúa á Comunidade 
de Madrid como referencia na utilización de transporte público no conxunto do 
país.  

O Consorcio Rexional de Transportes de Madrid (CRTM) é a Autoridade 
de Transporte Público da Rexión de Madrid. O CRTM constitúe unha 
agrupación de administracións públicas que ceden as súas competencias para 
unha administración colexiada das mesmas. Por tanto, as empresas operadoras 
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do transporte non se integran directamente no CRTM, senón que dependen 
deste pola adhesión da Administración titular do servizo prestado por elas. 

O CRTM constitúe unha agrupación de administracións públicas que 
ceden as súas competencias para unha administración colexiada das mesmas. 
Por tanto, as empresas operadoras do transporte non se integran directamente 
no Consorcio, senón que dependen deste pola adhesión da Administración 
titular do servizo prestado por elas. 

O operador de autobuses urbanos de Madrid capital, a Empresa de 
Transporte Municipal (EMT), é unha sociedade anónima do Concello, situación 
que data de 1947, ano no que se comeza a municipalizar o servizo prestado por 
diferentes compañías de autobuses. A súa rede estaba integrada no ano 2013 
por 216 liñas22.  

O servizo urbano que se presta nos diferentes municipios pode 
enmarcarse en tres grandes grupos: 

• Municipios cunha rede urbana desenvolvida a partir da cal se canalizan 
a meirande parte dos viaxes urbanos (a rede interurbana complementa a 
rede urbana). 

• Municipios cunha rede urbana complementaria do servizo urbano 
prestado pola rede interurbana (a rede urbana ten un desenvolvemento 
limitado). 

• Municipios onde o servizo urbano efectúase mediante a rede interurbana 
de autobuses.  

En consecuencia, a oferta real de transporte urbano é moi superior da 
que se desprende das redes redes urbanas propiamente ditas. A rede específica 
de liñas urbanas nas coroas B e C acada a un total de 36 municipios, se ben, 
unicamente en 7 deles existe unha concesión administrativa de servizo urbano 
independente. Ademais, en 2 municipios o servizo urbano é prestado 
directamente polo concello correspondente (Fuenlabrada a través dunha 
empresa municipal e Pedrezuela). 

A actividade do sistema de transportes da Comunidade de Madrid 
finánciase a través de achegas públicas procedentes dos diferentes niveis da 
Administración e das contribucións dos usuarios.  O CRTM constitúese no 
órgano receptor de todas as achegas públicas dirixidas ao financiamento dos 
servizos de transporte, calquera que sexa a súa procedencia.  

As necesidades económicas do sistema de transporte derívanse das 
obrigas contractuais establecidas cos diversos operadores. En definitiva, 
consisten na retribución polos servizos prestados, xa sexa por viaxeiro 
transportado ou por unidade de produción, na que se inclúen todos os gastos 

22Das que 178 son liñas diúrnas e 38 son liñas nocturnas. 
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de operación, e, no seu caso, de amortización de infraestruturas a través do 
canon pola súa utilización. 

O CRTM mantén en vigor un Contrato-Programa coa Administración 
Xeral do Estado para o financiamento dos servizos de transporte, da cal se 
derivan as achegas deste ao sistema de transportes en función dos compromisos 
adquiridos polo CRTM. 

4.5.2 Pamplona  
 

A Lei Foral 8/1998, de 1 de xuño, de transporte regular de viaxeiros na 
Comarca de Pamplona-Iruñerria, veu a resolver as disfuncións que se daban na 
área metropolitana da Comarca de Pamplona no transporte regular de 
viaxeiros. Estas disfuncións estaban orixinadas polo reparto de competencias 
administrativas existentes ata ese momento entre o transporte urbano –dentro 
dos límites municipais e competencia dos concellos - e o transporte interurbano- 
competencia da Comunidade Foral de Navarra-, que non se axustaba ao ámbito 
real de desprazamentos dos cidadáns. 

Dita lei foral regulou una solución de integración administrativa cunha 
autoridade única de transporte, atribuíndo a súa xestión á Mancomunidade da 
Comarca de Pamplona, unha administración xa existente no ámbito territorial 
en cuestión e dedicada á prestación de outros servizos públicos, con 
personalidade xurídica propia a e capacidade de obrar, na que a autonomía 
municipal quedaba garantida a través da participación dos municipios naquela. 

A Mancomunidade asumiu estas novas competencias en transporte 
regular de viaxeiros na Comarca de Pamplona o 26 de abril de 1999, iniciándose 
o funcionamento do novo servizo do Transporte Urbano Comarcal o 26 de xullo 
de 1999, desaparecendo a partir dese momento a distinción entre servizos 
urbanos e interurbanos. 

A Lei Foral 8/1998 definiu un instrumento de planificación do servizo do 
transporte urbano comarcal ao que denominou Plan de Transporte Urbano da 
Comarca de Pamplona. 

O obxectivo fundamental do novo servizo foi unificar a superposición 
das liñas urbanas e interurbanas existentes. Con elo foi posible mellorar a 
conexión entre zonas, barrios e municipios da Comarca de Pamplona a través 
de 23 liñas diúrnas, 10 liñas para o servizo nocturno e establecer un sistema 
tarifario homoxéneo. 

No 2013 a rede de transporte Urbano Comarcal contaba cunha lonxitude 
de 226,15 quilómetros (servizo diúrno) e 133,53 (servizo nocturno). Dispón de 
515 paradas. A flota de autobuses está integrada por 140 vehículos (dos cales o 
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100% son accesibles “de piso baixo”), cunha idade media de 6,89 anos e unha 
capacidade media por autobús de 114 viaxeiros. 

A prestación deste servizo realízase mediante a fórmula de xestión 
indirecta. A Mancomunidade ocúpase da planificación e control do servizo e a 
empresa “Transports Ciutat Comtal” presta o servizo de acordo coas condicións 
establecidas no correspondente contrato de concesión. 

Durante os primeiros anos da serie, entre o ano 2000 e 2007, a demanda 
de transportes creceu (14,2%) por encima da oferta (8,1%), mellorando o rateo 
entre viaxeiros e quilómetros ata acadar un máximo en 2006 de 5,53 viaxeiros 
por quilómetro percorrido. No 2008 entrase no período de crise cunha 
diminución de demanda ata o 2011 do 5,52%, aínda que non se produce un 
reaxuste da oferta ata 2011. En 2012 prodúcese unha diminución da oferta do 
1,8% e unha diminución da demanda do 4,7%, cun mínimo na eficacia da rede 
de 4,44 viaxeiros/quilómetro.   

 

 

 

 51 



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 

5. O TRANSPORTE URBANO EN GALICIA 

Unha vez revisado o panorama español, o foco de interese do informe 
desprázase a Galicia, onde se analizará polo miúdo a situación do transporte 
público urbano colectivo.   Neste sentido, a análise territorial tomará so como 
referencia aqueles municipios que teñen a obriga legal de contar con tal servizo 
que, como mencionou no apartado relativo ao Marco normativo e operativo, 
son aqueles con máis de 50.000 habitantes.   

Desta maneira, redúcese a sete as urbes que contan con esta dimensión 
demográfica. É precisamente nestes territorios onde igualmente se teñen posto 
en marcha ou existe a previsión de que así sexa de transporte metropolitano que 
estenda o ámbito territorial do transporte á area metropolitana.  Neles se 
establecen diferentes tipos de concesións administrativas, sendo preciso 
diferenciar entre o ámbito municipal e o ámbito metropolitano.  O obxectivo 
final deste apartado consiste na extracción dun conxunto de indicadores clave 
que se resumirán nunha táboa final.  

5.1  Panorámica xeral  

O primeiro trazo característico do transporte público urbano en Galicia é 
que non existe un modelo uniforme de concesión nos sete concellos con obriga 
legal de contar con este servizo:  Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago, 
Pontevedra e Ferrol23.  Esta circunstancia vén motivada polo feito de que nos 
termos municipais de Pontevedra e Ferrol o ámbito de concesión autonómica 
metropolitana inclúe a área urbana fronte ao que acontece nos outros cinco 
concellos.  Quere isto dicir que mentres que en Vigo, A Coruña, Ourense, 
Santiago e Lugo a área urbana é competencia municipal e a área metropolitana 
é competencia autonómica, nos outros dous concellos (Ferrol e Pontevedra) a 
competencia municipal “desaparece” ao se fusionar a área urbana coa 
metropolitana, pasando esta a ser competencia da Xunta de Galicia. 

Asemade, o desenvolvemento do transporte metropolitano por parte da 
administración autonómica está sendo desenvolvido a diferentes velocidades,  
froito do cal aínda non están constituídas as Áreas de Transporte Metropolitano 
nin de Ourense nin de Pontevedra, ao tempo que a de Vigo acaba de ser 
constituída24.    

Nos cinco concellos onde o servizo é de ámbito urbano, existe concesión 
municipal do servizo de transporte público urbano.  Pola súa banda, en Ferrol e 
Pontevedra onde o ámbito e a competencia urbanas están integradas na 
metropolitana atopámonos con dúas realidades ben distintas. No caso de Ferrol 

23  Concellos con máis de 50.000 habitantes e, polo tanto, con dita obriga legal, tal e como recolle, 
a Lei 7/1985, das Bases de Réxime Local 
24 Ao que cómpre engadir a singularidade de que en dita Á rea de Transporte Metropolitano 
non se ten adherido o concello de Vigo. 
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a competencia é responsabilidade da Xunta de Galicia, que ten incorporado dito 
transporte no Plan de Transporte Metropolitano de Galicia (PTMG). Pola súa 
banda, Pontevedra é a única das sete cidades galegas que non ten un servizo 
público de transporte urbano. O que existe, á espera do desenvolvemento do 
PTMG, é unha “rede de liñas” que dependen de diferentes concesións da Xunta 
de Galicia prestando servizos diversos no termo municipal. 

O transporte público urbano na nosa Comunidade acusou de maneira 
moi notable os efectos da crise económica.  De feito, as cifras recentemente 
publicadas e correspondentes ao ano 2014 non chegan aos niveis de ocupación 
anteriores a 2007. Os datos de persoas que viaxan en transporte urbano regular 
xeral que manexa o Instituto Nacional de Estadística (INE) definen o 2005 como 
un cume (Táboa 18). Os autobuses urbanos galegos rexistraron aquel ano cerca 
de 74 millóns de viaxeiros, que descenderon a 65 no 2006 e a case 61 no 2007. 
Aínda con datos provisionais compróbase que no ano 2014 apenas se superaron 
os 50 millóns de viaxeiros o que supón unha caída de case 24 millóns de 
viaxeiros: -32% respecto ao ano 2005.  

En canto á comparación co resto do Estado, compróbase como tamén 
2005 obtense a porcentaxe máis alta cun 2,5% do total nacional.  Dende entón, e 
ata o ano 2013, esta porcentaxe mantivo relativamente estable entre o 2,0 e 2,2% 
para no ano 2014 caer abruptamente ata o 1,8% que constitúe a porcentaxe máis 
baixa do século XXI.    

Táboa 18: Persoas que viaxaron no transporte urbano regular (miles de viaxeiros). 

Ano Galicia España 
% Galicia  
/ España 

2000 57.188 2.629.333 2,2% 
2001 57.899 2.662.426 2,2% 
2002 56.910 2.682.093 2,1% 
2003 57.524 2.756.465 2,1% 
2004 57.772 2.808.210 2,1% 
2005 73.778 2.949.667 2,5% 
2006 65.284 3.003.356 2,2% 
2007 60.899 3.057.788 2,0% 
2008 63.966 3.028.043 2,1% 
2009 61.175 2.927.827 2,1% 
2010 60.760 2.915.557 2,1% 
2011 62.259 2.932.492 2,1% 
2012 60.393 2.788.480 2,2% 
2013 60.206 2.715.557 2,2% 
2014 50.200 2.730.814 1,8% 

Fonte:  INE: Estadística de transporte de viajeros 
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En canto á distancia percorrida polo transporte urbano nos concellos 
galegos, a súa oferta de servizo ascendía en 2014 aos 18 millóns de quilómetros 
dos cales máis da metade (o 56,4%) se concentraban en Vigo e A Coruña.  En 
sentido contrario, as porcentaxe máis baixas corresponderon a Lugo e Ferrol 
que non chegaron ao 10% da distancia percorrida (7,8 e 5,6% respectivamente). 

Táboa 19: Distancia percorrida polo transporte colectivo urbano en Galicia, 
2014. 

Concello 
Distancia percorrida  

( millóns de km *)   (%)  
Vigo 5,3 29,6% 

A Coruña 4,8 26,8% 
Ourense 2,6 14,5% 

Lugo 1,4 7,8% 
Santiago 2,8 15,6% 

Ferrol 1,0 5,6% 
TOTAL GALICIA 17,9 100% 

* Nota:  distancia percorrida segundo oferta de servizo 
Fonte:  Elaboración propia.  

No que atinxe ao número de viaxeiros e tomando como fonte de 
información os datos facilitados polos propios concellos25, os datos do ano 2014 
amosan tamén unha moi forte concentración nas cidades olívica e herculina, ao 
superar as dúas terceiras partes (o 68,1%) dos case 60  millóns de usuarios que 
neste período fixeron uso do transporte público urbano en Galicia. Como 
acontecía coa distancia percorrida son os concellos de Lugo e Ferrol, os que 
amosan unha menor porcentaxe dentro do cómputo total galego  

Táboa 20: Viaxeiros (usuarios) do transporte colectivo urbano en Galicia, 
2014. 

Concello Usuarios (Nº)  (%)  
Vigo 19.653.892 33,6% 

A Coruña 20.145.382 34,5% 
Ourense 7.695.477 13,2% 

Lugo 2.127.469 3,6% 
Santiago 7.161.108 12,3% 

Ferrol 1.667.963 2,9% 
TOTAL GALICIA 58.451.291 100% 

Fonte:  Elaboración propia.  

 

25  Na Táboa 18 a referencia era a estatística que anualmente elabora o INE sobre transporte de 
viaxeiros, motivo polo cal o datos (aínda que semellantes) non coinciden. 
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Ilustración 6. Usuarios de autobús urbano no ano 2014. 

 
Fonte:  Elaboración propia.  

Finalmente, dentro desta panorámica xeral concrétase o réxime da 
concesión administrativa do transporte público urbano así como a empresa 
adxudicataria.  

Táboa 21: Concesionarias do transporte colectivo urbano en Galicia, 2014. 

Concello 
Empresa  

concesionaria 
A Coruña Tranvías de Coruña 

Ferrol Tranvías de Ferrol 
Lugo Urbanos de Lugo 

Ourense Urbanos de Ourense 
Santiago Tralusa 

Vigo Vitrasa 
Fonte:  Elaboración propia.  

Polo que se refire ao transporte metropolitano, o actual Plan de 
Transporte Metropolitano de Galicia (PTMG)26 ten como obxectivo 
fundamental mellorar a mobilidade e accesibilidade no contorno de todas as 
áreas metropolitanas27 e, polo tanto, que os seus habitantes dispoñan dun 
mellor servizo de transporte público colectivo que sexa unha alternativa 
competitiva e eficiente ao transporte privado.  De maneira específica son 
obxectivos deste Plan a “mellora da competitividade, calidade e eficiencia do 
servizo”.   

26 http://tmg.cmati.xunta.es/plan-de-transporte-metropolitano 
27 Na actualidade, circunscrito a A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo e Vigo 
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Nesta liña, os primeiros referentes en transporte metropolitano 
promovido pola Xunta de Galicia e os concellos das diferentes áreas 
metropolitanas xorden na área de Ferrol e A Coruña no ano 2005 e 2006 
respectivamente.  

Dentro do actual Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, o 
primeiro plan posto en marcha foi o de A Coruña no ano 2011.  Ese mesmo ano 
entraron en funcionamento os das áreas de Santiago de Compostela e Ferrol.  
Un ano despois implantouse o da área de Lugo e non sería ata o ano 2015 que se 
entrara en funcionamento o de Vigo28. As previsións para o caso de Ourense é 
de un inminente entrada en funcionamento quedando máis para adiante o de 
Pontevedra. 

Táboa 22: Entrada en funcionamento dos Plans de Trasporte Metropolitano 
nas Áreas de Galicia. 

Concello Ano 
A Coruña 2011 

Ferrol 2011 
Lugo 2012 

Ourense 2015(*) 
Santiago 2011 

Vigo 2015 
Nota: (*) Previsión 

Fonte:  Elaboración propia.  

O obxectivo fundamental do PTMG consiste en beneficiar ás familias 
galegas ao diminuír os seus custes de transporte29 debendo salientar tres 
vantaxes referentes aos seguintes aspectos: 

• Estradas, 
• Medio ambiente, e 
• Calidade de vida 

A primeira das vantaxes referente á mellora das estradas está motivada 
polo feito de que un autobús gasta as vías tanto como 30 ou 40 coches 
individuais.  Deste xeito, ao reducir o uso do automóbil propíciase unha mellor 
conservación da vía pública co conseguinte aforro en custos.  O segundo 
aspecto a mencionar ten que ver coa mellorar do medio ambiente que se orixina 
fundamentalmente pola redución das emisións de dióxido de carbono (CO2) 
claramente prexudicial e nocivo en termos medioambientais.  Finalmente, a 
mellora da calidade de vida focalizase de xeito fundamental para o medio rural 

28 Coa particularidade de que o Concello de Vigo e Gondomar non están integrados. 
29 http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/2526/xunta-renova-plans-transporte-
metropolitano-nas-areas-ferrol-lugo-coruna-santiago  
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(habitualmente máis penalizado) que ve favorecido a integración da súa 
poboación en termos de mobilidade. 

Con esta finalidade, tres son os piares fundamentais do PTMG e da 
cooperación entre municipios: 

• Integración tarifaria. A novidade radica no cambio do 
actual modelo quilométrico a un modelo zonal. Isto supón pasar de 
prezos baseados na distancia xeográfica entre os puntos de orixe e 
chegada a unha tarifa única para cada ámbito zonal previamente 
definido, sen que haxa diferenzas segundo o modo de transporte público 
utilizado, a empresa que preste o servizo e o número de transbordos que 
fagan as persoas usuarias na mesma viaxe, porque estes estarán 
bonificados cando se realicen dentro do marco temporal habilitado para 
cada zona. 

• Mellora da oferta de servizos. Incrementaranse os servizos 
de transporte a través da implantación dos servizos de interese 
municipal (SiMu) e de servizos de interese metropolitano (SiMe). 

• Mellora das infraestruturas. O obxectivo é mellorar a 
información para a cidadanía nas terminais e puntos de parada. Para iso 
actuarase sobre cuestión tales como a colocación e renovación de 
marquesiñas e postes de parada. 

A nova política tarifaria aplicada no PTMG aporta un conxunto de 
vantaxes ás persoas usuarias. Nomeadamente, as administracións mailos 
operadores acordaron a implantación dun sistema zonal e un soporte 
tecnolóxico no que caiban todos os modos de transporte público. Isto permitirá 
a introdución da Nova Tarxeta Metropolitana sen contacto, que será aceptada 
por todas as empresas de transporte público, permitindo o establecemento de 
bonificacións por recorrencia ao mesmo tempo que a bonificación do 
transbordo. O resultado é unha mellora das condicións económicas nas que 
viaxa a cidadanía. A tarxeta pódese utilizar no sistema de transporte urbano nas 
cidades no que está implantado. O desconto por recorrencia (máis de 40 viaxes) 
do 15% será aplicable ao mes natural30.  

Como complemento desta panorámica xeral sobre o transporte público 
urbano en Galicia resulta de interese afondar sobre o parque móbil dos 
concellos galegos e, sobre todo, no referente ao automóbil.  Ambos medios de 
transporte deben ser entendidos como substitutivos e, de feito, unha das 
xustificacións á necesaria provisión do servizo público de transporte vén dado 
pola redución no uso dos medios de transporte privado producidos polo 
emprego do transporte público. 

30 Este desconto do 15% sobre o gastado no mes anterior, é abonado na recarga seguinte á 
finalización do período. 
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Como se recolle na Táboa 23, a metade dos vehículos galegos 
concéntranse nas dúas principais urbes, Vigo e A Coruña.  Entre ambas suman 
case 350.000 vehículos (201.478 e 140.228, respectivamente) dos que máis das 
tres cuartas partes son turismos.  Ourense, Lugo e Santiago de Compostela 
teñen un parque móbil semellante entre os 60 e 70 vehículos, mentres que 
Pontevedra e Ferrol contan con 55 e 45 mil vehículos respectivamente.  Polo que 
se refire á antigüidade media sobresae o dato de Santiago cunha media de 11,8 
por vehículo fronte o caso de A Coruña que ten os vehículos máis novos con 
10,0 anos.  Considerando a proporción de turismos con respecto ao total do 
parque móbil, Ferrol é a cidade galega que conta con máis coches en termos 
porcentuais ao tempo que Vigo é a que ten menos (81,6% fronte 72,2%, 
respectivamente). 

