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SUXESTIÓN DIRIXIDA AO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIGO PARA.DETERMINAR
O PAGAMENTO EN METALICO DO PREZO DO TRANSPORTE NOS AUTOBUSES URBANOS.

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

Acusamos recibo do seu escrito do 24 de febreiro (rexistro de saída nº 5392), en relación co
expediente de queixa referenciado, iniciado nesta Institución a instancias de xxxxx, polo
incidente acontecido o día 4 de novembro de 2014 no autobús C-4 da empresa Vitrasa na
parada da rúa Urzáiz, no termo municipal de Vigo.

Tomamos coñecemento da súa información e coa data de hoxe damos traslado da mesma á
interesada e informámoslle que na tramitación da queixa tivéronse en conta os seguintes:

ANTECEDENTES

1º) Coa data do 19 de novembro de 2014, admitiuse a trámite a citada queixa e promóvese,
ante o Concello de Vigo, unha investigación, sumaria e informal, coa finalidade de clarexar os
feitos consignados no escrito de reclamación.

2º) Transcorrido o prazo indicativo de 15 días hábiles para recibir a información requirida,
reiterouse a súa remisión, o día 13 de febreiro de 2015, ante a administración municipal de
Vigo.

Expediente: N.7.Q/23057/14
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3º) Coa data do 24 de febreiro pasado, o Concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e
Voluntariado, infórmanos que tanto a empresa concesionaria do transporte urbano de
viaxeiros (VITRASA), como a policía local que participou no incidente denunciado,
manifestan que os feitos consistiron en que a cidadá tiña a tarxeta do seu fillo caducada, e
ao ir a abonar o billete do autobús en metálico, entregou un billete de 20 euros, non estando
obrigados os condutores para levar mais que cambio de 10 euros, razón que a señora non
alcanzou a entender e polo que o condutor do autobús, ante a postura da cidadá solicitou a
presenza da policía local, que, segundo manifesta no seu informe de data 20/2/15, tentou
mediar entre as dúas partes para atopar unha solución ao conflito, resolvéndose o incidente
de forma natural tras as indicacións dadas da normativa, decidindo a denunciante
libremente baixarse do autobús.

ANÁLISE

A información elaborada pola xefa do servizo de transportes e remitida polo citado
concelleiro, contrasta, de forma evidente, coa explicación ofrecida pola reclamante que nun
documento achegado ao expediente expón que:

“Intento pagar, pero só teño un billete de 20€ e o condutor négase a cobrarme, insiste en
que xa chamou á policía e que teño que baixar. Un señor que ía no autobús tenta pagar o
billete do neno, pero o condutor tampouco lle cobra alegando que xa chamou á policía e que
teño que baixar.

Xa na parada de Alfonso XII, a policía local sube ao autobús e ante a situación insiste en que
baixe. Antes de baixar pregúntolle ao condutor o seu nome e identificación, pero el négase a
proporcionarme nada diso, e eu non acado a ver o número de identificación na súa camisa. A
policía local ante iso, tampouco fai nada, o único que fai é baixarme do autobús, chovendo e
cun neno de cinco anos.

Non acabo de entender:

 Se o perfil caduca, como é que non se especifica na propia tarxeta e a única forma de
sabelo é xusto no momento de meter a tarxeta no aparello.

 Se tento pagar a viaxe, como é que non se me cobra (son moitas as veces que vin
pagar viaxes de 20€, e antes de deixar a un neno na rúa e chovendo aceptan os
cartos).
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 Se un viaxeiro tenta pagar o billete do neno, como é que o condutor decide que é
mellor deixar a un neno na rúa chovendo, que cobrar o billete.

 Como é que a policía local, vendo todas estas irregularidades, opta por deixar o neno
na rúa e non insiste en que o condutor me cobre a min e ao pasaxeiro que se
ofrecera a pagar a viaxe. Tampouco fai nada para que o condutor se identifique.”

CONCLUSIÓN

O devandito contraste de opinións xustifica o exercicio da atribución conferida polo artigo
32.1 da Lei autonómica 6/1984, do Valedor do Pobo, e a formulación ao Concello de Vigo, da
seguinte SUXESTIÓN:

Namentres exista a posibilidade de pago en metálico, deben adoptarse as
medidas necesarias para que os condutores dos autobuses urbanos
dispoñan de cambio para cantidades razoables. En todo caso ante a
inexistencia de cambio non debería privarse ao cidadán do transporte
público, dadas as circunstancias concorrentes expostas.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da suxestión formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.