Táboa 23: Parque móbil dos principais concellos de Galicia, (Valores 
absolutos). 

 Parque  
vehículos 

Antigüidade 
media 

Turismos % turismos 
 / total 

Vigo 201.478 10,1 145.502 72,2% 
A Coruña 140.228 10,0 112.204 80,0% 

Ourense 70.676 10,7 53.664 75,9% 
Lugo 65.930 10,5 48.993 74,3% 

Santiago 63.119 11,8 48.713 77,2% 
Pontevedra 55.171 10,5 40.478 73,4% 

Ferrol 45.890 10,5 37.433 81,6% 
TOTAL  642.492  486.987 75,8% 

Fonte:  DGT. Dirección General de Tráfico 

Analizados os datos do parque móbil en termos absolutos, e dada a 
grande diferenza existente a nivel demográfico entre os concellos galegos, 
procede relativizar esta información en función do número de habitantes de 
cada concello.  Deste xeito, compróbase na Táboa 24 como Vigo é a urbe galega 
con máis vehículos per cápita e A Coruña a que menos.  Se consideramos 
exclusivamente os turismos, é Ferrol o municipio con máis turismos por 
habitantes ao tempo que cidade herculina mantense como a de menor 
porcentaxe. 

Táboa 24: Parque móbil dos principais concellos de Galicia. (Valores per 
cápita) 

 Vehículos 
por cada  

1.000 habitantes  

Turismos por cada  
1.000 habitantes 

Vigo 680 491 
A Coruña 570 456 
Ourense 657 499 

Lugo 668 496 
Santiago 657 507 
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Pontevedra 665 488 
Ferrol 644 526 

TOTAL  644 489 
Fonte:  Elaboración propia a partir de DGT INE. 

5.2   Análise territorial do transporte público nas urbes galegas  

O seguinte obxectivo do Informe descansa en afondar na situación do 
transporte urbano e metropolitano na nosa Comunidade o que supón cinguirse 
á competencia municipal e, polo tanto, só nos concellos que teñen obriga legal 
de contar con dito servizo público31.  Así pois, procédese cunha revisión o máis 
concisa posible da situación de cada una das sete cidades galegas que posúen 
este servizo.  

5.2.1   Vigo  

A maior urbe de Galicia conta cun transporte público en réxime 
concesional municipal que, dende o ano 1.968, está asignada á empresa 
Vitrasa32.  Na actualidade, esta compañía forma parte do grupo Avanza33 e 
dispón dunha dunha flota de 116 autobuses informatizados, que cobren un total 
de 27 liñas34. 

Os quilómetros percorridos polas liñas do transporte público urbano en 
Vigo segundo a súa oferta de servizo o ano pasado superaron os cinco millóns 
(5,3 millóns de km.) que incorporaban non só ao propio concello vigués senón 
tamén ao veciño de Redondela35 ao explotar en réxime de concesión 
autonómica dúas liñas, as que realizan os percorridos entre o Alto da 
Encarnación e Vigo, e San Esteban de Negros e Bouzas.    

O número de viaxeiros (usuarios) en 2014 foi de case vinte millóns 
(19.653.892) o que supón máis da terceira parte dos usuarios galegos (un 33,6%).   

O transporte metropolitano da área de Vigo foi presentado en marzo de 
2015 estando prevista a súa posta en funcionamento no mes de abril36.  Trátase 
logo do último plan pertencente ao PTMF posto en marcha ata a data.  Como foi 
sinalado con anterioridade, presenta unha situación que é importante 
mencionar que é que o Concello de Vigo, principal referente poboación da Área 
xunto con Gondomar, non forma parte do mesmo.  Integran o Plan os seguintes 

31  Lémbrase, como foi sinalado previamente, que vén dada polo feito de ter máis de 50.000 
habitantes o que se cirrcunscribe ás sete cidades: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago, 
Pontevedra e Ferrol. 
32  Acrónimo de Viguesa de Trasnportes, S.A. 
33  www.avanza.es  
34 Das cales 3 son circulares, 1 nocturna e 2 lanzadeiras. 
35 En concreto, nas parroquias de Chapela, Vilar da Infesta, Cabreiro e San Esteban de Negros. 
36 http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/2525/ethel-vazquez-anuncia-que-plan-
transporte-metropolitano-area-vigo-estara-plenamente  
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12 concellos:  Redondela, Cangas, Moaña, O Porriño, Nigrán, Mos, Baiona, 
Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Soutomaior, Pazos de Borbén e 
Fornelos de Montes. 

 

5.2.2 A Coruña 

A Coruña ten asignado en réxime concesional o servizo de transporte 
público urbano á centenaria compañía Tranvías de a Coruña37 que conta cunha 
flota de 93 autobuses que cobren un total de 17 liñas38.  Asemade, a cidade 
herculina é o único caso en Galicia, e un dos poucos en España, que incorporou 
o emprego do tranvía.  Este fito datado no ano 1996 ten como finalidade 
principal a turística realizando un curto traxecto de doce quilómetros e medio 
dende a Porta Real ata As Esclavas39. Outra novidade relativa ao servizo de 
autobús reside na supresión por parte da actual corporación municipal do carril 
bus e a súa substitución por un sistema de videovixilancia para perseguir a 
dobre fila. 

Os quilómetros percorridos polo transporte público urbano en A Coruña 
o ano pasado aproximáronse aos cinco millóns (4,8 millóns de km.) de oferta de 
servizo que incluían tamén unha liña que se estende ata Meicende, no veciño 
municipio de Arteixo. 

O número de viaxeiros (usuarios) en 2014 superou os vinte millóns 
(20.145.382), situándose como a cidade galega cun maior número de usuarios 
(un 34,5%).   

Logo dunha experiencia previa comezada en 2006, o transporte 
metropolitano da área de A Coruña foi o primeiro en entrar en funcionamento 
en Galicia en xaneiro de 2011 formando parte do mesmo os 10 concellos da 
Área:  A Coruña, Oleiros, Arteixo, Culleredo, Sada, Betanzos, Bergondo, A 
Begondo, Carral e Cambre. 

 

5.2.3 Ourense 

A empresa concesionaria municipal do transporte público urbano en 
Ourense dende o ano 2005 é Autobuses Urbanos de Ourense S.L. como Unión 
Temporal de Empresas (UTE) constituída polas seguintes empresas: Vitrasa, 

37  Para un afondamento na historia da compañía dende a súa creación en 1903 pode consultarse 
o traballo de Martínez (2006) “Compañía de tranvías de La Coruña (1976-2005). Redes de 
transporte Local” ou ben o seguinte enlace:  http://www.tranviascoruna.com/sobre-nosotros/  
38  Xunto con 1 nocturna e 6 variantes. 
39 No seu percorrido centra o seu paseo en boa medida nos monumentos e nas mellores vistas 
da cidade o que permite cumplir o seu propósito eminentemente turístico. 
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Auto-Res, Grupo Alfer, Autos González e Autos A. González. A súa flota é de 
40 vehículos que cobren un total de 28 liñas40.    

O período de vixencia da actual concesión caduca no vindeiro mes de 
maio de 2015.  A empresa Urbanos de Ourense xa solicitou por escrito o ano 
pasado a rescisión da vinculación alegando o risco económico da UTE motivado 
pola perda de clientes41.  Outro problema deste servizo público na cidade das 
Burgas vén dado pola incerteza na posta en marcha do servizo metropolitano 
que non fai posible facilitar o transporte na contorna do municipio a pesares do 
seu crecemento poboacional, así como a tradición deste transporte dende hai 
décadas42.  

Asemade, Ourense conta cun Plan de Mobilidade Urbana Sostible 
(PMUS)43 concibido como un marco de obxectivos e planificación a corto, medio 
y largo prazo. Este Plan engloba programas de actuación e propostas que serán 
modificadas no tempo, a través dunha continua revisión e avaliación das 
mesmas.  Deste xeito o PMUS de Ourense constitúe un “documento estratéxico 
ou referencia” que, tal e como se recolle no mesmo, permite os seguintes 
obxectivos: 

• Fixa a política de mobilidade do Concello. 
• Establece os obxectivos e directrices a seguir en cada un dos 

programas do Plan. 
• Identifica os efectos esperados, non só no sistema de transportes 

senón na calidade ambiental do espazo urbano, a seguridade, o 
aforro enerxético e o impacto dos futuros desenvolvementos 
urbanísticos. 

• Identifica os resultados esperados e o impacto na calidade de vida 
dos sectores máis desfavorecidos e en especial nas mulleres. 

• Establece os criterios de avaliación dos programas e actuacións, a 
partir da cuantificación de impactos de diversa índole. 

A oferta de servizo de quilómetros percorridos polo transporte público 
urbano en Ourense no ano 2014 aproximáronse aos tres millóns (2,6 millóns de 
km.) o que supón case o 15% do total de quilómetros percorrido polo transporte 
urbano en Galicia en dito ano. 

O número de viaxeiros (usuarios) en 2014 superou os sete millóns e 
medio (7.695.477), o que supón case un 15% dos usuarios do transporte público 
urbano en Galicia (un 13,2%).   

40  Das cales 26 son diarias e 2 son nocturnas. 
41 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2015/02/04/concello-ourense-ultima-
nuevo-contrato-bus-urbano/0003_201502O4C19911.htm  
42 http://ourensenotempo.blogspot.com.es/2014/10/una-de-autobuses-carritos-o-lineas-
luis.html  
43 http://www.ourense.es/portalOurense/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4886_4.pdf  
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O transporte metropolitano da área de Ourense está aínda pendente da 
súa posto en funcionamento que está previsto sexa para o ano 2015.  De feito, a 
maior parte dos concellos da área xa teñen asinado o convenio coa Xunta de 
Galicia a tal fin: Amoeiro, Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, Punxín, San 
Cibrao das Viñas e Toén, estando pendente da sinatura por parte do Concello 
de Ourense.  Este Plan prevé dar servizo a estes concellos cando estea 
operativo, o que supón máis de 130.000 potenciais usuarios beneficiados.  

 

5.2.4 Lugo 

A empresa Autobuses Urbanos de Lugo, S.A. (AULUSA), que forma 
parte de Monbús44, tivo durante 50 anos adxudicado o servizo de transporte 
público urbano na capital lucense45. Esta concesión finalizou en maio do 2014, e 
aténdeo provisionalmente, cubrindo un total de 15 liñas e configurándose como 
un dos servizos de autobús urbanos máis baratos de toda España.   O Concello 
tramita nestes momentos a nova adxudicación, para as que xa foron 
presentadas as correspondentes ofertas46.  Asemade, dende 2014 Lugo conta 
cun Plan de Mobilidade e Espazo Público47 que pretende reducir o número de 
viaxes en transporte privado en beneficio do transporte público. 

A oferta de servizo de quilómetros percorridos polo transporte público 
urbano en Lugo o ano pasado aproximáronse ao millón e medio (1,4 millóns de 
km.).   O número de viaxeiros (usuarios) en 2014 superou os dous millóns 
(2.127.469), o que significa un case n 4% do total galego (un 3,6%).   

O transporte metropolitano da área de Lugo entrou en funcionamento o 
ano 2012 dando servizo aos oito concellos incluídos na Área: Lugo, Friol, 
Outeiro de Rei, Rábade, Guntín, Castroverde, O Corgo, Castro de Rei.  As 
estimacións de servizo son en torno aos 125.000 potenciais usuarios 
beneficiados.  

5.2.5 Santiago de Compostela 

A empresa concesionaria do transporte urbano colectivo en Santiago de 
Compostela é a empresa Trapsa-Aulusa (TRALUSA) que forma parte do 
conglomerado de empresas de Monbús48.  Á súa vez xunto coa concesionaria, o 
concello santiagués conta cunha empresa municipal de xestión e planificación, 
Transportes Urbanos de Santiago, S.A. (TUSSA).  Esta empresa, que nace no 
ano 1999, non só é a encargada do transporte urbano senón que tamén xestiona 

44 www.mombus.es  
45  Sendo únicamente fue revisada nos anos 1998 e 2000. 
46 O plan de mobilidade encargado polo Concello, aínda non aplicado, recomenda cambios 
significativos tanto no número de liñas como nos percorridos. 
47 http://www.lugo.es/ws/documentos/11_resumo_conclusions_1.pdf  
48 http://www.monbus.es/es/galicia/transporte-urbano-metropolitano 
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varios aparcadoiros públicos. O seu carácter público (100% capital municipal) 
fai que os seus obxectivos redunden na cidadanía de maneira directa49. A 
empresa ten en réxime de concesión un total de 24 liñas realizado por 55 
vehículos.   

O concello conta, dende o ano 2012, cun Plan de Mobilidade Urbana 
Sostible (PMUS)50 que se configura como unha ferramenta mediante a cal a 
administración pode articular medidas encamiñadas a mellorar a calidade de 
vida dos cidadáns por medio dunha mellora nas condicións de transporte e 
mobilidade metropolitanas.. 

Os quilómetros percorridos polo transporte público urbano en Santiago 
en 2014 foron case 3 millóns de oferta de servizo (2,8 millóns de km.) prestando 
o servizo tanto na cidade como noutras zonas da Área Metropolitana de 
Santiago de Compostela. 

O número de viaxeiros (usuarios) en 2014 superou lixeiramente os sete 
millóns (7.161.108), o que supón un 12% do total dos viaxeiros galegos.  Non 
obstante, o caso compostelá evidencia unha tendencia decrecente no número de 
viaxeiros ao encadear o sexto ano consecutiva con decrecemento no número de 
usuarios do autobús urbano.  

O transporte metropolitano da área de Santiago de Compostela entrou en 
funcionamento o ano 2011 poucos meses despois da posta en marcha da 
primeira en Coruña.  Xunto coa capital compostelá, forman parte deste Plan un 
total de once concellos.  Estes son os seguintes:  Ames, Boqueixón, Brión, O 
Pino, Oroso, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Negreira e Rois.  

 

5.2.6 Pontevedra 

Como foi sinalado previamente, Pontevedra é o único concello galego de 
máis de 50.000 habitantes (e un dos poucos de España51) que non ten un servizo 
público de transporte urbano.  Esta  situación data do ano 1989, cando foi 
retirado da circulación o derradeiro trolebús de Pontevedra que se daba a 
circunstancia de tamén foi o último retirado en España.   

No canto dun servizo público de transporte urbano, o que existe é unha 
rede de liñas que dependen de diferentes concesións da Xunta de Galicia.  Así, 
por exemplo, conta cun servizo de autobuses que comunica o centro da cidade 
co barrio de Monteporreiro, o máis populoso da cidade, con máis de 7.000 
habitantes e no que se atopa o centro Rexional da Universidade Nacional de 

49  http://www.tussa.org/web/interior.php?txt=arbore_web1&lg=gal 
50 http://pmus.santiagodecompostela.org/ 
51  Xunto con, San Bartolomé de Tirajana, Telde, e Getxo 
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Educación a Distancia UNED. Existe tamén un servizo de autobús con 
frecuencia de servizo urbano entre Pontevedra e Marín situada na área 
metropolitana de Pontevedra e coa que forma practicamente un continuo 
urbano. O Concello aproveita as concesións de liñas interurbanas para 
comunicar o centro da cidade coas parroquias como Lérez, Salcedo ou Alba. 

Pontevedra tampouco ten desenvolvido o Plan de Transporte 
Metropolitano, o cal supón unha clara desvantaxe en termos de mobilidade da 
súa poboación.   Pola súa particularidade de non ter transporte público urbano, 
non conta con subvención estatal do Ministerio de Hacienda como nos casos 
dos cinco concellos anteriormente analizados. Asemade, o Concello tampouco 
subvenciona orzamentariamente por viaxeiro o transporte público colectivo no 
termo municipal. 

5.2.7 Ferrol 

O concello de Ferrol conforma, xunto con Pontevedra, o outro caso de 
situación excepcional no que se refire ao ámbito competencial do seu transporte 
urbano colectivo, xa que o ámbito da concesión autonómica metropolitana 
integra á área urbana.  Sen embargo, neste caso é posible identificar a unha 
empresa concesionaria que presta a maioría o servizo de transporte público, 
tanto urbano como metropolitano.  Trátase de Tranvías de Ferrol. Creada no 
ano 1922, realiza o servizo de transporte colectivo nos concellos de Ferrol, 
Narón e Neda. 

O número de viaxeiros (usuarios) en 2014 superou o millón e medio de 
persoas (1.667.963), situándose como a cidade galega cun menor número de 
usuarios (un 2,9%).  Os quilómetros percorridos polo transporte público urbano 
en Ferrol o ano pasado foi de 1 millón de quilómetros de oferta de servizo, 
incluíndo as liñas que chegaban ata Narón e Neda. A súa frota consta de 13 
autobuses que realizan un total de 6 liñas. 

Logo da experiencia pioneira en Galicia datada de 2005, o transporte 
metropolitano da área de Ferrol do actual PTMG implementouse en 2011 
formando parte do mesmo: Ferrol, Narón, Fene, Pontedeume, Valdoviño, Ares, 
Cabanas, Cedeira, Mugardos e Neda aos que hai que engadir a recente 
incorporación hai uns meses do concello de Miño.  

De xeito semellante ao caso de Pontevedra, Ferrol tampouco ten 
asignado nos orzamentos xerais do Estado partida de subvención ao transporte 
público urbano ao non existir propiamente como tal competencia municipal ao 
ser integrada na metropolitana.   
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5.3   Financiamento do transporte público nas urbes galegas 

O seguinte eido de interese reside en facer unha revisión de cales son as 
distintas vías de financiamento do transporte público nas urbes galegas.  Con 
esta finalidade é preciso diferenciar segundo ás diferentes procedencias de dito 
financiamento segundo sexa estatal, autonómico ou ben propiamente 
municipal.   

Sobre a primeira procedencia, a estatal, cómpre sinalar para o caso 
galego que os Orzamentos Xerais do Estado conta con unha partida específica 
“Subvención ao transporte colectivo urbano” outorgada polo Ministerio de 
Hacienda do Gobierno de España con carácter anual52. 

O financiamento autonómico reside fundamentalmente nas partidas que 
a Xunta de Galicia a través de actual Dirección Xeral de Mobilidade 
(anteriormente denominada Dirección Xeral de Transportes) destina con tal fin.  
Xunto con outras partidas máis variables e, en claro, retroceso na súa contía 
destaca aquí os importes consignados á posta en marcha dos Plans de 
Transporte Metropolitano. 

Finalmente, os concellos que contan cun servizo público de transporte 
urbano contemplan nos seus orzamentos municipais unha subvención á súa 
empresa concesionaria. 

 

5.3.1 Financiamento estatal do transporte urbano 
en Galicia 

Dentro do financiamento estatal os Orzamentos Xerais do Estado contan 
con tres partidas dedicadas a financiar o transporte público urbano: 

• Programa 912C “Otras aportaciones a corporaciones locales” 
• Programa 513B “Subvenciones y apoyo al transporte terrestre” 
• Programa 513A “Infraestructuras de transporte ferroviario” 

Dentro delas só á primeira ten incidencia para os concellos galegos posto 
que a segunda limítase a Barcelona, Valencia, Madrid e Canarias, mentres que a 
terceira partida orzamentaria non se materializa en Galicia ao non contar cun 

52  Existen máis partidas con este propósito a nivel estatal se ben con incidencia para o caso 
galego só é unha delas. 
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servizo ferroviario de cercanías ou de proximidade como si se da noutros 
territorios da xeografía española.  

A subvención estatal recibida polos concellos galegos o ano 2014 
achegouse case aos tres millóns e medio de euros (3.434.500€), se ben esta cifra 
superou os cinco millóns no período comprendido entre 2008 e 2010 como se 
reflicte na Táboa 25.  En concreto, para o caso galego entre 2008 e 2014 a 
diminución desta partida superou o 30% (-32,9%) sendo especialmente 
salientable nos anos 2013 e 2012.  Pola contra, o importe global do último ano 
experimentou un crecemento do 12%, de xeito que se situou en cifras perto das 
do ano 2012, pero por baixo. 

Táboa 25: Subvención estatal ao transporte urbano en Galicia 

Ano 

Total 
subvención 

(€) 

Taxa 
variación 

anual 
2008 5.116.914,85  
2009 5.143.839,31 +0,5% 
2010 5.395.831,73 +4,9% 
2011 4.993.696,78 -7,5% 
2012 3.608.230,00 -27,7% 
2013 3.065.713,00 -15,0% 
2014 3.434.499,91 +12,0% 

Fonte:  Elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y AA.PP. 

Ilustración 7: Subvención estatal ao Transporte Colectivo Urbano das 
cidades galegas 
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Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano.  

 

Asemade é importante incidir no feito de que ao estar dedicada 
exclusivamente ao transporte urbano, so contemplan os concellos que contan 
especificamente co dito servizo.  Quere isto dicir que dentro de Galicia vesen 
excluídos dous concellos, Pontevedra e Ferrol só contando con subvención 
estatal as outras cinco grandes urbes da Comunidade: Vigo, Coruña, Ourense, 
Lugo e Santiago de Compostela. 

Nomeadamente, a situación e evolución recente desta subvención nos 
concellos sinalados foi a seguinte.  

A subvención estatal recibida foi o ano 2014 superior a millón cen mil 
euros (1.148.746 €) se ben esta cifra chegou a estar superar os dous millóns nos 
anos 2008 e 2009 como se reflicte na Táboa 26. 

Táboa 26: Subvención estatal ao transporte urbano en Vigo 

Ano 
Total subvención 

(€) 
Taxa variación 

anual 
2008 2.069.538,98  
2009 2.105.343,99 1,7% 
2010 1.926.037,79 -8,5% 
2011 1.782.878,28 -7,4% 
2012 1.263.116,63 -29,2% 
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2013 1.041.381,34 -17,6% 
2014 1.148.746,99 10,3% 

Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 

Ilustración 8: Subvención estatal ao transporte urbano en Vigo  

 
Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 

No caso do concello de A Coruña, a subvención estatal recibida en 2014 
foi superior a millón trescentos mil euros (1.336.837 €) se ben esta cifra chegou a 
estar superar os dous millóns no ano 2010 como se reflicte na Táboa 27. 

Táboa 27: Subvención estatal ao transporte urbano en A Coruña 

Ano 
Total 

subvención 

Taxa 
variación 

anual 
2008 1.693.727,34  
2009 1.666.767,75 -1,6% 
2010 2.093.748,74 +25,6% 
2011 1.934.824,44 -7,6% 
2012 1.423.688,18 -26,4% 
2013 1.217.253,08 -14,5% 
2014 1.336.837,36 9,8% 

Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 

Ilustración 9: Subvención estatal ao transporte urbano en A Coruña 
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Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 

 

 

 

 

No caso de Ourense, a subvención estatal recibida o ano 2014 foi superior 
aos trescentos cincuenta mil euros (356.182 €), se ben esta cifra chegou a superar 
o medio millón de euros nos anos 2009 e 2010 como se reflicte na Táboa 28.  
Dende entón esta subvención acumulou importantes diminucións agás no 
último ano que se incrementou en case un 20% con respecto a 2013. 

 

Táboa 28: Subvención estatal ao transporte urbano en Ourense 

Ano 
Total subvención 

(€) 

Taxa  
variación 

anual 
2008 590.557,44  
2009 613.070,87 +3,8% 
2010 515.566,89 -15,9% 
2011 491.888,74 -4,6% 
2012 350.750,73 -28,7% 
2013 298.671,10 -14,8% 
2014 356.182,59 +19,3% 
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Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 

 

 

Ilustración 10: Subvención estatal ao transporte urbano Ourense  

 
Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 

No que atinxe ao municipio de Lugo, en 2014 a subvención estatal 
percibida polo Concello achegouse aos douscentos mil euros (193.279 €) o cal 
supón un descenso de máis do 10% sobre a contía recibida no ano 2008 como se 
reflicte na Táboa 29.  Non obstante, no último ano experimentou un notable 
crecemento superior ao 15% (un 17,6%). 

 

Táboa 29: Subvención estatal ao transporte urbano en Lugo  

Ano Total subvención (€) 

Taxa  
variación  

anual 
2008 216.833,99  
2009 216.775,59 0,0% 
2010 244.062,97 +12,6% 
2011 229.124,59 -6,1% 
2012 187.366,62 -18,2% 
2013 164.328,08 -12,3% 
2014 193.278,54 +17,6% 

Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 

 70 



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 

Ilustración 11: Subvención estatal ao transporte urbano en Lugo 

 
Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 

 

 

 

Finalmente, en Santiago de Compostela, a subvención estatal recibida o 
pasado ano foi de catrocentos mil euros (399.454 €) que, como no resto dos 
concellos analizados previamente, supón unha cifra considerablemente inferior 
á recibida en anos precedentes que chegou a superar os seiscentos mil euros 
como se reflicte na Táboa 30. 

 

Táboa 30: Subvención estatal ao transporte urbano en Santiago 

Ano 
Total subvención 

(€) 
Taxa variación 

anual 
2008 546.257,10  
2009 541.881,11 -0,8% 
2010 616.415,34 +13,8% 
2011 554.980,73 -10,0% 
2012 383.307,84 -30,9% 
2013 344.079,40 -10,2% 
2014 399.454,43 +16,1% 

Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 
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Ilustración 12: Subvención estatal ao transporte urbano en Santiago de 
Compostela. 

 
Fonte:  Ministerio de Hacienda y AA.PP.: Subvención al transporte colectivo urbano. 

 
 

5.3.2 Financiamento municipal do transporte 
urbano en Galicia 

Os concellos que contan cun servizo público de transporte urbano e, polo 
tanto, ofertan este servizo público á súa cidadanía contan cunha partida nos 
seus respectivos orzamentos municipais que reverte na empresa concesionaria 
do servizo. 

Na Táboa 31 recóllense as contías da subvención municipal ás 
concesionarias do transporte público urbano en Galicia no ano 2014.  En termos 
de subvención municipal ao transporte público salienta o concello de Vigo que 
con 11,8 millóns de euros en 2014 supera o terzo do montante total.  Séguelle A 
Coruña con máis dun 20% ao destinar 7,5 millóns de euros.  A considerable 
distancia atópanse Ourense, Lugo e Santiago con 5,5, 3,5 e 3,9 millóns de euros 
respectivamente.   

O caso de Ferrol, como foi sinalado con anterioridade, constitúe unha 
circunstancia particular, pola coincidencia do transporte urbano co 
metropolitano (PTMG).  Nomeadamente, a competencia sobre o transporte 
urbano é transferida á Xunta de Galicia que é a que outorga a subvención 
pública con tal finalidade con financiamento tanto municipal como 
autonómico53.   En función desta circunstancia, e segundo a partida 

53 Segundo consta no convenio, polo que respecta ao concello de Ferrol, dado que ten a obriga 
legal de prestar o servizo público de transporte, correspóndelle pagar o 100% dos seus viaxeiros 
urbanos.  Pola súa banda, os concellos de Narón e Neda só teñen a obriga de costear o 20% dos 
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orzamentaria consignada pola Xunta de Galicia para o transporte metropolitano 
para 2014 (800.000 euros) é posible estimar unha asignación conxunta dos tres 
concellos de 550.000 euros54. 

Táboa 31: Subvención municipal ao transporte público urbano en Galicia, 
2014. 

Concello 

 Subvención  
municipal  

(millóns de euros)  

% sobre  
o total de Galicia 

Vigo 11,8 36,0% 
A Coruña 7,5 22,9% 

Ourense 5,5 16,8% 
Lugo 3,5 10,7% 

Santiago 3,9 11,9% 
Ferrol (ATM) 0,55 1,7% 

TOTAL GALICIA 32,75  
Fonte:  Elaboración propia a partir das webs oficiais dos concellos. 

Complementariamente, resulta de interese facer unha comparación desta 
subvención con respecto ao montante recibido polo financiamento estatal 
sinalado na páxina 65.  Esta comparativa amosa unha situación bastante 
diverxente posto sendo unha media dun 10% este indicador varía moi 
notablemente.   

Así pois, en A Coruña a subvención estatal case permite financiar un 20% 
da subvención municipal mentres que en Ferrol ao non ter subvención estatal 
non pode financiar nada da subvención municipal á concesionaria.  Deste xeito, 
pode comprobarse a porcentaxe de recursos orzamentarios propios municipais 
que son dedicados por cada concello galego. 

 

Táboa 32: Subvención municipal ás concesionarias do transporte público 
urbano vs. subvención estatal recibida en Galicia, 2014. 

Concello 

 Subvención  
municipal  

(millóns de euros)  

Subvención  
estatal 

(millóns de 
euros)  

% subvención 
estatal vs 
municipal 

Vigo 11,8 1,1 9,7% 
A Coruña 7,5 1,3 17,8% 

Ourense 5,5 0,4 6,5% 
Lugo 3,5 0,2 5,5% 

seus viaxeiros urbanos.  O resto da contía orzamentada para a ATM é asumida pola Xunta de 
Galicia. 
54  Importe que sería repartido proporcionalmente do seguinte xeito:  Ferrol: 488.000 euros; 
Narón: 56.000 euros e Neda: 6.400 euros.   
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Santiago 3,9 0,4 10,2% 
Ferrol (ATM) 0,55 0,0 0,0% 

TOTAL GALICIA 32,75 3,4 10,4% 

   

5.4 Análise comparativa do transporte urbano  

Unha vez revisado polo miúdo a situación do transporte público urbano 
colectivo nos sete concellos con obriga legal de prestar dito servizo, resulta de 
interese facer unha comparación este elas.  Con esta finalidade empréganse 
unha serie de rateos económicas e de xestión habituais neste tipo de estudos.  

Nomeadamente, os indicadores que se empregarán serán os seguintes:  

1. Viaxeiros / distancia percorrida 
2. Gasto/investimento público por habitante 
3. Gasto/investimento por quilómetro percorrido 
4. Orzamento público en transporte/orzamento total 
5. Usuarios/poboación 
6. Distancia percorrida/superficie do municipio 

 

5.4.1 Viaxeiros / distancia percorrida  

A primeira rateo a empregar ven dada pola relación entre o número de 
usuarios do transporte público en cada concello (os viaxeiros) respecto á 
distancia percorrida segundo os quilómetros ofertados por cada concesionaria.  
Deste xeito é posible ter unha aproximación certeira da ocupación media do 
transporte urbano en cada concello. 

Como se desprende dos datos recollidos na Táboa 33, a maior ocupación 
do transporte público urbano dáse no municipio de A Coruña cunha media de 
4,2 viaxeiro por quilómetro percorrido ao tempo que Lugo é a que amosa un 
nivel de ocupación medio inferior cun valor desta ratio de 1,5.  A media galega 
sitúase nos 3,3 viaxeiros por quilómetro percorrido atopándose por riba deste 
limiar ademais de A Coruña, o concello de Vigo.  O resto de concellos está por 
debaixo aínda que con situacións diferenciadas: Ferrol ten un valor baixo, 
mentres que Ourense case se aproxima á media galega. 

Táboa 33: Rateo viaxeiros / quilómetros percorridos,  2014 
Concello Viaxeiros / 

km 
Vigo 3,7 
A Coruña 4,2 
Ourense 3,0 

 74 



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 

Lugo 1,5 
Santiago 2,6 
Ferrol (ATM) 1,7 
TOTAL GALICIA 3,3 

Fonte. Elaboración propia 

 

5.4.2 Gasto/investimento público municipal por 
habitante 

O Concello de Vigo, con case 295.000 habitantes, destinou 11,8 millóns de 
euros no ano 2014 a subvencionar a súa compañía de autobuses. Pola súa 
banda, Tranvías de Ferrol, que dá servizo a unha poboación de superior ás 
115.000 persoas repartidas entre os municipios de Ferrol, Narón e Neda, recibe 
das administracións locais 550.000 euros55. 

Entre medias destes dous concellos atópanse o resto das principais urbes 
galegas. O Concello de A Coruña ocupa a segundo posición con 7,5 millóns de 
euros, seguida por Ourense, Lugo e Santiago. 

 

 

Táboa 34: Poboación por concello e subvención para transporte público 
urbano no ano 2014. Cifras en euros. 

 Habitantes 
Subvención 

municipal  (€) 

Subvención  
municipal/ 
Poboación 

Vigo 294.997 11.800.000 40,0 
A Coruña 244.810 7.500.000 30,6 
Ourense 106.905 5.500.000 51,4 
Lugo 98.761 3.500.000 35,4 
Santiago 95.800 3.900.000 40,7 
Ferrol 115.29056 550.000 4,8 

Fonte. Elaboración propia a partir Instituto Nacional de Estatística e Concellos de A 
Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela e Vigo 

 

Ilustración 13: Rateo orzamento en transporte público/habitante,  2014 

55 Importe referido ao Concello de Ferrol 
56 Correspondentes á suma dos tres concellos no que presta o servizo a empresa concesionaria 
do transporte urbano: Ferrol, Narón e Neda. 
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Fonte. Elaboración propia a partir dos Concellos de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, 

Santiago de Compostela e Vigo. 

As administracións locais subvencionaron ao transporte público de 
viaxeiros en Ourense con 51,45 euros por habitante, fronte aos  40,71 euros que 
polo mesmo concepto recibiu Santiago de Compostela ou os 35,44 euros con 
que se subvenciona cada habitante en Lugo. A Área de Ferrol é a que menos 
subvención municipal recibe dos tres concellos no que se presta o servizo de 
transporte público urbano: 4,8 euros/habitante. 

5.4.3 Gasto/investimento público municipal por 
quilómetro percorrido 

No que se refire a Ferrol (0,80 euros por Km percorrido), a diferenza de 
financiamento público é aínda maior analizando as subvencións que o 
transporte público recibe por cada quilómetro percorrido. Pola súa banda, Lugo 
é a cidade galega máis subvencionada por Km percorrido, acadando os 2,5 
euros. Vigo (2,23) e Ourense (2,16) ocupan a segunda e terceira posición, 
respectivamente.    

Táboa 35: Subvención municipal por quilómetro percorrido no ano 
2014. 

 
Subvención / 
quilómetro 

Vigo 2,23 
A Coruña 1,56 
Ourense 2,16 
Lugo 2,50 
Santiago 1,39 
Ferrol 0,80 

Fonte. Elaboración propia a partir Instituto Nacional de Estatística e Concellos de A 
Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela e Vigo 
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Ilustración 14: Rateo orzamento en transporte público municipal 
/quilómetro percorrido no ano 2014 

 
Fonte. Elaboración propia a partir dos Concellos de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, 

Santiago de Compostela e Vigo. 
 

5.4.4 Orzamento público municipal en 
transporte/orzamento total 

O Concello de Ourense presentou un orzamento de 104.631.850,27 euros 
dos cales o 5,26% estaban destinados ao transporte público, fronte o 4,74% de 
Vigo ou o 4,01% de Lugo. En sentido contrario, o municipio de Ferrol foi o que 
menos destinou a transporte público, cun 1,49% do seu orzamento xeral.   

Táboa 36:  Orzamento público municipal en transporte/orzamento total 
no ano 2014 

 

Orzamento 
público en 
transporte 

Orzamento total 

Orzamento 
público en 
transporte / 

orzamento total 
(%) 

A Coruña 7.500.000 244.300.000 3,07% 
Ferrol57 480.000 53.799.610,46 1,49% 
Lugo 3.500.000 94.673.797,63 3,70% 
Ourense 5.500.000 104.631.850,27 5,26% 
Santiago 3.900.000 100.941.779,28 3,86% 
Vigo 11.800.000 225.690.755,49 5,23% 

57  No caso de Ferrol para esta análise só se considera a estimación do gasto do concello de 
Ferrol e non o da totalidade da ATM. 
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Fonte. Elaboración propia a partir dos Concellos de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, 
Santiago de Compostela e Vigo. 

A continuación, preséntanse de xeito visual a proporción dos orzamentos 
totais que se destinan ao transporte público urbano en cada unha das cidades 
galegas que contan con este servizo. 
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Ilustración 15. Orzamento público en transporte/orzamento total no 
Concello de A Coruña ano 2014 

 
Fonte. Elaboración propia a partir de Concello de A Coruña 

 

Ilustración 16. Orzamento público en transporte/orzamento total no 
Concello de Ferrol ano 2014 

 
Fonte. Elaboración propia a partir de Concello de Ferrol 

 

 

480.000 

53.799.610,46 

Orzamento público en transporte Orzamento total 
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Ilustración 17. Orzamento público en transporte/orzamento total no 
Concello de Lugo ano 2013 

 
Fonte. Elaboración propia a partir de Concello de Lugo 

 

 

Ilustración 18. Orzamento público en transporte/orzamento total no 
Concello de Ourense ano 2014 

 

Fonte. Elaboración propia a partir de Concello de Ourense 
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Ilustración 19. Orzamento público en transporte/orzamento total no 
Concello de Santiago ano 2014 

 

Fonte. Elaboración propia a partir de Concello de Santiago 

 

Ilustración 20. Orzamento público en transporte/orzamento total no 
Concello de Vigo ano 2014 

 

Fonte. Elaboración propia a partir de Concello de Vigo 

 

 81 



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 

5.5   Tarifas do transporte urbano colectivo en Galicia  

A seguinte parte do informe recolle unha análise comparativa das tarifas 
no transporte urbano colectivo nas sete cidades galegas58. Co fin de garantir a 
concisión nos datos, amósanse por separado as diferentes tarifas dos diferentes 
servizos de autobuses urbanos (prezos con IVA en euros). 

Ilustración 21: Tarifa ordinaria para todos os usuarios que non se acollen a 
rebaixas59   

 
Fonte. Elaboración propia  

 

Ferrol é a cidade galega coa tarifa ordinaria máis alta (1,5 euros), xunto 
cos 1,32 euros de Vigo ou os 1,3 euros de A Coruña. Ourense (0,85 euros) e 
Lugo (0,64 euros) son os municipios nos que o prezo ordinario (sen ningún tipo 
de rebaixa) do servizo de autobús é mais baixo. 

58 Esta tarifa é a mesma tamén para os concellos nos que o transporte urbano contempla 
trazados de carácter metropolitano como Vigo ou Ferrol que cobren liñas nos concellos veciños 
de Redondela no primeiro caso e Narón e Neda no segundo. 
59 En Pontevedra non hai autobús urbano como concesión municipal como no resto das cidades. 
Só liñas que unen varias zonas pero que son concesión da Xunta.  
. 
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Ilustración 22: Tarifa con bono ou bonobús que pode solicitar calquera 
cidadán 

 
Fonte. Elaboración propia  

O servizo de autobús do Concello de Vigo, A Coruña e Ferrol teñen case 
a mesma tarifa con bono ou bonobús (entre 0,85 e 0,86 euros) e Lugo é a cidade 
máis barata (0,45 euros)  

Ilustración 23: Tarifa para estudante universitario 

 
*Non oferta desconto para este grupo 

Fonte. Elaboración propia  

A Coruña (0,3 euros) e Lugo (0,31 euros) son os municipios galegos que 
teñen unha tarifa para estudantes universitarios máis reducida. Pola súa parte, 
o prezo da tarifa en Vigo é máis do dobre que a existente nas dúas cidades 
anteriores. Cómpre destacar tamén que Ferrol e Santiago de Compostela non 
ofertan ningún tipo de desconto para este grupo. 
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Ilustración 24: Tarifa para pensionistas 

 
Notas:  (1) O mesmo prezo para empregados e persoas con minusvalía 
(2) Ata un máximo de 700 viaxes/ano 
(3) Bonificación para a terceira idade con problemas de mobilidade e baixos ingresos 
(4) Existen prezos bonificados para escolares e estudantes 
Fonte. Elaboración propia a partir de La Voz de Galicia 

Para os pensionistas de Ourense, Santiago e Vigo o servizo do autobús 
urbano é gratuíto. No caso de Ferrol, existe unha bonificación para a terceira 
idade con problemas de mobilidade e baixos ingresos. Pola súa banda, A 
Coruña (0,33 euros) e Lugo (0,31 euros) si teñen fixado unha tarifa para este 
grupo de poboación. 

 

5.6  Financiamento do transporte público metropolitano de 
Galicia 

Á hora de facer unha análise do financiamento en termos autonómicos 
do transporte nos ámbitos municipais galegos cómpre lembrar, primeiramente, 
que as competencias de transporte urbano corresponden aos respectivos 
concellos.  Sen embargo, ao estender a competencia ao ámbito metropolitano 
esta pasa a ser competencia autonómica o que supón unha obriga para a Xunta 
de Galicia de afrontar economicamente esta competencia.  É por iso que en 
canto ao financiamento autonómico e dende a posta en marcha dos plans de 
transporte metropolitano o principal destino corresponde a tal fin. 

A competencia autonómica en materia de transporte de viaxeiros 
correspóndelle á Xunta de Galicia agás no caso do transporte urbano que a súa 
competencia recae nos respectivos municipios.  Na actualidade esta 
responsabilidade recae na Dirección Xeral de Mobilidade (anteriormente 
denominada Dirección Xeral de Transportes) que ten como obxectivo o fomento 
do sector do transporte, dende as súas distintas vertentes. 
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A  Táboa 37 sintetiza por capítulos todos os gastos relacionados co 
transporte público do servizo da Dirección Xeral de Mobilidade que despois se 
resumen na Ilustración 25. Orzamentos (€) da Dirección Xeral de Mobilidade da 
Comunidade Autónoma Galega 2008-2014 por capítulo. Obsérvase como as 
Transferencias Correntes a Empresas Privadas é o capítulo que presenta un 
concepto maior nos sete anos considerados para a análise. Pola súa banda, o 
apartado referente ás Transferencias Correntes a Corporacións Locais acada no 
período 2008-2014 os 3.494.044 euros. 

Táboa 37: Orzamentos (€) da Dirección Xeral de Mobilidade relacionados co 
transporte por capítulo 2008-2014 

 

Transferencias 
Correntes á 
Administración 
Xeral e 
Organismos 
Públicos do 
Estado 

Transferencias 
Correntes a 
Empresas 
Privadas 

Transferencias 
de Capital a 
Empresas 
Privadas 

Transferencias 
de Capital a 
Corporacións 
Locais 

Transferencias 
Correntes a 
Corporacións 
Locais 

2008 3.744.769     2.288.989 1.127.729 

2009 3.826.409 23.505.437 16.361.801 2.288.989 1.127.729 
2010 4.065.000 15.570.665 15.283.220   1.238.586 
2011 150.000 6.785.987 4.142.011     
2012 28.649 6.970.308 50.000 600.000   
2013 31.514 5.887.600 36.550     
2014 18.000 6030224 36550     

Total 11.864.341 64.750.221 35.910.132 5.177.978 3.494.044 

Fonte. Xunta de Galicia 
 
 

Xunto aos anteriores o principal referente de gasto da Xunta de Galicia 
en transporte de viaxeiros é o referente aos Plans de Transporte Metropolitano.  
A modo de resumo, a seguinte gráfica amosa as contías e as achegas 
orzamentadas pola Xunta de Galicia nas distintas ATM nos anos considerados.  
En concreto para o ano 2014 a achega global da Xunta foi de case oito millóns de 
euros (7.892.809€), cifra que o presente ano 2015 se achegará case aos nove 
millóns. 
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Ilustración 25. Orzamentos (€) da Dirección Xeral de Mobilidade da 
Comunidade Autónoma Galega 2008-2014 por capítulo 

 

Táboa 38: Achegas da Xunta de Galicia nas Áreas de Transporte 
Metropolitano (ATM) 

Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Contía 

(€) 1.425.731 6.222.222 6.736.300 7.253.528 7.892.809 8.640.885 
Fonte. Xunta de Galicia 

Ilustración 26: Contía e provisión das achegas (€) da Xunta na ATM de 
Galicia 

 
Fonte. Xunta de Galicia 

 86 



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 

De seguido desglósase por áreas metropolitanos o reparto destes fondos. 
O convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte 
metropolitano de Galicia na Área de Transporte Metropolitano de A Coruña 
establece a contía e previsión das achegas (€) da Xunta na ATM de A Coruña.  

Táboa 39: Achegas da Xunta de Galicia na ATM de A Coruña 

Total 201060 2011 2012 2013 2014 2015 
Contía 

(€) 712.257 3.106.131 3.387.555 3.659.662 4.033.047 4.402.562 

Fonte. Xunta de Galicia 

Ademais das anteriores achegas previstas para os programas de 
actuación de referencia, a Xunta asumiu o compromiso financeiro de 
subministro de novas marquesiñas e postes de parada por un importe total de 
300.000 € que se executará durante os dous primeiros anos de vixencia do 
Convenio co seguinte desglose en dúas anualidades: 

• Ano 2010: 100.000 € 
• Ano 2011: 200.000 € 

Ilustración 27: Achegas da Xunta de Galicia na ATM de A Coruña 

 
Fonte. Xunta de Galicia 

O convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do 
transporte metropolitano de Galicia na Área de Transporte Metropolitano de 
Ferrol establece a contía e previsión das achegas (€) da Xunta na ATM de Ferrol.  

 

 

60 As achegas correspondentes ao ano 2010 axustouse proporcionalmente aos meses de vixencia 
do plan nese período (3 meses) 

 87 

                                                           



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 

 

Táboa 40: Achegas da Xunta de Galicia na ATM de Ferrol 

Total 201061 2011 2012 2013 2014 2015 
Contía 

(€) 365.059 1.560.240 1.667.097 1.775.328 1.892.208 2.108.494 

 Fonte. Xunta de Galicia 

Ademais das anteriores achegas previstas para os programas de 
actuación de referencia, a Xunta asumiu o compromiso de subministro de novas 
marquesiñas e postes de parada por un valor de 300.000 €, que serán 
subministrados ao longo do ano 2011 de entre as adquiridas no exercicio 2010 
nos contratos de adquisición, subministración e depósito de marquesiñas e 
postes de parada que esta consellería ten licitado. 

Ilustración 28: Achegas da Xunta de Galicia na ATM de Ferrol 

 
Fonte. Xunta de Galicia 

O convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do 
transporte metropolitano de Galicia na Área de Transporte Metropolitano de 
Lugo establece a contía e previsión das achegas (€) da Xunta na ATM de Lugo.  

Táboa 41: Achegas da Xunta de Galicia na ATM de Lugo 

Total 201062 2011 2012 2013 2014 2015 
Contía 

(€) 24.132 153.978 165.795 178.618 192.535 207.647 

Fonte. Xunta de Galicia  

Ademais das anteriores achegas previstas para os programas de 
actuación de referencia, a Xunta asumiu o compromiso de subministro de novas 
marquesiñas e postes de parada por un valor total de 300.000 €. Estas 

61 Idem 60. 
62 Idem 60. 

 88 

                                                           



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 
instalacións serán subministradas ao longo do ano 2011 de entre as adquiridas 
polas mesmas no exercicio 2010 nos contratos de adquisición, subministración e 
depósito de marquesiñas e postes de paradas que esta consellería ten licitado. 

Ilustración 29: Achegas da Xunta de Galicia na ATM de Lugo 

 
Fonte. Xunta de Galicia 

O convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do 
transporte metropolitano de Galicia na Área de Transporte Metropolitano de 
Santiago establece a contía e previsión das achegas (€) da Xunta na ATM de 
Santiago.  

Táboa 42: Achegas da Xunta de Galicia na ATM de Santiago 

Total 201063 2011 2012 2013 2014 2015 
Contía 

(€) 324.283 1.401.873 1.515.853 1.639.920 1.775.019 1.922.182 

Fonte. Xunta de Galicia 

Ademais das anteriores achegas previas para os programas de actuación 
de referencia, a Xunta asumiu o compromiso de subministro de novas 
marquesiñas e postes de parada por un valor de 300.000 euros, que serán 
subministrados ao longo do ano 2011 de entre as adquiridas no exercicio 2010 
nos contratos de adquisición, subministración e depósito de marquesiñas e 
postes de parada que esta consellería ten licitado. 

 

 

 

63 Idem 60. 
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Ilustración 30: Achegas da Xunta de Galicia na ATM de Santiago  
 

 
Fonte. Xunta de Galicia 

 
 

5.7   As concesionarias do transporte público urbano en Galicia 

 O último epígrafe deste capítulo ten como obxectivo analizar dende o 
punto de vista económico e financeiro a situación e evolución das diferentes 
concesionarias do transporte público urbano en Galicia.  Deste xeito é posible 
ter unha idea de que atopámonos ante empresas moi diferentes entre si como 
amosan os seus principais indicadores económicos como os ingresos de 
explotación e o resultado do exercicio. Asemade, esta diferenza tamén se 
plasma en termos do seu tamaño para o cal basta con observar o seu número de 
empregados. 

A maior urbe galega tamén ten como concesionaria a empresa con 
maiores valores económicos e con maior tamaño.  Trátase de Viguesa de 
Transportes, S.A. (Vitrasa), integrada hoxe en día no grupo Avanza64.   

Ilustración 31. Logotipo da empresa concesionaria de Vigo 

 
Fonte: Vitrasa. http://www.vitrasa.es 

  
Sobre información económica os últimos datos (correspondentes a 2010) 

arroxan para a compañía uns ingresos de explotación superiores aos 26 millóns 

64 http://www.avanzabus.com/web/acerca-de-avanza-grupo.html  
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de euros (26.688.833 €) e un beneficio de máis de tres millóns e medio de euros 
(3.640.605 €) como se reflicte na Táboa 43. 

Táboa 43: Variables económicas de Vitrasa 

Ano 

Ingresos de 
Explotación 

(€) 

Gastos de 
Explotación  

(€) 
Resultado do 

Exercicio 
(€) Número de Empregados 

2013 Non datos Non datos Non datos Non datos 
2010 26.688.833 21.845.951 3.640.605 329 
2008 25.876.706 21.525.859 3.979.188 299 

Fonte:  SABI    

Ilustración 32: Ingresos de explotación de Vitrasa.  

 
* Non datos. Fonte: Sabi 

 
 

 
Ilustración 33: Resultado do exercicio de Vitrasa  

 

 
* Non datos. Fonte: Sabi 
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Ilustración 34: Número de empregados de Vitrasa  
 

 
* Non datos. Fonte: Sabi 

 
A coincidencia de tamaño do concello coa empresa concesionaria 

acontece tamén para o caso de A Coruña, que ten como empresa concesionaria 
a Tranvías de Coruña, S.A. 

Ilustración 35. Logotipo da empresa concesionaria en A Coruña. 

 

Fonte: Tranvías de Coruña. http://www.tranviascoruna.com/  

Sobre información económica os últimos datos (correspondentes a 2013) 
hai que destacar que arroxan para a compañía uns ingresos de explotación 
superiores aos 22 millóns de euros (22.815.426€) e un beneficio de case de tres 
millóns e medio de euros (3.449.776€) como se reflicte na Táboa 44.  Estas 
magnitudes evidencian unha tendencia positiva na evolución económica-
financeira de empresa nos últimos anos conseguindo case duplicar o seu 
beneficio no período 2007-2013 ao tempo que se mantiña o tamaño da empresa 
en número de empregados estable en torno aos 250 traballadores (242 en 2013). 

Táboa 44: Variables económicas de Tranvías de A Coruña  

Ano 
Ingresos de 

Explotación (€) 
Gastos de 

Explotación  (€) 
Resultado do 
Exercicio (€) 

Número de 
Empregados 

2013 22.815.426 18.072.155 3.449.776 242 
2010 21.345.286 17.280.045 2.794.900 261 
2007 19.278.707 17.520.597 1.783.745 246 

Fonte:  SABI 
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Ilustración 36: Ingresos de explotación de Tranvías de A Coruña 

 
Fonte:  SABI 

Ilustración 37: Resultado do exercicio de Tranvías de A Coruña 

 
Fonte:  SABI 

 
Ilustración 38: Número de empregados de Tranvías de A Coruña 

 
Fonte:  SABI 
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O concello de Ourense ten como empresa concesionaria do seu 
transporte público urbano á UTE Urbanos de Ourense. 

Ilustración 39. Logotipo da empresa concesionaria en Ourense. 

 
Fonte: Urbanos de Ourense. http://www.urbanosdeourense.com  

No que atinxe á información económica, os últimos datos, 
correspondentes a 2013, non semellan tan favorables coma nos dous casos 
anteriores, nin en facturación nin en resultados, como se reflicte na Táboa 45.  
Especialmente significativo resulta a perda da empresa o último ano (máis de 
medio millón de euros) cun tamaño de cadro de persoal que roldaba as 100 
persoas.  

Táboa 45: Variables económicas de Urbanos de Ourense 

Ano 

Ingresos de 
Explotación  

(€) 

Gastos de 
Explotación  

(€) 

Resultado do 
Exercicio  

(€) 
Número de 

Empregados 
2013 5.233.841 5.830.722 -562.189 107 
2010 5.427.004 5.461.496 -110.728 108 

2008 Non dispoñible  
Non 

dispoñible   Non dispoñible   Non dispoñible    
Fonte:  SABI 

 Ilustración 40: Ingresos de explotación de Autobuses Urbanos de Ourense 

 
* Non datos. Fonte: Sabi 
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Ilustración 41: Resultado do exercicio de Autobuses Urbanos de Ourense 

 
* Non datos. Fonte: Sabi 

 
Ilustración 42: Número de empregados Autobuses Urbanos de Ourense S.L. 

 
* Non datos. Fonte: Sabi 

 

A empresa concesionaria do transporte público urbano de Lugo é 
Urbanos de Lugo, S.A. 

Ilustración 43. Logotipo da empresa concesionaria en Lugo 

 

Fonte: Monbús. http://www.monbus.es  
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Sobre información económica os últimos datos (correspondentes a 2013) 
arroxan para a compañía uns ingresos de explotación superiores aos 12 millóns 
de euros (12.303.571€) e un beneficio de case de trescentos mil euros (262.831€) 
como se reflicte na Táboa 46.  Estas magnitudes evidencian unha tendencia 
positiva no que se refire aos ingresos que, sen embargo, non se ve acompañada 
da evolución do resultado que case se reduce á metade sobre o do ano 2007.  O 
tamaño tamén se incrementou notablemente ao superar os 150 empregados en 
2013 fronte aos pouco máis de 100 de 2007.  

 

Táboa 46: Variables económicas de Urbanos de Lugo  

Ano 

Ingresos de 
Explotación  

(€) 

Gastos de 
Explotació

n  (€) 

Resultado do 
Exercicio  

(€) 
Número de 

Empregados 
2013 12.303.571 11.567.654 262.831 158 
2010 10.989.269 10.309.626 614.094 154 
2007 6.243.158 5.792.183 405.064 102 

Fonte:  SABI 

 

 

Ilustración 44: Ingresos de explotación de Urbanos de Lugo 

 
Fonte: Sabi 
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Ilustración 45: Resultado do exercicio de Urbanos de Lugo 

 
Fonte: Sabi 

 
Ilustración 46: Número de empregados Urbanos de Lugo 

 
Fonte: Sabi 

A empresa operadora do transporte público urbano de Santiago de 
Compostela é TUSSA (Transportes Urbanos de Santiago, S.A.) 

Ilustración 47. Logotipo da empresa operadora de Santiago de Compostela 

 
Fonte: Monbús. http://www.monbus.es 
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Sobre información económica de TUSSA, os últimos datos 
(correspondentes a 2013) arroxan para a compañía uns ingresos de explotación 
superiores ao millón de euros (1.322.490€) e unha perda de case 60.000 euros 
(58.910€) o cal vén contrastar cos beneficios obtidos en anos anteriores como se 
reflicte na Táboa 47.  O cadro de persoal rolda a treintena de traballadores.. 

Táboa 47: Variables económicas de TUSSA  

Ano 

Ingresos de 
Explotación  

(€) 

Resultado do 
Exercicio  

(€) 
Número de 

Empregados 
2013 1.322.490 -58.910 29 
2010 1.682.230 109.311 29 
2007 1.307.316 47.136 28 

Fonte:  SABI 

Ilustración 48: Ingresos de explotación de TUSSA 

 
Fonte: Sabi 

 
 

Ilustración 49: Resultado do exercicio de TUSSA 

 
Fonte: Sabi 
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Ilustración 50: Número de empregados TUSSA 
 

 
Fonte: Sabi 

Finalmente, a empresa concesionaria do transporte público urbano de 
Ferrol é a compañía Tranvías de Ferrol, S.A.  

Ilustración 51. Logotipo da empresa 

 
Fonte: Tranvías de Ferrol. http://www.tranviasdelferrol.com/  

 
 

Os últimos datos económicos dispoñibles, correspondentes a 2013,  
arroxan para a compañía uns ingresos de explotación lixeiramente superiores 
aos dous millóns de euros (2.145.209€) como se reflicte na Táboa 48.  

O último resultado do exercicio arroxou unhas perdas de máis de 50.000 
euros (-54.438€) o que permite rebaixar os case 100.000 euros de perda do ano 
2010.  O cadro de persoal  ten un tamaño de case medio centenar de 
traballadores dende o ano 2007.  
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Táboa 48: Variables económicas de Tranvías de Ferrol  

Ano 

Ingresos de 
Explotación  

(€) 

Gastos de 
Explotación  (€) 

Resultado do 
Exercicio  

(€) 
Número de 

Empregados 
2013 2.145.209 2.175.341 -54.438 46 
2010 2.123.659 2.211.238 -91.908 45 
2008 2.119.751 2.289.271 -59.988 45 

Fonte:  SABI 

Ilustración 52: Ingresos de explotación de Tranvías de Ferrol 

 
Fonte: Sabi 

 
 

Ilustración 53: Resultado do exercicio de Tranvías de Ferrol 

 
Fonte: Sabi 
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Ilustración 54: Número de empregados Tranvías de Ferrol 
 

 
Fonte: Sabi 

 

 

5.8   Indicadores clave do transporte público urbano en Galicia 

Para concluír este apartado, e a xeito de resumo, proporciónase un cadro de 
indicadores clave do transporte público urbano en Galicia que se concretarán na 
Táboa 49.  En concreto, constrúese un cadro KPI65 

  

65  Siglas que se corresponden co acrónimo en inglés de Key Performance Indicators. 
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Táboa 49:  Cadro KPI  do transporte público urbano en Galicia, ano 2014. 

 
Concello Poboació

n 
Nº 

autobuse
s 

Nº Liñas Km. 
Percorridos 

Usuarios 

Vigo 294.997 116 27 5.300.000 19.653.89
2 

A Coruña 244.810 93 17 4.800.000 20.145.38
2 

Ourense 106.905 40 28 2.600.000 7.695.477 
Lugo 98.761 2566 25 1.400.000 2.127.469 
Santiago 95.800 55 24 2.800.000 7.161.108 
Ferrol (ATM) 115.290 13 6 1.000.000 1.667.963 

 
Concello Subv. 

Estatal 
Subv. 

Municipal 
Km/bus Subvencion 

/ km 
Subvención 
/poboación 

Vigo 1.148.747 11.800.000 45.690 2,2 40,0 
A Coruña 1.336.837 7.500.000 51.613 1,6 30,6 
Ourense 356.837 5.500.000 65.000 2,2 51,4 
Lugo 193.278 3.500.000 56.000 2,5 35,4 
Santiago 399.454 3.900.000 50.909 1,4 40,7 
Ferrol (ATM) 0 550.00067 76.923 0,8 4,8 

Fonte: Elaboración propia 

66 Dato estimado 
 
 
67 Dato estimado. 
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6. RECAPITULACIÓN E CONCLUSIÓNS  
 

A provisión de transporte público (nomeadamente o transporte 
colectivo) configúrase como unha necesidade inherente ao propio 
desenvolvemento urbano.  ao vir  dar resposta ás necesidade de mobilidade que 
cada vez están máis presentes polo aumento do tamaño das urbes.  Dito 
incremento prodúcese tanto en termos demográficos como espaciais, de tal 
xeito a consecuente segregación funcional dos espazos urbanos estimulan a 
creación de medios de transporte masivos e económicos. 

Xunto cos argumentos tradicionais a prol da necesidade de provisión 
pública do transporte urbano, na actualidade xorden novos aspectos que 
reforzan esta postura. Trátase dos positivos impactos que teñen para a 
sociedade en termos de impacto medioambiental, así como de factor nivelador 
para os estratos económicos de rendas máis baixas.  Ademais, o aspecto da 
sostenibilidade, cada vez máis presente en todo bosquexo político e económico, 
non fai outra cousa senón reforzar a relevancia do transporte urbano colectivo 
como un dos servizos público que debe caracterizar a unha sociedade 
desenvolvida. 

As políticas públicas de transporte amosan importantes diferenzas entre 
si no territorio español, que se fan especialmente significativas cando se fala do 
transporte urbano. Isto vén motivado pola complexidade existente a nivel 
competencial, como se pon de manifesto no propio Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes (PEIT) do Ministerio de Fomento do Gobierno de 
España. Xa este documento ministerial concreta o que debe ser a política a 
seguir nesta materia cando fala de que é preciso “formalizar un novo marco de 
planificación e xestión que inclúa os sistemas de desenvolvemento, seguimento 
e revisión dos mecanismos de cooperación inter-institucional para desenvolver 
políticas integradas en materia de mobilidade”. 

Esta complexidade competencial resulta evidente cando se analizan as 
diferenzas que se atopan nos tipos de autoridades de transporte así como os 
diferentes ámbitos onde o servizo de transporte é provisto á cidadanía.  En 
concreto, a contorna urbana estase quedando moi reducida para atender aos 
novos requirimentos de mobilidade xurdindo así a realidade metropolitana 
como espazo máis natural para a provisión deste servizo. 

Por normativa estatal, todos os concellos de máis de 50.000 habitantes 
deben contar con servizo de transporte urbano.  É por isto que dende o 
Gobierno de España e a través do Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas disponse nos Orzamentos Xerais do Estado con carácter anual unha 
partida destinada a subvencionar este servizo municipal. Tradicionalmente os 
criterios considerados eran, a lonxitude da rede, a demanda e o déficit a cubrir 
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por billete.  Non é ata 2014 que  se incorporan por vez primeira os criterios 
medioambientais como aspecto a considerar á hora de conceder estas 
subvencións. 

En Galicia a xustificación como servizo público do transporte urbano 
colectivo vese reforzada polo feito de que, fronte ao que acontece noutros 
territorios do Estado, non existe un servizo ferroviario de cercanías ou 
proximidade que realice esta labor.  É por iso que o transporte mediante 
autobús está chamado a completar todo este servizo no noso territorio, 
nomeadamente nos sete concellos nos que existe a obriga legal de dispor deste 
servizo. 

A situación do transporte público urbano galego amosa importantes 
diverxencias entre os distintos concellos e a súas respectivas áreas 
metropolitanas.  O trazo máis salientable destas diferenzas aparece xa cando se 
observa a existencia de concellos, dos sete que superan o limiar dos 50.000 
habitantes, que non contan cun servizo de transporte urbano público: Ferrol e 
Pontevedra.  Este feito motiva que ambos municipios non conten con partida 
estatal para a subvención de transporte urbano, coa consecuente perda de 
recursos. 

Porén, tamén entre estes dous municipios a situación é totalmente 
diferente, xa que mentres que a cidade departamental ten o servizo municipal 
integrado no transporte metropolitano, a capital pontevedresa non conta con 
este servizo público e só dispón dunha serie de liñas interurbanas que fan 
parcialmente o labor de transporte urbano.   

No seo dos outros cinco municipios tamén existen algunha diferencia 
motivada polo feito de que nalgúns os plans de transporte metropolitano xa 
están en marcha e desenvolvéndose con normalidade, mentres que noutros 
aínda que previstos seguen sen se desenvolver.  No primeiro dos casos están A 
Coruña, Lugo e Santiago de Compostela . Pola contra, o caso de Vigo pode ser 
considerado como particular xa que, pese a ter entrado recentemente en 
funcionamento o seu plan de transporte metropolitano, o concello central non 
forma parte do mesmo.  Finalmente, no concello de Ourense o plan 
metropolitano aínda non está en funcionamento. 

Quere isto dicir que atopámonos ante tres situacións diferenciadas nas 
urbes galegas: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo e Santiago con transporte urbano 
(aínda que con situacións distintas no que se refire a transporte metropolitano); 
Ferrol, que sen ter transporte urbano como tal, si conta co servizo integrado no 
metropolitano e contemplado nos orzamentos municipais; e, finalmente, 
Pontevedra sen transporte urbano nin metropolitano, e sen a súa 
correspondente partida orzamentaria municipal. 
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Froito deste panorama, non é de extranar que á hora de facer unha 
comparativa sobre os principais indicadores de xestión do servizo público 
municipal de transporte en Galicia a situación difira moito dunha urbe a outra.  
En termos absolutos, como cabería esperar, Vigo e A Coruña son os concellos 
que se atopan nas primeiras posicións das clasificacións.  Xa aquí sobresaen 
dúas cuestións de interese, unha primeira referente ao nivel de ocupación do 
transporte urbano e outra segunda referente ás diferenzas en canto o 
financiamento do mesmo. 

Ao analizar o nivel de ocupación, compróbase como A Coruña e Vigo 
sitúanse ao fronte da ocupación media do transporte urbano galego, cun nivel 
de ocupación notablemente superior aos concellos de Lugo e Ferrol, que son os 
que pechan esta clasificación. 

Táboa 50: Posición dos concellos no indicador relativo á ocupación media.  
 Ocupación 

media 
A Coruña 1º 
Ferrol 5º 
Lugo 6º 
Ourense 3º 
Santiago 4º 
Vigo 2º 

En canto á segunda cuestión de interese, salienta o feito de que con cifras 
de usuarios bastante semellantes, en torno aos vinte millóns de pasaxeiros, o 
orzamento municipal para o transporte público é considerablemente maior na 
cidade olívica que na herculina. En concreto, os datos de 2014 reflicten como 
cunha subvención de 11,8 millóns de euros fronte a unha subvención de 7,5 
millóns de euros, Vigo conta cunha subvención 4,3 millóns de euros superior á 
de A Coruña.   

O número de usuarios do autobús urbano en Galicia no resto dos 
municipios contempla a Ourense e Santiago a niveis semellantes en torno aos 
sete millóns e medio de persoas, mentres Lugo e Ferrol rondan os dous millóns. 
No que atinxe á subvención municipal, salienta a partida dedicada no concello 
de Ourense con 5,5 millóns de euros, o que supón ficar por riba da subvención 
de A Coruña.  Pola contra, o concello de Ferrol (onde transporte urbano amosa 
unha situación particular ao ser integrado no metropolitano e, polo tanto, a súa 
competencia traspasada á administración autonómica) só destina un montante 
de 0,49 millóns de euros para tal fin. 

Se a comparación é feita en termos de subvención municipal por 
habitante, é o concello de Ourense o que destaca de maneira notable, sendo 
Ferrol o caso oposto: 51,45 euros fronte a 4,8 euros respectivamente).   
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Nesta mesma liña se a comparativa da subvención faise con respecto aos 
quilómetros percorridos é novamente Lugo o que destaca na primeira posición 
ao tempo que Ferrol repite no último posto: 2,50 fronte a 0,80, respectivamente.  
Finalmente, relativizando con respecto ao orzamento municipal total, Vigo e 
Ourense son as que maior porcentaxe do seu orzamento destinan a este 
propósito ao tempo que Ferrol destaca en sentido contrario (5,26% e 5,23% 
fronte a 1,49% respectivamente).  A modo de síntese a Táboa 51 permite 
comparar as posicións de cada un dos concellos con respecto aos diferentes 
indicadores relativos aquí sinalados 

 
Táboa 51: Posición dos concellos nos indicadores relativos do seu orzamento 

municipal de transporte público 

  

Subvención 
por habitante 

Subvención por 
distancia 

percorrida 

% Subvención 
respecto 

orzamento 
municipal 

A Coruña 5ª 4ª 5ª 
Ferrol 6ª 6ª 6ª 
Lugo  4ª 1ª 4ª 
Ourense 1ª 3ª 1ª 
Santiago 2ª 5ª 3ª 
Vigo 3ª 2ª 2ª 

Con respecto aos outros indicadores, tamén resulta de interese facer 
unha relativización sobre todo no concernente ao número de usuarios e a 
distancia percorrida.  No primeiro caso, ponse en relación coa poboación do 
concello para te unha idea do número de veces que, por termo medio, cada 
habitante emprega o transporte público.  En canto á distancia percorrida o máis 
acaído é vencellalo á extensión do concello ao se tratar ambas de medidas de 
superficie. 

Feito isto, os indicadores amosan, como acontecía coa subvención 
resultados bastante dispares entre os municipios galegos.  No rateo número de 
usuarios con respecto á poboación total, no ano 2014 o concello de A Coruña 
sobresae sobre o resto mentres que en termos de uso por habitante, Ferrol é 
onde menos se emprega (82,29 fronte a 14,47, respectivamente).  En canto á 
cobertura territorial, é novamente A Coruña a urbe que aparece máis destacada 
ao máis que duplicar ao seguinte concello neste indicador que é Vigo (126.883 
vs. 48.358, respectivamente). Lugo é o municipio con menor valor deste 
indicador ao superar apenas os catro mil quilómetros percorridos en relación á 
superficie total do concello.   
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Táboa 52:  Posición dos concellos nos indicadores de uso relativo e cobertura 

territorial no concello  

  
Nº de usuarios / 
poboación total 

Km. Percorrido / 
superficie total 

A Coruña 1ª 1ª 
Ferrol 6ª 5ª 
Lugo  5ª 6ª 
Ourense 3ª 3ª 
Santiago 2ª 4ª 
Vigo 4ª 2ª 

De xeito complementario, a comparación das tarifas do transporte 
público nos concellos incrementa as diferenzas entre os mesmos, tanto nos 
prezos finalmente pagados polos cidadáns, como nas diferentes políticas de 
prezos subvencionados a colectivos especiais. 

Os exemplos existentes na xeografía española (Madrid e Pamplona 
semellan ser unha boa referencia) apuntan á necesidade de integrar as 
competencias municipais nunha área competencial superior (a metropolitana 
fundamentalmente).  Sen embargo, a única experiencia existente en Galicia 
nesta liña que é a de Ferrol non resulta tan exitosa como noutros territorios do 
Estado.  Este feito ten moito que ver co soporte económico que se lle achega 
dende as administracións públicas.  En todo caso, a situación máis peculiar é a 
de Pontevedra,  que se sitúa como un dos poucos casos en España que nin 
sequera conta con este servizo público. Ademais, na discusión sobre o 
transporte público colectivo hai que introducir a cuestión da peonalización ou 
humanización das rúas, e tamén as restricións á circulación ou a implantación 
de plataformas exclusivas para transporte colectivo (carreiro-bus). A aposta 
que, en grao diverso, están a facer as cidades galegas pode supor un pulo ou un 
atranco ao transporte colectivo segundo esas iniciativas afecten relativamente á 
circulación de autobuses e de turismos, a política de estacionamento (prazas de 
superficie, prezos dos parkings públicos…) 

Outro aspecto que precisa comentarse vén dado pola necesidade de por 
en marcha a totalidade de Plans Metropolitanos para así corrixir a 
discriminación que están sufrindo pola non implantación aínda as áreas nas que 
aínda non está dispoñible.  Igualmente, a anomalía que se da na área de Vigo 
urxe dunha solución posto que tamén se de unha situación de discriminación 
da poboación que non pode acceder ao servizo. 

Un derradeiro aspecto a ser sinalado ven dado pola situación económica-
financeira dalgunhas das concesionarias do transporte público urbano en 
Galicia.  Este feito vén a engadirse á situación de provisionalidade que se está a 
vivir nalgunhas das urbes galegas con concursos xa en marcha ou que o estarán 
en breve.   
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ANEXO 1: ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

AA.PP.: Administracións Públicas 

ATM: Área de Transporte Metropolitano  

CE: Constitución Española 

CC.AA.: Comunidades Autónomas 

CRTM: Consorcio Rexional de Transportes de Madrid  

CEOE: Confederación Española de Organizacións Empresariais 

IGE: Instituto Galego de Estatística 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

LOTT: Lei de Ordenación do Transporte Terrestre 

OMM: Observatorio da Mobilidade Metropolitana  

PEIT:  Plan Estratéxico de Infraestruturas e Transportes  

PMR: Persoas de Mobilidade Reducida 

PMUS: Plan de Mobilidade Urbana Sostible  

PTMG: Plan de Transporte Metropolitano de Galicia  

SAE: Sistemas de Axuda á Explotación 

SiMe: Servizo de Interese Metropolitano 

SiMu: Servizo de Interese Municipal 

TUSSA: Transportes Urbanos de Santiago, S.A.  

UTE: Unión temporal de empresas 

Vitrasa: Viguesa de Trasnportes, S.A. 
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ANEXO 2:  OS FALLOS DE MERCADO: QUE SON E QUE OS 
MOTIVAN 
 

Á hora de identificar cantos e cales son os fallos de mercado que 
xustifican a actuación estatal na economía, o premio Nobel de economía Joseph 
Stiglitz os cuantifica en oito (Stiglitz, 1992).  Destes oito fallos, os seis primeiros 
describen circunstancias nas que o mercado pode non ser eficiente no sentido 
de Pareto68 e, os dous últimos, trátanse de situacións nas que a intervención 
pode estar xustificada cando a economía sexa eficiente no modelo paretiano.  
Os fallos son os seguintes: 

1. Fallo da competencia 
2. Bens públicos de consumo 
3. Externalidades. 
4. Mercados incompletos 
5. Fallos da información 
6. Paro, inflación e desequilibrio 
7. A redistribución 
8. Bens preferentes e indesexables 

O fallo de mercado motivado pola ausencia de competencia prodúcese 
no caso de que nunha industria existan poucas empresas que dominen gran 
parte do mercado, cando os custes de transporte son elevados e cando hai 
barreiras á entrada de novas empresas debido aos rendementos crecentes de 
escala. O segundo fallo de mercado (os bens públicos de consumo) acontece 
cando existen algúns bens que non son subministrados polo mercado ou, se o 
son, a cantidade é insuficiente. Teñen dúas propiedades: por unha parte, non 
custa nada que outra persoa adicional o goce, por outra, é difícil ou imposible 
impedir que outras persoas se beneficien. Polo tanto, non permite eliminar a 
quen non paga polo seu uso. Son os casos característicos da defensa nacional ou 
das representacións diplomáticas. 

No que atinxe ás externalidades, estas prodúcense cando unha persoa ou 
empresa xera custes ou prexuízos polos cales non compensan aos afectados, ou 
ben propician beneficios polos que non reciben retribución a cambio. Non se 
trata de suplir unha incapacidade do sector privado para ofrecer uns bens 
determinados, senón de resolver deficiencias parciais. Outra situación 
considerada como fallo de mercado ten lugar cando os mercados privados non 
subministran un ben ou servizo, aínda cando o custe de subministralo sexa 

68 Dada unha asignación inicial de bens entre un conxunto de individuos, un cambio cara unha 
nova asignación que polo menos mellora a situación dun individuo sen facer que empeore a 
situación dos demais denomínase mellora de Pareto. Unha asignación defínese como “pareto-
eficiente” ou “pareto-óptima” cando non poden acadarse novas mellores de Pareto. 
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inferior ao que os consumidores están dispostos a pagar.  Neste caso reciben o 
nome de mercados incompletos. 

Os fallos da información toman xeito cando os consumidores teñen unha 
información incompleta e, ao tempo, existe a convicción de que o mercado 
subministra por si mesmo pouca información.  Son os casos específicos da 
información sobre os tipos de intereses reais, o etiquetado dos produtos co 
contido, a composición e a data de caducidade, a esixencia de titulacións para 
exercer profesionais ou actividades determinadas e as reparacións de vehículos.  
Outra proba evidente dos fallos de mercado son as elevadas taxas de paro, a 
inflación ou o escaso ritmo de crecemento en épocas de crise (desequilibrio). 
Sen embargo hai que deixar constancia de que estes feitos, por si mesmos non 
xustificarían a intervención estatal, xa que habería que demostrar que existen 
medidas que poden mellorar o funcionamento da economía, o cal é obxecto de 
gran controversia. 

Analogamente, os mercados poden ser competitivos e eficientes, pero 
estar a xerar unha desigualdade na distribución da renda que afecta aos 
colectivos máis marxinados. Por esta razón, xustifícanse os programas de 
transferencias do Estado. O problema que expón a función redistributiva é en 
que medida e con que intensidade debe realizarse, considerándose o dilema 
distribución-eficacia. Finalmente, o último fallo de mercado refírese aos bens 
preferentes e indesexables. O Estado obriga a consumir determinados bens, 
chamados preferentes, tales como a educación e deste modo asume un papel 
paternalista, impoñendo aos cidadáns o que pensa que é axeitado. En sentido 
oposto, ante o temor de que os individuos poidan adoptar decisións 
prexudiciais ou negativas polas súas consecuencias, tales como fumar, as 
drogas ou o alcohol, establécense regulamentacións que limitan dito consumo.  

Ante todas estas situacións nas que é precisa a intervención pública pola 
existencia de fallos de mercado xeran distintas necesidades de funcións a 
desenvolver por parte do sector público.  Estas funcións, como sinala Albi 
(2004), irían dende ser produtor ata consumidor, pasando por tarefas 
intermedias como empregador ou ben distribuidor.  En concreto, as posibles 
tarefas a desenvolver polo sector público en resposta aos fallos existentes poden 
ser clasificadas nas tres categorías seguintes (Stiglitz, 2003):  

1. A produción de bens e servizos e a regulación da economía 
2. A compra de bens e servizo 
3. A redistribución da renda 

A primeira destas tarefas do sector público como produtor intervén en 
áreas tales como as industrias básicas, os servizos de teléfono, o correo, os 
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ferrocarrís, a radio, a televisión ou as compañías aéreas69. O segundo cometido 
do sector público remítese á adquisición tanto de bens como servizos como 
calquera consumidor.  Así estes poden estar destinado a eidos tales como obras 
públicas, educación, sanidade, defensa nacional ou outras actividades.  
Finalmente, é necesario realizar redistribución da renda, o cal se realiza 
fundamentalmente, mediante transferencias. 

  

69 Sobre este particular é importante deixar constancia de que unha boa parte dos bens 
producidos non son destinados ao mercado, senón que son usados directamente polo propio 
sector público. 
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ANEXO 3:  O TRANSPORTE URBANO NA COMUNIDADE DE 
MADRID  
 
A organización 
O Consorcio Rexional de Transportes de Madrid (CRTM) é a Autoridade de 
Transporte Público da Rexión de Madrid. 
 
Creado pola Lei 5/1985, de 16 de maio, da Asemblea de Madrid, o CRTM 
adopta a figura xurídica de Organismo Autónomo da Comunidade de Madrid, 
e aglutina as competencias da Comunidade de Madrid e da totalidade dos 
concellos da rexión, en materia de transporte público regular de viaxeiros, 
asumindo a xestión integral do transporte público no territorio. 
 
As súas funcións e obxectivos prioritarios, consecuencia da atribución de 
competencias sinalada, sintetízanse en: 
 

• Planificación das infraestruturas de transporte público, con atención 

especial ás que favorecen a integración modal. 

• Definición dun sistema tarifario integrado para o conxunto do sistema. 

• Establecemento dun marco estable de financiamento. 

• Planificación dos servizos de coordinación dos programas de explotación 

de todos os modos. 

• Control e seguimento da xestión económica dos operadores. 

• Creación dunha imaxe global do sistema, unificando as relación externas 

cos usuarios. 

 
O CRTM constitúe unha agrupación de administracións públicas que ceden as 
súas competencias para unha administración colexiada das mesmas. Por tanto, 
as empresas operadoras do transporte non se integran directamente no CRTM, 
senón que dependen deste pola adhesión da Administración titular do servizo 
prestado por elas. Renfe-Cercanías cuxa titularidade é ostentada polo Ministerio 
de Fomento, non é competencia do CRTM, se ben a Administración do Estado, 
que contribúe ao financiamento do sistema, está representada no Consello de 
Administración do organismo. 
 

Táboa 53: Transporte de viaxeiros por carretera 
Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, S.A. 

Empresa pública do Concello de 
Madrid (unha liña é operada por unha 
empresa privada) 

Empresa de Autobuses Interurbanos 26 empresas privadas adxudicatarias 
de 29 contratos de xestión de servizos 
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públicos 
Empresas de Autobuses Urbanos En 9 municipios préstase servizo 

urbano ao amparo de concesión (7) ou 
mediante xestión directa (2). Ademais 
en outros 27 municipios préstanse 
servizos urbanos no marco do 
operador interurbano 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 

Táboa 54: Transporte de viaxeiros por ferrocarril 
Metro de Madrid, S.A. Empresa pública do Concello de 

Madrid (75%) e da Comunidade de 
Madrid (25%) 

Renfe-Cercanías Empresa pública dependente da 
Administración do Estado 

Operadores privados de metro 2 concesións: prolongación da liña 8 e 
da liña 9 

Operadores privados de Metro Lixeiro 
e Tranvía 

3 concesións de obras públicas para as 
liñas de Metro Lixeiro ML1, ML2, 
ML3 e Tranvía de Parla 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 
O réxime dos operadores 
Os distintos servizos de transporte son prestados por empresas públicas e 
privadas con personalidade xurídica propia e autonomía de xestión. 
 
Os dous grandes operadores públicos de titularidade rexional e municipal, 
Metro de Madrid e Empresa Municipal de Transportes de Madrid, réxense 
mediante sendo acordos anuais, baseados na aprobación dunha tarifa por 
viaxeiro e o compromiso duns obxectivos de calidade do servizo. 
 
O terceiro gran operador da rexión, Renfe-Cercanías, réxese mediante un 
convenio co CRTM que regula a utilización dos títulos multimodais e as 
compensacións que deste feito se derivan. 
 
A xestión pública directa preséntase no servizo urbano de transportes dos 
municipios de Pedrezuela, El Molar e Fuenlabrada, prestado este último pola 
Empresa Municipal de Transportes de dita localidade, e aos que o CRTM 
liquida mensualmente as viaxes realizados cos títulos multimodais. 
 
A xestión indirecta de servizos de transporte público de viaxeiros por estrada 
lévase a cabo polos diferentes operadores privados aos que se lle adxudicou o 
correspondente contrato administrativo de xestión de servizos públicos, 
segundo o disposto na Lei 16/1987, de 30 de xullo, de Ordenación dos 
Transportes Terrestres. 
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Complementariamente á citada norma, a Lei 5/2009, de 20 de outubro, de 
Ordenación do Transporte e a Mobilidade por Estrada da Asemblea de Madrid, 
configúrase como unha terceira norma reguladora do sistema de transportes da 
rexión, ao amparo da cal as empresas concesionarias dos servizos de transporte 
público de viaxeiros por estrada dependente do CRTM acolléronse, en 
decembro do 2009, ao proceso de validación dos seus contratos concesionais. 
 
Esta circunstancia deu lugar á unificación do réxime económico de todas as 
empresas concesionarias, o cal baséase na explotación a risco e ventura dos 
servizos, coa aplicación dun sistema de incentivos e penalizacións segundo o 
cumprimento dos obxectivos establecidos no Plan de Calidade establecido polo 
CRTM a partir dos novos contratos de concesión. 
 
O sistema 
O sistema de transporte público da Comunidade de Madrid configúrase como 
un conxunto de elementos interrelacionados, baixo a coordinación do Consorcio 
Rexional de Transportes de Madrid (CRTM). 
 
Oferta de servizos 
A produción de servizos no ano 2012, para o conxunto do sistema de transporte 
público da Comunidade de Madrid reduciuse cerca dun 2% respecto á 
rexistrada no ano 2011. Sen embargo, para o caso de Renfe-Cercanías dita 
produción creceu lixeiramente. 
 
Cómpre puntualizar que a lonxitude-rede considera os tramos das liñas como 
rede, sen considerar os duplicados de tramos común a varias liñas, mentres que 
a lonxitude-liñas é o resultado de sumar as lonxitudes de todas as liñas. De 
igual forma o valor de paradas-rede considera cada parada como única, 
mentres que o valor de paradas-liña considera a suma de todas as paradas de 
todas as liñas. 
 
Nos modos ferroviarios a lonxitude considerada é en dobre vía, mentres que 
para os modos de autobús considéranse os percorridos tanto de ida como de 
volta das liñas. 
 

Táboa 55: Sistema de transporte público da Comunidade de Madrid no ano 
2012 

Modo de 
Transport
e 

Nº 
liñas 

Lonxitu
de 
Rede 
(Km) 

Lonxitu
de 
Liñas 
(Km) 

Nº de 
estacións
/ 
paradas-
rede 

Nº 
estació
ns/ 
paradas
-liñas 

Nº de 
vehícul
os 
(coches
/ 
buses) 

Vehículos-
Km 
(millóns) 

Metro 
12 + 
Ramal 287,00 287,00 238 291 2.303 191,30 
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Autobús 
Urbano 
Madrid 
EMT* 

217 1.546,70 3.940,30 4.626 11.032 2.009 93,60 

Autobús 
Urbano 
outros 
Municipi
os 

118 669,70 1.724,00 3.031 4.171 272 20,30 

Autobús 
Interurba
no 

348 3.382,70 20.278,0
0 6.988 17.729 1.722 169,50 

Metro 
Lixeiro 4 35,50 35,50 56 57 44 13,30 

Renfe-
Proximid
ades 

9 384,20 778,30 92 166 1.330 144,50 

* Inclúe a liña 500 de Autobuses Prisei, S.L. 
Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 

 
- Metro 

Metro de Madrid é o operador público que explota o conxunto da rede de 
metro. Aínda que a meirande parte da mesma pertence á zona tarifaria A, 
municipio de Madrid, existen tramos exteriores a dita zona, en outros 11 
municipios, coa conseguinte aparición de viaxes internos a ditos tramos 
exteriores á zona A e combinados entre a zona A e o resto de zonas.  
 
Os tramos da rede de metro exteriores á zona A son catro: Metro Sur (tramo 
composto pola liña 12 e a estación de Joaquín Vilumbrales de liña 10, nas zonas 
B1 e B2); Metro Norte (tramo de liña 10 comprendido entre as estacións de La 
Granja e Hospital Infanta Sofía, en zona B1); Metro Leste (tramo de liña 7 entre 
as estacións de Barrio del Puerto e Hospital del Henares, en zona B1); TFM ou 
tramos de liña 9 comprendido entre as estacións de Puerta de Arganda e 
Arganda del Rey, que atravesa as zonas B1, B2 e B3. Este tramo está explotado 
por Metro de Madrid, en virtude dun acordo coa empresa concesionaria 
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. (TFM). 
Durante o ano 2012 a Rede de Metro mantívose estable, e a 31 de decembro do 
2012 estaba constituída por un total de 12 liñas máis o ramal existentes entre as 
estacións de Ópera e Príncipe Pío, e desenvólvese nunha lonxitude de 287,01 
km e un total de 238 estacións-rede. 
 

Táboa 56: Estrutura da rede de metro 

Ano Lonxitude 
(km) 

Estacións-
rede 

Estacións-
liñas 

2003 245,82 188 237 
2004 245,82 188 237 
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2005 245,82 188 237 
2006 252,1 194 243 
2007 277,94 230 283 
2008 278,71 232 285 
2009 278,71 232 285 
2010 281,15 233 286 
2011 287,01 238 291 
2012 287,01 238 291 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 
Destas 238 estacións-rede, 41 delas son múltiples, é dicir, permiten realizar 
transbordos entre liñas e 197 estacións son simples o usen transbordo. Por tanto, 
contabilizando cada estación múltiple tantas veces como liñas pasen por ela, o 
número total de estacións-liñas sitúase en 291, das cales, o 21% son dobres, o 
10% triplas e un 1% correspóndense con estacións cuádruplas, caso de Avenida 
de América. 
 

Táboa 57: Estacións: Liñas e Tipo 

Liñas Simples Dobles Triplas Cuádruplas Total Nº 
Transbordos 

Ramal 0 0 2 0 2 2 
1 24 6 3 0 33 9 
2 10 6 4 0 20 10 
3 11 4 3 0 18 7 
4 14 5 3 1 23 9 
5 21 8 3 0 32 11 
6 14 8 5 1 28 14 
7 17 5 0 1 23 6 
Metro 
Leste 7 1 0 0 8 1 

8 5 2 1 0 8 3 
9 16 5 1 1 23 7 
TFM 5 1 0 0 6 1 
10 10 6 5 0 21 11 
Metro 
Norte 10 1 0 0 11 1 

11 6 1 0 0 7 1 
12 27 1 0 0 28 1 
Total 197 60 30 4 291   

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 
 

Ilustración 55: Distribución de estacións de metro por tipo 
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Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 

 
Na hora punta dos días laborables, correspondente a unha oferta de 294 trens 
en servizo, o intervalo medio sitúase en 4,5 minutos. Pola súa parte, a 
velocidade media mantívose practicamente estable, situándose en 2012 en 29,74 
km/h. 
 

Táboa 58: Oferta por liña en hora punta de día laborable (novembro 2012) 

Liñas Trens Coches/tre
n 

Velocidade de 
explotación 
(km/h) 

Tempo de 
percorrido 
(minutos) 

Intervalo 
(minutos) 

1 33 6 21,99 119,21 3,68 
2 19 4 24,79 64,77 3,54 
3 24 6 24,31 66,26 2,9 
4 25 4 21,43 80,36 3,33 
5 29 6 23,25 116,15 4,06 
6 (sentido 
1) 20 6 24,08 58,56 3,05 

6 (sentido 
2) 13 6 25,42 55,49 4,51 

7 18 6 28,2 81,38 4,64 
Metro 
Oeste 6 3 36,14 29,2 5,06 

8 11 4 39,55 47,05 4,48 
9 19 6 26,92 84,96 4,57 
TFM 7 36 54,66 41,81 6,1 
10 32 6 28,97 97,45 3,09 
Metro 
Norte 11 3 38,01 48,26 4,57 

11 5 4 26,61 30,97 5,75 
12 (sentido 10 3 39,6 61,56 6,42 

Series1; Simples; 
68%; 68% 

Series1; Dobles; 
21%; 21% 

Series1; Triplas; 
10%; 10% 

Series1; 
Cuádruplas; 

1%; 1% 

Simples 

Dobles 

Triplas 

Cuádruplas 
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1) 
12 (sentido 
2) 10 3 39,77 61,3 6,37 

Ramal 2 4 11,67 10,06 5,03 
Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 

 
O parque móbil no servizo durante 2012 non variou respecto 2011 e está 
formado por 2.303 coches, onde destaca que máis do 50% dos coches pertencen 
ás series 2000 e 3000, mentres que a antigüidade media atópase en 13,4 anos. 
 

- Autobuses Urbanos de Madrid (EMT) 
O operador de autobuses urbanos de Madrid capital, a Empresa de Transporte 
Municipal (EMT), é unha sociedade anónima do Concello, situación que data de 
1947, ano no que se comeza a municipalizar o servizo prestado por diferentes 
compañías de autobuses. 
 
A 31 de decembro de 2012 a rede de autobuses da EMT está integrada por 216 
liñas, delas 178 son liñas diúrnas e 38 son liñas nocturnas, aínda que 14 delas 
unicamente prestan servizo as noites dos fins de semana e vésperas de festivo. 
 

Táboa 59: Evolución anual das liñas de EMT 
  Liñas Diúrnas Liñas Nocturnas   

Ano Convencionais Exprés 
Aeroporto 

Liñas 
diúrnas. 
Traballo 

Univ. Servizos 
Especiais Total Búhos MetB. Total Total 

2003 148 1 0 8 5 162 26 0 26 188 
2004 152 1 0 8 7 168 26 0 26 194 
2005 154 0 0 8 6 168 26 0 26 194 
2006 157 0 0 8 6 171 26 12 38 209 
2007 155 0 3 7 5 170 26 12 38 208 
2008 159 0 3 7 5 174 26 12 38 212 
2009 162 0 6 7 2 177 26 12 38 215 
2010 161 1 6 7 2 177 26 12 38 215 
2011 161 1 6 7 2 177 26 12 38 215 
2012 161 1 6 7 3 178 26 12 38 216 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 
O total de quilómetros percorridos en 2012 foi de 93,10 millóns, un 2,5% inferior 
á mesma magnitude do ano 2011. No mesmo sentido, as horas-coche e os 
viaxes-coche non amosan valores inferiores ao ano anterior. Pola súa parte, a 
velocidade media da rede de EMT rompeu a tendencia de baixada da última 
década e aumentou, situándose para 2012 en 13,57 km/h. a rede conta con 94,5 
km de carrís bus, 35 deles con separadores deseñados polo Concello de Madrid, 
e outros 8,4 km en plataforma reservada. 
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A lonxitude-liñas da rede diúrna, como suma das lonxitudes de ida e volta de 
cada unha das liñas, mantívose estable no ano 2012, mentres que a lonxitude 
media das liñas sitúase en 16,67 km. Pola súa parte, o número de paradas-liñas 
sitúase en 9.056, o que resulta un valor medio de 51 paradas por liña (ida + 
volta). 
 

Táboa 60:. Evolución anual da rede diúrna 

Ano Nº 
Liñas 

Lonxitude-
liñas (km) 

Paradas-
liñas 

Lonxitude 
media 
liñas (km) 

Nº 
medio 
de 
paradas-
liñas 

Lonxitude 
media 
interparada 
(metros) 

2003 162 2.562 7.662 15,81 47 334 
2004 168 2.667 7.870 15,88 47 339 
2005 168 2.662 7.880 15,84 47 338 
2006 171 2.764 8.621 16,16 50 321 
2007 170 2.830 8.737 16,65 51 324 
2008 174 2.882 8.940 16,56 51 322 
2009 177 2.911 9.045 16,45 51 322 
2010 177 2.985 9.079 16,86 51 329 
2011 177 2.972 9.037 16,79 51 329 
2012 178 2.967 9.056 16,67 51 328 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 

- Autobuses urbanos doutros municipios 
O servizo urbano que se presta nos diferentes municipios pode enmarcarse en 
tres grandes grupos: 

• Municipios cunha rede urbana desenvolvida a partir da cal se canalizan 

a meirande parte dos viaxes urbanos (a rede interurbana complementa a 

rede urbana). 

• Municipios cunha rede urbana complementaria do servizo urbano 

prestado pola rede interurbana (a rede urbana ten un desenvolvemento 

limitado). 

• Municipios onde o servizo urbano efectúase mediante a rede interurbana 

de autobuses.  

 
En consecuencia, a oferta real de transporte urbano é moi superior da que se 
desprende das redes redes urbanas propiamente ditas. A rede específica de 
liñas urbanas nas coroas B e C acada a un total de 36 municipios, se ben, 
unicamente en 7 deles existe unha concesión administrativa de servizo urbano 
independente. Ademais, en 2 municipios o servizo urbano é prestado 
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directamente polo concello correspondente (Fuenlabrada a través dunha 
empresa municipal e Pedrezuela). 
 
O número destas liñas urbanas é de 118, delas 72 realízanse integradas nas 
concesións interurbanas, sendo a oferta programada para o conxunto de 9.190 
expedicións nun día laborable de inverno. 
 
Durante o ano 2012 puxéronse en servizo unha nova liña no municipio de Tres 
Cantos, e suprimíronse un total de 9 liñas entre 7 municipios. Deles, 
suprimíronse dúas liñas nos municipios de Guadarrama e Pinto, e unha liña nos 
municipios de Arganda del Rey, Parla, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la 
Vega y Torrelodones. Por outra parte, nos municipios de Algete e El Molar 
deixouse de prestar servizo urbano propiamente dito, e son as liñas 
interurbanas as que realizan este tipo de servizo. 
 
Táboa 61: Liñas urbanas de autobuses nas coroas B e C. Distribución segundo 

municipios 

Municipio Nº de 
Liñas 

Nº 
expedicións/días 
laborables 

Tipo de 
concesión 

Alcalá de Henares 11 1.638 URCM* 
Alcobendas 8 586 VCM** 
Alcorcón 2 239 VCM 
Aranjuez 4 368 URCM 
Arganda del Rey 3 342 VCM 
Boadilla del Monte 3 274 VCM 
Cercedilla 2 55 VCM 
Ciempozuelos 1 114 VCM 
Colmenar Viejo 6 252 VCM 
Collado Villalba 8 231 VCM 
Coslada 1 51 VCM 
El Escorial 1 6 VCM 
Fuenlabrada 5 639 Municipal*** 
Getafe 7 494 VCM 
Guadarrama 1 19 VCM 
Leganés 1 108 VCM 
Majadahonda 2 128 VCM 
Meco 1 24 VCM 
Morata de Tajuña 1 8 VCM 
Móstoles 4 286 VCM 
Navalcarnero 1 66 VCM 
Parla 3 293 VCM 
Pedrezuela 1 14 Municipal 
Pinto 1 134 VCM 
Pozuelo de Alarcón 4 433 VCM 
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Rivas-Vaciamadrid 1 58 VCM 
Las Rozas de Madrid 1 32 VCM 
San Fernando de 
Henares 1 32 VCM 

San Lorenzo de El 
Escorial 3 114 VCM 

San Martín de la 
Vega 1 48 VCM 

San Sebastián de los 
Reyes 3 178 VCM 

Torrejón de Ardoz 6 666 URCM 
Torrelodones 4 170 URCM 
Valdemorillo 5 50 URCM 
Valdemoro 7 770 URCM 
Tres Cantos 4 270 VCM 
Total 118 9.190   

* URCM. Concesión urbana (7 municipios) 
** VCM. Ao amparo da concesión interurbana (27 municipios) 

*** Municipal. Xestión municipal directa (2 municipios) 
Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 

 
- Autobuses interurbanos 

A rede de autobuses interurbanos da Comunidade de Madrid permaneceu 
estable durante o ano 2012, e estaba composta, a 31 de decembro de 2012, por 
348 liñas, 33 delas nocturnas. 
 
Durante o ano 2012 puxéronse en funcionamento seis liñas: 

• Liña 154: Madrid (Chamartín) – San Sebastián de los Reyes (Circular) 

• Liña 158: Madrid (Pinar de Chamartín) – San Sebastián de los Reyes 

(Tempranales) 

• Liña 413: Pinto (FF.CC.) – San Martín de la Vega 

• Liña 519A: Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos) – Villaviciosa de Odón 

(El Bosque) 

• Liña 519B: Móstoles (Hospital rey Juan Carlos) – Villaviciosa de Odón 

• Liña 580: Majadahonda (Hospital) – Brunete 

 
O conxunto de liñas interurbanas é explotado por 26 empresas diferentes, ao 
amparo de 29 concesións administrativas. A oferta de transportes programada 
para o conxunto da rede interurbana ascende a 23.148 expedicións nun día 
laborable de inverno, das cales 992 corresponden ás realizadas na hora punta en 
un único sentido.  
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Táboa 62: Distribución da oferta por corredores 

Corredor de Acceso Nº de 
liñas 

Nº expedicións 
Hora 
punta/sentido Diarias 

Madrid - Alcobendas - San Sebastián de los 
Reyes (A-1) 30 84 1.653 

Madrid - San Fernando - Torrejón - Alcalá 
(A-2) 17 85 1.531 

Madrid - Coslada - San Fernando (M-201) 5 19 494 
Madrid - Mejorada - Rivas - Arganda (A-3) 20 65 1.351 
Madrid - Pinto - Valdemoro - Aranjuez (A-4) 15 42 998 
Madrid - Getafe - Parla (A-42) 15 48 1.361 
Madrid - Leganés - Fuenlabrada (M-425 e M-
411) 14 54 1.651 

Madrid - Móstoles - Alcorcón (A-5) 24 102 2.715 
Madrid - Pozuelo - Boadilla (M-502 e M-511) 12 41 890 
Madrid - Pozuelo - Majadahona - Las Rozas 
(A-6) 56 191 4.217 

Madrid - Tres Cantos - Colmenar Viejo (M-
607) 12 33 856 

Resto de Corredores e liñas transversais 128 228 5.431 
Total Comunidade de Madrid 348 992 23.148 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 

- Metro Lixeiro 
O metro lixeiro, tren urbano en superficie, presta servizo na Comunidade de 
Madrid dende 2007. O sistema componse de 4 liñas cuxa denominación se 
detalla de seguido: 
 

• ML1: Pinar de Chamartín – Las Tablas 

• ML2: Colonia de Jardín – Estación de Aravaca 

• ML3: Colonia Jardín – Puerta de Boadilla 

• ML4: Tranvía de Parla (Liña Circular) 

 
Estas liñas desenvólvense nun total de 35,4 quilómetros e teñen establecidas un 
total de 52 estacións-rede. 
 
A prestación dos servizos de metro lixeiro, como resultado dos concursos de 
concesión de obra e explotación, corresponde a tres empresas: Metros Lixeiros 
de Madrid, que explota a liña ML1; Metro Lixeiro Oeste, que explota as liñas 
ML2 e ML3; e Tranvía de Parla, que explota a liña ML4. 
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A produción rexistrada no ano 2012 foi de 13,3 millóns de coches-quilómetros. 
Mantívose case invariable respecto a 2011 (no que se axustou nun 12% respecto 
de 2010). 
 

Táboa 63: Oferta por liña en día laborable 

Liña Trens Coches/tren 

Velocidade 
de 
explotación 
(km/h) 

Tempo de 
percorrido 
(minutos) 

Intervalo 
hora 
punta 
(minutos) 

ML1 8 5 21 15 5 
ML2 12 5 24 22 5 
ML3 15 5 25 31* 5 
ML4 9 5 21 25 6,5 
Total 44         

* Os servicios exprés teñen un tempo de percorrido de 28 minutos. En marzo de 2012 iniciouse a 
explotación de servizos exprés en ML3 entre Boadilla e Madrid. 
Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 

- Renfe-Cercanías 
A 31 de decembro de 2012, Renfe-Cercanías conta cun total de 9 liñas e 
articúlase en torno a 92 estacións-rede desenvolvidas en 382,4 km de rede. 
Segundo se desprende destes datos, produciuse un descenso dos quilómetros 
de rede respecto ao ano anterior, feito que é consecuencia da supresión do 
servizo da liña C-3a que conectaba a estación de Pinto coa estación de San 
Martín de la Vega. 
 
Do total de estacións, tres non pertencen á Comunidade de Madrid, que son 
Azqueca, Guadalajara e Cotos, as dúas primeiras forman parte da liña C-2 e 
Cotos forma parte da liña C-9. 
 
De forma complementaria, si se suman o número de estacións de maneira 
independente para cada unha das liñas, obtense un total de 166 estacións-liñas, 
de onde se desprende que existen 38 estacións que dan servizo polo menos a 
dúas liñas, é dicir, máis dun terzo co total. 
 
O sistema tarifario 
O sistema tarifario do transporte público da Comunidade de Madrid defínese 
como un sistema zonal, no que o prezo da viaxe termínase en función das zonas 
percorridas, e no que existen tres tipos de títulos de transporte dirixidos a 
outras tantas categorías xerais de viaxeiros. 
 
Segundo establece a Lei de Creación do Consorcio, os títulos que se utilizan en 
máis dun operador pertencen ao CRTM, que é o responsable da súa emisión e 
comercialización. 
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Todos os modos e operadores atópanse incluídos dentro deste marco, 
constituíndo finalmente un sistema con elevado grao de integración. 
 
Con respecto á tecnoloxía, 2012 foi o ano do lanzamento da nova Tarxeta 
Transporte Público con microprocesador sen contacto, xa empregada  dende o 
ano 2006 por máis de 30.000 usuarios para os Abonos Anuais da zona A. En 
consecuencia, gradualmente irase substituíndo a tecnoloxía baseada en banda 
magnética, formato edmonson, na medida na que se vaian incorporando os 
lectores para controlar o acceso e a correcta utilización dos diferentes títulos en 
todos os operadores das diferentes zonas tarifarias, substituíndo aos 
validadores magnéticos. 
 
Zonificación 
A Comunidade de Madrid está dividida en seis zonas tarifarias: 
 

• Unha zona central (A), case coincidente co municipio de Madrid. 
• Tres zonas metropolitanas (B1, B2 e B3) con 8, 14 e 27 municipios 

respectivamente. 
• Dúas zonas (C1 e C2) ata completar o límite administrativo da 

Comunidade, que contén unha poboación diseminada en 129 municipios 
restantes. 

 
Adicionalmente, definíronse dúas zonas exteriores (E1 e E2), incluídas na 
comunidade limítrofe de Castela-A Mancha, ata unha distancia dende a 
capital de 59 e 85 quilómetros respectivamente. 
 

 
Ilustración 56. Zonas de Madrid 

 
 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
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Tipos de títulos 
Existen tres grandes tipos de títulos de transporte público: 

• Un billete ordinario, propio para cada operador, dirixido ao usuario 

ocasional e de adquisición no momento da súa utilización. No caso do 

Metro de Madrid e as concesións de metro e metro lixeiro conectadas ao 

mesmo, existe un billete sinxelo combinado válido para o conxunto de 

ditos servizos. 

• Un billete de dez viaxes, orientado a usuarios de utilización intermedia e 

de venda anticipada. Na zona A existen dous tipos de billetes deste tipo: 

un multimodal (metrobús), válido para a súa utilización indistinta en 

Metro; EMT e ML1, e outro, billete de dez viaxes con transbordo de 

validez exclusiva na EMT, que permite cambiar de liña no prazo dunha 

hora dende a primeira validación. Por último, o billete de dez viaxes en 

multioperador (bonobuses unificados) para todos os operadores de 

transporte urbano e interurbano por estrada. Deste xeito, e por analoxía 

co billete ordinario combinado para os servizos conectados de metro e 

metro lixeiros, existe un billete de dez viaxes combinado.  

• Un título persoal, multimodal e de utilización ilimitada no período e 

zona de validez, denominado Abono Transportes, destinado aos 

usuarios habituais e igualmente de venda anticipada.  

 

O abono transportes 
A integración tarifaria total do sistema é a característica do Abono Transportes. 
Existen tres modalidades, dependendo da idade do titular: Normal, entre 23 e 
64 anos, Mozos (ata 23) e Terceira Idade (de 65 e máis anos). O período de 
validez do Abono Transportes magnético é o mes natural para todos eles, aínda 
que no caso do abonos Normal e Terceira Idade existe tamén a modalidade 
anual.  
 
En canto a validez zonal, cada zona inclúe á anterior, de maneira que o abono 
C2 é válido para toda a Comunidade. O Abono Terceira Idade é válido tamén 
para toda a rexión. Excepcionalmente, estes abonos (C2 e Terceira Idade) poden 
utilizarse en determinados servizos que enlazan as comunidades de Madrid e 
Castela-León, en combinación con abonos complementarios propios do 
operador correspondente. 
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Os abonos da zona A non son válidos nos recorridos inferiores a esta zona 
prestados polos servizos de autobuses interurbanos por estrada. 
 
Para os denominados abonos interzonais, a área de validez defínese como a 
suma de dúas zonas contiguas. A súa finalidade é satisfacer as necesidades de 
mobilidade dos usuarios que non precisan a penetración na zona central. Este 
tipo de abonos non existen para as zonas exteriores E1 e E2. 
 
Os denominados billetes turísticos son tamén títulos persoais e de utilización 
inmediata dirixidos á poboación flotante. Distribúense en dúas únicas 
modalidades zonais: A e T. 
 
Por último, o Abono Universidade Alcalá é un título específico para os 
estudantes e persoal de dita universidade, cuxa posesión permite desprazarse 
entre os campus da mesma en Guadalajara a Alcalá de Henares. 
 
Tarifas sociais 
Hai tres tipos de colectivos que se benefician dunha redución do propio xeral 
establecido: 
 

• Familias numerosas 

• Persoas cunha minusvalía igual ou superior ao 65% 

• Maiores de 65 anos ou minusválidos residentes no municipio de Madrid 

cuxos ingresos persoais sexan inferiores a unha determinada cantidade 

relacionada co IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples)  

 
No caso das familias numerosas, e en cumprimento da normativa estatal, os 
membros de familias numerosas de categoría xeral e de categoría especial teñen 
unha redución dun 20 e 50% respectivamente no prezo do abono transportes. 

 
O segundo grupo (persoas con minusvalía igual ou superior ao 65%) a redución 
sobre o prezo do abono é do 20%. 

 
O terceiro colectivo pode adquirir un título especialmente creado para eles, 
chamado Tarxeta Azul. Trátase tamén dun título persoal, de validez mensual e 
utilización ilimitada nos servizos de Metro de Madrid (zona A), ML1 e Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid. 
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Táboa 64: Tarifas abono transportes en euros por zona tarifaria 

              Interzonais     

Abono A B1 B2 B3 C1 C2 
B1-B2, B2-
B3, B3-C1, 
C1-C2 

E1 E2 

Normal 52,20  60,90  68,80  78,40  85,50  94,90  45,80  105,70  126,00  
Xoven 33,50  37,90  43,00  49,30  53,70  59,10  29,00  78,30  78,30  
Terceira 
Idade 12,30      

Anual 
Normal* 523,60  610,50  689,70  785,40  856,90  950,40        

Anual 
Terceira 
Idade* 

119,90      

* Os abonos anuais adquiridos durante o primeiro trimestre do ano tiveron un prezo 
equivalente ao número de meses que quedaban para rematar o ano menos un, multiplicando 
polo prezo do abono mensual, correspondente a cada zona. 
Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 
Táboa 65: Prezos reducidos para familias numerosas en euros (categoría xeral) 

              Interzonais     

Abono A B1 B2 B3 C1 C2 
B1-B2, B2-
B3, B3-C1, 
C1-C2 

E1 E2 

Normal 41,80  48,70  55,00  62,70  68,40  75,90  36,60  84,60  100,80  
Xoven 26,80  30,30  34,40  39,40  43,00  47,30  23,20  59,80  74,50  
Terceira 
Idade 9,40      

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 
Táboa 66: Prezos reducidos para familias numerosas en euros (categoría 
especial por zonas tarifarias) 
              Interzonais     

Abono A B1 B2 B3 C1 C2 
B1-B2, B2-
B3, B3-C1, 
C1-C2 

E1 E2 

Normal 26,10  30,50  34,40  39,20  42,80  47,50  22,90  52,90  63,00  
Xoven 16,80  19,00  21,50  24,60  26,90  29,60  14,50  37,40  46,60  
Terceira 
Idade 5,90      

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
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Táboa 67: Prezos reducidos para persoas con minusvalía > 65% en euros (por 

zona tarifaria) 
              Interzonais     

Abono A B1 B2 B3 C1 C2 
B1-B2, B2-
B3, B3-C1, 
C1-C2 

E1 E2 

Normal 41,80  48,70  55,00  62,70  68,40  75,90  36,60  84,60  100,80  
Xoven 26,80  30,30  34,40  39,40  43,00  47,30  23,20  59,80  74,50  
Terceira 
Idade 9,40      

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 

Táboa 68: Outros tipos de abonos en euros 

Tarxeta Azul 5,90  
Abono 
Universidade 
de Alcalá 

19,30  

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 

Táboa 69: Tarifas de metro, EMT, Metro Lixeiro e Tranvía de Parla en euros 
Billete sinxelo 
Billete EMT 1,50  

Billete Metro (Metro de Madrid e ML1)* 
1,50 - 
2,00 

Billete Metro (Metro Sur, Metro Norte - Metro 
Leste) 1,50  

Billete TFM 2,00  
Billete Metro Lixeiro Oeste (ML2 - ML3) 2,00  
Billete Tranvía de Parla 1,30  
Billete Combinado Metro 3,00  

* Percorridos de ata 5 estacións ou menos 1,50 €. Percorridos de 6 a 9 estacións 0,10€ adicionais 
por estación. Percorridos de 10 estacións ou máis 2,00 €. 
Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 

Táboa 70: Tarifas de metro, EMT, Metro Lixeiro e Tranvía de Parla en euros 
(2) 

Billete 10 viaxes 
Billete Metrobús 12,20  
Billete EMT con transbordo 18,30  
Billete Metro Sur - Metro Norte - Metro Leste - 
TFM 11,20  

Billete TFM 12,20  
Billete ML2 e ML3 12,20  
Billete Tranvía de Parla 8,50  
Billete Combinado Metro 18,30  

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
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Táboa 71: Tarifas de autobuses interurbanos en euros 
Zonas (Relación 
zonal) Sinxelo Bonotren 10 

viaxes 
Abono 
Mensual 

A - A 1,50      
A-B1 B1-B2 B2-B3 B3-
C1 C1-C2 2,00  10,00  12,20  

A-B2 B1-B3 B2-C1 
B3-C2 2,60  13,20  16,10  

A-B3 B1-C1 B2-C2 3,60  19,00  23,00  
A-C1 B1-C1 4,20  24,50  29,70  
A-C2 5,10  31,00  37,40  
B1-B1 B2-B2 B3-B3 
C1-C1 C2-C2 1,30  7,00  8,50  

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 

Táboa 72: Tarifas de Renfe-Cercanías en euros 

Zonas  Sinxelo Bonotren 10 
viaxes 

Abono 
Mensual 

Unha/Dúas zonas 1,55 € 9,45 € 27,10 € 
Tres zonas 1,70 € 12,85 € 34,40 € 
Catro zonas 2,45 € 17,45 € 55,35 € 
Cinco zonas 3,25 € 22,80 € 64,30 € 
Seis zonas 3,85 € 26,75 € 75,75 € 
Sete zonas 5,15 € 36,00 € 86,90 € 

Zona Verde* 8,15 €   Segundo 
zonas 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 
Magnitudes socieconómicas 
O municipio de Madrid é a cidade máis poboada de España, con 3.165.235 
habitantes e 606 km2. A rexión é, xunto con Cataluña, un dos maiores 
contribuíntes ao PIB de España (cerca do 18% no 2013), tendo un PIB per cápita 
de 28.915 € en 2013. A súa taxa de actividade é do 62,83% e presentaba una taxa 
de paro do 21,03% en 2013. 
 
Seguindo o criterio do OMN, considérase como área metropolitana a todo o 
ámbito de actuación do Consorcio Rexional de Transportes de Madrid (CRTM), 
que é a ATP que coordina o transporte público en Madrid e da que forman 
parte a práctica totalidade dos municipios da comunidade (superficie de 8.022 
km2 e 6.495.551 habitantes en 2013). 
 
Demanda de transporte 
O total de viaxeiros no sistema de transporte público da Comunidade de 
Madrid no ano 2012 acadou os 1.429,0 millóns de persoas. Esta cifra supón unha 
media de 220,2 viaxes por habitante e ano. Este indicador sitúa á Comunidade 
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de Madrid como referencia na utilización de transporte público no conxunto do 
país.  
 
Ilustración 57. Demanda de transporte en función do medio de transporte en 

millóns de persoas 

 
Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 

 
No ano 2012 contabilizáronse 604,1 millóns de viaxes no conxunto da rede de 
metro, o que significa un 5,25% menos que no ano anterior. Os resultados 
obtidos para o modo metro presentan as viaxes como o total de viaxeiros 
rexistrados na rede, calquera que sexa o tramo tarifario. 
 
No ámbito urbano da capital, onde opera basicamente a EMT, realizáronse en 
2012 un total de 408,2 millóns de viaxes, un 64,9% do total das viaxes en 
autobús. O operador municipal presentou un descenso do 4,95% respecto ao 
ano 2011. 
O conxunto da rede diúrna concentra o 96,8% da demanda, sendo destacable o 
feito de que as liñas universitarias representan máis do dobre das liñas a 
centros de traballo.  
 
As viaxes realizadas en liñas urbanas de autobús do resto dos municipios da 
Comunidade de Madrid acadaron en 2012 a cifra de 40,9 millóns, o que significa 
un retroceso do 7,9 % respecto ao ano 2011. 
  
Nos servizos de autobuses interurbanos realizáronse no ano 2012 un total de 
179,8 millóns de viaxes, un 2,9% menos que no ano anterior. Este grupo 
representa un 28,6% do total das viaxes en autobús que se producen na 
Comunidade de Madrid.  
 

2012; Metro; 604,1 

2012; Autobús Urbano 
Madrid; 408,2 

2012; Autobús Urbano 
Outros Municipios; 40,9 

2012; Autobuses 
Interurbanos; 179,8 

2012; Metro Lixeiro; 
15,8 

2012; Renfe-Cercanías; 
180,3 

2011; Metro; 637,60 

2011; Autobús Urbano 
Madrid; 429,20 

2011; Autobús Urbano 
Outros Municipios; 44,30 

2011; Autobuses 
Interurbanos; 185,10 

2011; Metro Lixeiro; 
17,40 

2011; Renfe-Cercanías; 
182,1 

2012 2011 
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O total de viaxeiros transportados no ano 2012 polos trens operados de metro 
lixeiro existentes na rexión foi de 15,8 millóns. A variación respecto ao ano 2011 
presenta o peor resultado de entre todos os modos, un 9,4% de descenso. 
 
O modo ferroviario, a través do único operador existente na Comunidade, 
Renfe-Cercanías, transportou 180,3 millóns de viaxeiros no 2012, un 12,6% do 
total da demanda. Esta cantidade é lixeiramente superior respecto a 2011, 
concretamente un 0,96% 
 
Financiamento 
A actividade do sistema de transportes da Comunidade de Madrid finánciase a 
través de achegas públicas procedentes dos diferentes niveis da Administración 
e das contribucións dos usuarios. 
 
O CRTM, en virtude das competencias atribuídas na súa Lei de Creación, 
constitúese no se órgano receptor de todas as achegas públicas dirixidas ao 
financiamento dos servizos de transporte, calquera que sexa a súa procedencia.  
 
As necesidades económicas do sistema de transporte derívanse das obrigas 
contractuais establecidas cos diversos operadores. En definitiva, consisten na 
retribución polos servizos prestados, xa sexa por viaxeiro transportado ou por 
unidade de produción, na que se inclúen todos os gastos de operación, e, no seu 
caso, de amortización de infraestruturas a través do canon pola súa utilización. 
O CRTM mantén en vigor un Contrato-Programa coa Administración Xeral do 
Estado para o financiamento dos servizos de transporte, da cal se derivan as 
achegas deste ao sistema de transportes en función dos compromisos 
adquiridos polo CRTM. Unha vez deducida dita contribución das necesidades 
económicas totais do CRTM, e fixada a recadación aos operadores de acordo 
coa utilización dos seus servizos, as necesidades pendentes de cubrir 
distribúense atendendo aos seguintes criterios: 
 

• As necesidades da zona A, de conformidade co establecido na Lei 6/2011 
do 28 de decembro de Medidas Fiscais e Administrativas da 
Comunidade de Madrid e no proxecto do novo Convenio de adhesión 
entre o CRTM e o Concello de Madrid, fináncianse na forma seguinte: 
 EMT de Madrid, Renfe e concesións por estrada: ao 50% entre a 

Comunidade de Madrid e o Concello de Madrid. 
 Resto de necesidades da zona A: 100% a Comunidade de Madrid. 

• As necesidades das zonas B e C son asumidas na súa totalidade pola 
Comunidade de Madrid, excepto no caso dos servizos urbanos existentes 
nos municipios de ditas zonas, a metade de cuxos déficits de explotación 
son satisfeitos polo concello respectivo. 

• As necesidades derivadas da utilización dos abonos exteriores e dos 
títulos combinados con determinados servizos entre Madrid e as 
provincias de Ávila e Segovia, son satisfeitos pola Xunta de 
Comunidades de Castela-A Mancha e a Xunta de Castela-León 
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respectivamente, xunto coa Comunidade de Madrid, en virtude dos 
acordos de financiamento. 

 
Táboa 73: Orixe dos fondos ao CRTM no ano 2012 

Estado 116.509.426,18 
Comunidade de Madrid 1.083.433.719,95 
Concello de Madrid 91.212.534,99 
Corporacións locais e Comunidades 
autónomas 7.109.638,87 

Ingresos recaudación 1.026.859.199,46 
Total orixe fondos 2.325.124.519,45 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
 

Táboa 74:  Aplicación de fondos/necesidades reais no ano 2012 
Metro de Madrid, S.A. 914.603.758,61 
Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, S.A. 489.226.462,52 

Renfe-Cercanías 138.452.083,58 
Concesións ferroviarias 125.941.572,00 
Concesións por estrada 572.884.251,56 
Outras necesidades 42.672.662,53 
Necesidades CRTM 50.381.428,61 
Total aplicación de fondos (necesidades) 2.334.162.219,41 
Resultado económico do exercicio -9.037.699,96 

Fonte. Consorcio de Transportes de Madrid, 2012 
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ANEXO 4:  O TRANSPORTE URBANO NA MANCOMUNIDADE DA 
COMARCA DE PAMPLONA  
 

A organización 

A Mancomunidade da Comarca de Pamplona é unha Entidade Local 
constituída en 1982 e integrada na actualidade por 50 municipios moi diferentes 
en canto a súa poboación, territorio e por tanto configuración. 
 
A Mancomunidade é titular dos seguintes servizos públicos: abastecemento de 
auga potable, rede de sumidoiros e saneamento e depuración de augas 
residuais; recollida, tratamento e aproveitamento de residuos urbanos; 
transporte urbano de viaxeiros; a ordenación e xestión do servizo de taxi na 
Área Territorial de Prestación Conxunta da Comarca de Pamplona e dende 
marzo de 2007 a xestión do Parque Fluvial da Comarca de Pamplona. Na 
actualidade son máis de 350.000 os habitantes que fan uso de ditos servizos. 
 
Estrutura xurídica 
O dereito ao transporte, é dicir, asegurar a mobilidade cidadán en condicións de 
calidade e prezo, é una obriga dos poderes públicos que deben dar una 
adecuada resposta. 
 
En virtude do artigo 49.1 f) da Lei Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento do Réxime Foral de Navarra, o exercicio da 
competencia exclusiva en materia de transportes que discorran integramente en 
Navarra corresponde á Comunidade Foral. 
 
A Lei Foral 8/1998, de 1 de xuño, de transporte regular de viaxeiros na 
Comarca de Pamplona-Iruñerria, veu a resolver as disfuncións que se daban na 
área metropolitana da Comarca de Pamplona no transporte regular de 
viaxeiros. Estas disfuncións estaban orixinadas polo reparto de competencias 
administrativas existentes ata ese momento entre o transporte urbano –dentro 
dos límites municipais e competencia dos concellos, neste caso exercida 
unicamente polo Concello de Pamplona- e o transporte interurbano- entre o 
resto de municipios metropolitanos e Pamplona, competencia da Comunidade 
Foral de Navarra-, que non se axustaba ao ámbito real de desprazamentos dos 
cidadáns. 
 
Dita lei foral regulou una solución de integración administrativa cunha 
autoridade única de transporte para todo o ámbito que delimitou, atribuíndo a 
súa xestión á Mancomunidade da Comarca de Pamplona, una administración 
xa existente no ámbito territorial en cuestión e dedicada á prestación de outros 
servizos públicos, con personalidade xurídica propia a e capacidade de obrar, 
na que a autonomía municipal quedaba garantida a través da participación dos 
municipios naquela. 
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A Mancomunidade asumiu estas novas competencias en transporte regular de 
viaxeiros na Comarca de Pamplona o 26 de abril de 1999, iniciándose o 
funcionamento do novo servizo do Transporte Urbano Comarcal o 26 de xullo 
de 1999, desaparecendo a partir dese momento a distinción entre servizos 
urbanos e interurbanos. 
 
A Lei Foral 8/1998 definiu un instrumento de planificación do servizo do 
transporte urbano comarcal ao que denominou Plan de Transporte Urbano da 
Comarca de Pamplona. 
 
A Mancomunidade adoptou, como modo de xestión dos servizos tanto de 
abastecemento e saneamento de auga como de xestión de residuos, o definido 
legalmente como xestión directa a través da sociedade mercantil cuxo capital 
pertence exclusivamente á Mancomunidade e cuxa denominación é “Servizos 
de la Comarca de Pamplona, S.A.”. A través desta mesma sociedade, xestiona o 
Parque Fluvial da Comarca. 
 
A xestión do transporte urbano colectivo realízase indirectamente mediante 
concesión, mentres que a prestación do servizo de taxi realízase por titulares 
privados habilitados mediante a correspondente licenza outorgada pola 
Mancomunidade. 
 
Polo tanto, son dúas organización xuridicamente diferenciadas. As bases 
normativas do funcionamento da Mancomunidade (MCP) e as da súa sociedade  
(S.C.P.S.A.) están recollidas nos seus correspondentes estatutos e a relación 
entre ambas regúlase a través do Regulamento de relacións entre MCP e 
S.C.P.S.A. 
 
Ámbito territorial 
O ámbito de prestación de cada servizo está determinado do seguinte modo: 
 

• Ciclo integral da auga (42 municipios). O ámbito de prestación deste 
servizo está definido pola demarcación territorial establecida polo 
Goberno de Navarra no Plan Director de Abastecemento de Navarra. 

• Residuos urbanos (48 municipios). Neste caso, o ámbito de prestación 
está determinado polo Plan Director de Residuos Urbanos de Navarra. 

• Transporte Urbano (18 municipios). O seu ámbito está definido na Lei 
Foral 8/1998 de 1 de xuño sobre o transporte regular de viaxeiros na 
Comarca de Pamplona. Os municipios pertencentes a este servizo en 
2013 foron 18. 

• Servizo de Taxi (19 municipios). O seu ámbito está definido na Lei Foral 
9/2005 de 6 de xullo do Taxi. Os municipios integrados neste servizo en 
2013 foron 19. 

• Parque fluvial. O seu ámbito compóñeno 8 municipios que no ano 2000 
crearon un Consorcio xunto con NILSA e Goberno de Navarra 
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extinguido en 2007 para pasar posteriormente a súa xestión á 
Mancomunidade da Comarca de Pamplona. 

 
Ilustración 58. Ámbito territorial 

 

 
Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 

 

 

Réxime económico 

A actividade da Mancomunidade está orientada á prestación dos servizos 
encomendados polos municipios integrados na mesma, coa máxima eficacia e 
eficiencia. A perspectiva económica non está orientada á obtención dun 
beneficio senón á adecuada xestión dos recursos para asegurar o obxectivo de 
máxima calidade no servizo. A través da racionalización no uso dos medios e 
do control de custes pódense establecer unas tarifas adecuadas para os clientes 
que permiten asegurar a viabilidade futura do modelo de xestión. 
 
Os resultados económicos obtidos en cada exercicio destínanse á reinversión na 
mellora de infraestruturas e medios. O fondo social está constituído polas 
achegas realizadas polos concellos mancomunados, materializadas por entregas 
en efectivo, achega de inmobilizacións e outras partidas debedoras e acredoras. 
A 31 de decembro de 2013, os fondos propios, excluídos os resultados do 
exercicio, ascenden a 60.129.458,11 euros. 
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Táboa 75: Datos xerais 
  2012 2013 
Número de traballadores 454 452 
Municipios integrados 50 50 
Total poboación atendida 358.560 360.315 
Abastecida 353.007 354.834 
Recollida residuos urbanos 357.756 359.505 
Transporte Urbano Comarcal 336.410 338.027 
Taxi 346.803 348.590 
Parque Fluvial da Comarca 92.813 93.200 
Cifra de negocios (€) 57.822.588,72 59.918.606,13 
Inversións realizadas (miles 
de €) 18.901.204,46 7.551.082,63 

Activos totais (€) 188.838.098,99 184.424.276,66 
Resultado obtido (€) 5.206.374,91 3.213.242,83 

Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 
 
Transporte Urbano Comarcal 
Co obxectivo de resolver os problemas de mobilidade entre os municipios do 
continuo urbano de Pamplona, a Mancomunidade asumiu a xestión do 
Transporte Urbano Comarcal. 
 
O obxectivo fundamental do novo servizo foi unificar a superposición das liñas 
urbanas e interurbanas existentes. Con elo foi posible mellorar a conexión entre 
zonas, barrios e municipios da Comarca de Pamplona a través de 23 liñas 
diúrnas, 10 liñas para o servizo nocturno e establecer un sistema tarifario 
homoxéneo. 
 
No 2013 a rede de transporte Urbano Comarcal conta cunha lonxitude de 226,15 
quilómetros (servizo diúrno) e 133,53 (servizo nocturno). Dispón de 515 
paradas. A flota de autobuses está integrada por 140 vehículos (dos cales o 
100% son accesibles “de piso baixo”), cunha idade media de 6,89 anos e unha 
capacidade media por autobús de 114 viaxeiros. 
 
A prestación deste servizo realízase mediante a fórmula de xestión indirecta. A 
Mancomunidade ocúpase da planificación e control do servizo e a empresa 
“Transports Ciutat Comtal” presta o servizo de acordo coas condicións 
establecidas no correspondente contrato de concesión. 
 

Táboa 76: Información xeral 
  2012 2013 
Área de atención (hectáreas) 9.159,92 9.165,45 
Poboación atendida 
(habitantes) 336.410 338.027 

Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 
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Táboa 77: Oferta do servizo 
Características da rede de 
transporte 2012 2013 

Liñas (diúrnas/nocturnas) 23/10 24/10 
Extensión Rede Diúrna 
(quilómetros) 223,97 226,15 

Extensión Rede Nocturna 
(quilómetros) 129,98 133,53 

Amplitude horaria servizo 
diúrno 06:30 - 22:30 06:30 - 22:30 

Amplitude horaria servizo 
nocturno 

22:30 - 00:30 
(D, L, M, Mi., 

X) 

22:30 - 00:30 
(D, L, M, Mi., 

X) 

22:30 - 04:30 
(Venres) 

22:30 - 04:30 
(Venres) 

22:30 - 06:30 
(Sábados) 

22:30 - 06:30 
(Sábados) 

Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 
 

Táboa 78: Flota 
Flota 2012 2013 
Nº Autobuses 140 140 
Adaptados 140 140 
Idade Media 
(anos) 6,17 6,89 

Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 
 

Táboa 79: Infraestrutura 
Infraestrutura 2012 2013 
Nº Paradas 516 515 
Con marquesiña e 
poste 1 1 

Só con marquesiña 288 297 
Só con poste 209 215 
Sen mobiliario 6 2 

Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 
 

Táboa 80: Nivel de servizo 
Nivel de servizo 2012 2013 
Km percorridos 7.830.378 7.593.337 
En servizo diúrno 7.532.398 7.299.667 
En servizo nocturno 266.366 264.693 
Horas-vehículo de 
servizo 593.165 571.908 
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En servizo diúrno 572.760 551.873 
En servizo nocturno 18.001 17.649 

Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 
 

Táboa 81: Demanda de servizo 
Demanda de 
servizo 2012 2013 

Viaxes simples 
totais 34.738.115. 33.213.417 

En servizo 
diúrno 34.076.638 32.604.492 

En servizo 
nocturno 661.477 608.925 

Viaxes Rede (2) 31.369.507 29.901.126 
Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 

 
Táboa 82: Evolución da oferta e da demanda de transporte público 

Ano 
Oferta Demanda Ratio 

Viaxeiros-
Hora 

Ratio 
Viaxeiros-

Km 

Velocidade 
Comercial Horas Km Viaxeiros 

2000 485.481 6.598.965 33.699.546 69,41 5,11 13,59 
2001 746.195 6.378.932 34.212.117 72,15 5,36 13,45 
2002 523.862 6.486.205 33.961.015 64,83 5,24 12,38 
2003 484.586 6.519.453 34.944.307 72,11 5,36 13,45 
2004* 482.052 6.366.443 33.372.871* 69,23 5,24 13,21 
2005 498.299 6.626.446 35.706.415 71,66 5,39 13,30 
2006 515.116 6.756.210 37.354.615 72,52 5,53 13,12 
2007 541.137 7.135.550 38.470.295 71,09 5,39 13,19 
2008 584.649 7.688.011 38.518.647 65,88 5,01 13,15 
2009 606.592 7.874.174 36.927.280 60,88 4,69 12,98 
2010 633.263 8.324.734 36.591.990 57,78 4,40 13,15 
2011 608.086 7.977.321 36.452.339 59,95 4,57 13,12 
2012 593.165 7.830.378 34.738.115 58,56 4,44 13,20 
2013* 571.906 7.593.737 33.213.417* 58,07 4,37 13,28 

* No ano 2004 e 2013 houbo unha folga da empresa concesionaria do TUC 
Fonte. V Plan do Transporte Urbano da Comarca de Pamplona 

 
Durante os primeiros anos da serie, entre o ano 2000 e 2007, a demanda de 
transportes creceu (14,2%) por encima da oferta (8,1%), mellorando o rateo 
entre viaxeiros e quilómetros ata acadar un máximo en 2006 de 5,53 viaxeiros 
por quilómetro percorrido. No 2008 entrase no período de crise cunha 
diminución de demanda ata o 2011 do 5,52%, aínda que non se produce unha 
readecuación da oferta ata 2011. En 2012 prodúcese unha diminución da oferta 
do 1,8% e unha diminución da demanda do 4,7%, cun mínimo na eficacia da 
rede de 4,44 viaxeiros/quilómetro.   
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A velocidade comercial, calculada como o cociente dos quilómetros percorridos 
e as horas de condución, mantívose ao longo dos anos nun rango bastante 
axustado variando entre 13,59 quilómetros/hora, observado en 2000, e 12,98 
quilómetros/hora, observado en 2009. 
 
O marco tarifario que existe actualmente é único en canto ao ámbito recollido 
na Lei baixo o seguinte esquema: 

• Billete sinxelo, para abono en metálico 
• Billete sinxelo, especial San Fermín 
• Tarifa bono-bus 
• Tarifa nocturna 
• Tarifa transbordo 
• Tarifa social A: persoas maiores de 65 anos con ingresos e patrimonio 

limitados 
• Tarifa social B: persoas maiores de 65 anos sen límite de ingresos 
• Tarifa social C: persoas integrantes de familias numerosas 
• Tarifa social D: persoas desempregadas, con idades comprendidas entre 

52 e 65   anos con ingresos e patrimonio limitados. 
• Tarifa social E: persoas que padecen minusvalía en grao igual ou 

superior ao 65%, minusvalía absoluta ou gran minusvalía, con idade 
comprendida entre 5 e 65 anos. 

 
Táboa 83: Tipos de tarifas 

  2014 2015 
  Tarifa 

2014 
1 de xaneiro 

de 2015 
Ao longo do 1º 
trimestre 2015 

Ao final do 2º 
trimestre 2015 Tipo tarifa 

Billete sinxelo 1,35 1,35 1,35 1,35 
Sinxelo San Fermín 1,6 1,6 1,6 1,6 
Bono-bus 0,67 0,67 0,67 0,7 
Servizo nocturno 1,02 1,02 1,02 1,02 
Transbordo 0 0 0 0 
Social tipo A 0,17 0,17 Desaparece Non existe 
Social tipo B 0,33 0,33 0,33 0,33 
Social tipo C 0,47 0,47 0,47 0,49 
Social tipo D 0,33 0,33 Desaparece Non existe 
Social tipo E 0,33 0,33 0,33 0,33 

Social tipo F 
Non 

existe Non existe 0,17 0,17 

Abono 30 días xeral 
Non 

existe Non existe Non existe 30 

Abono 30 días xove 
Non 

existe Non existe Non existe 24 

Abono 30 días familia 
numerosa 

Non 
existe Non existe Non existe 21 

Fonte. V Plan do Transporte Urbano da Comarca de Pamplona 
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Ilustración 59. Modalidades de pago en 2013 

 
Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 
 
Servizo de Taxi 
No ano 2005, co obxecto de mellorar o servizo de taxi en Pamplona e na súa 
Comarca e adecuar a legalidade ao novo contexto, o Parlamento de Navarra 
aprobou a Lei Foral do taxi (Lei Foral 9/2005 do 6 de xullo). Con dita lei 
impulsouse a creación dunha área de prestación conxunta do servizo que 
integra a 19 municipios da Comarca, encomendando a xestión do servizo á 
Mancomunidade da Comarca de Pamplona. Outra das medidas establecidas 
pola lei foi a creación de novas licenzas de taxi: en 2006 a Mancomunidade 
realizou unha convocatoria pola que se lle concederon 90 novas licenzas que se 
sumaron ás 223 xa existentes. 
 
En canto ao servizo, segundo o estudo de demanda realizado anualmente pola 
Mancomunidade, o número de carreiras de taxi continuou descendendo no ano 
2013 a un ritmo superior ao do ano 2012, acumulando unha caída do 23% 
respecto ao máximo rexistrado en 2007. Por outra banda, o estudo de 
satisfacción global presenta un índice de satisfacción global co servizo de 7,5, 
igual ao do pasado 2012 e máximo na serie histórica medida pola 
Mancomunidade. 
 

Táboa 84: Flota 
Flota 2013 
Nº vehículos 316 
Idade Media 
(anos) 4,05 

Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 
 
 
 

Series1; 
Parados; 

0,49%; 1% 

Series1; Tarxeta 
Tarifa A; 0,34%; 

0% 

Series1; Tarxeta 
Tarifa B; 13,95%; 

14% 

Series1; 
Tarxeta 

Tarifa C; 
6,33%; 7% 

Series1; 
Transbordo  
9,97%; 10% 

Series1; Billete 
sinxelo; 6,28%; 6% 

Series1; Billete San 
Fermín; 1,06%; 1% 

Tarxeta adulto; 
59,67% 

 149 



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 

Táboa 85: Infraestutura 
Infraestrutura 2013 
Nº Paradas 36 
Nº Prazas 236 
Km carril taxi 3 

Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 
 

Táboa 86: Demanda media semanal segundo enquisa a residentes 
Demanda media semanal 
segundo enquisa a residentes 2013 

Carreiras semanais en 
laborables 24.290 

Carreiras semanis en fins de 
semana 8.085 

Carreiras semanais totais 32.375 
Fonte. Mancomunidade da Comarca de Pamplona 

 

 150 



Informe sobre o transporte público urbano en Galicia 
  
 
 

ANEXO 5:  SUBVENCIÓNS AUTONÓMICAS PARA O 
TRANSPORTE PÚBLICO 
 

A continuación, preséntase unha táboa que recolle os orzamentos da 
Comunidade Autónoma de Galicia entre os anos 2008 e 2014. Os gastos que 
nela figuran, correspondentes á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, fan referencia ao transporte público do servizo da Dirección 
Xeral de Mobilidade. 

 
 

Táboa 87:  Orzamentos (€) da Dirección Xeral de Mobilidade relacionados co 
transporte público 2008-2014. 

2014 
Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Transporte Metropolitano de 
Galicia Convenio con FEVE 18.000 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Transporte Metropolitano de 
Galicia 6.030.224 

Transferencias de Capital a 
Empresas Privadas 

Axudas ao Sector de Transporte 
Público por Estrada. Fomento da 
Seguranza nos Taxis 

36.550 

2013 
Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Transporte Metropolitano de 
Galicia Convenio con FEVE 31.514 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Transporte Metropolitano de 
Galicia 5.887.600 

Transferencias de Capital a 
Empresas Privadas 

Axudas ao Sector de Transporte 
Público por Estrada. Fomento da 
Seguranza nos Taxis 

36.550 

2012 
Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Transporte Metropolitano de 
Galicia Convenio con FEVE 28.649 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Transporte Metropolitano de 
Galicia 6.241.237 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Apoio ao Sector de Transporte. 
Reestruturación do Sector 400.000 
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Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Apoio ao Sector de Transporte. 
Fomento do Transporte Rural 329.071 

Transferencias de Capital a 
Corporacións Locais 

Convenios cos Concellos 
Promoción Transporte Urbano 
Limpo 

600.000 

Transferencias de Capital a 
Empresas Privadas 

Axudas ao Sector de Transporte 
Público por Estrada. Fomento da 
Seguranza nos Taxis 

50.000 

2011 
Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Transporte Metropolitano de 
Galicia Convenio con FEVE 150.000 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Transporte Metropolitano de 
Galicia 6.785.987 

Transferencias de Capital a 
Empresas Privadas 

Axudas ao Sector Titulares 
Transporte Público por Estrada 4.142.011 

2010 
Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Transporte Metropolitano de 
Galicia Convenio con FEVE 65.000 

Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Fomento do Transporte Público 
Convenio con Renfe 4.000.000 

Transferencias Correntes a 
Corporacións Locais Noitebús Concellos 1.100.000 

Transferencias Correntes a 
Corporacións Locais 

Transporte Metropolitano de 
Galicia 138.586 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas Noitebús Operadores 2.980.000 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Transporte Metropolitano de 
Galicia 11.737.307 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Apoio ao Sector do Transporte. 
Reestruturación do Sector 853.358 

Transferencias de Capital a 
Empresas Privadas Seguridade Taxis 120.000 

Transferencias de Capital a 
Empresas Privadas 

Axudas ao Sector Titulares 
Transporte Público por Estrada 15.163.220 

2009 
Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Transporte Metropolitano de 
Galicia Convenio con FEVE 59.854 
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Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Fomento do Transporte Público 
Convenio con Renfe 3.766.555 

Transferencias Correntes a 
Corporacións Locais Noitebús Concellos 1.000.000 

Transferencias Correntes a 
Corporacións Locais 

Transporte Metropolitano de 
Galicia e Transporte á Demanda 127.729 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas Noitebús Operadores 2.580.000 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Transporte Metropolitano de 
Galicia e Transporte á Demanda 20.645.437 

Transferencias Correntes a 
Empresas Privadas 

Apoio ao Sector do Transporte. 
Reestruturación do Sector 280.000 

Transferencias de Capital a 
Corporacións Locais 

Refuxos e Marquesiñas para as 
Paradas de Autobuses 600.000 

Transferencias de Capital a 
Corporacións Locais 

Promoción Transporte Limpo  en 
Entornos Metropolitanos 1.688.989 

Transferencias de Capital a 
Empresas Privadas Seguridade Taxis 120.000 

Transferencias de Capital a 
Empresas Privadas 

Axudas ao Sector Titulares 
Transporte Público por Estrada 16.241.801 

2008 
Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Convenio con FEVE Plan de 
Transporte 59.854 

Transferencias Correntes á 
Administración Xeral e 
Organismos Públicos do 
Estado 

Convenio con Renfe liñas 
deficitarias 3.684.915 

Transferencias Correntes a 
Corporacións Locais Transporte Metropolitano 917.723 

Transferencias de Capital a 
Corporacións Locais 

Convenios cos Concellos 
Promoción Transporte Urbano 
Limpo 

5.629.963 

Fonte. Xunta de Galicia 
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