
Recomendación dirixida á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
debido á falta de autobuses adaptados nas rutas de Fene.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia dun escrito referente
ao falta de autobuses adaptadas en Fene.

ANTECEDENTES

1. Nesa queixa esencialmente indicaba que é un mozo cunha discapacidade física do 80%
que desexa levar a cabo unha vida o máis normalizada posible, pero non encontra máis que
atrancos. Vive nun pobo afastado e o servizo de transporte adaptado é bastante deficiente.
Conseguiu entrar na escola de idiomas de Ferrol e está estudando francés. En setembro
pensa estudar inglés tamén e quere facer actividades de lecer, consultas médicas, etc., pero
raras veces consigue o servizo. Reclama tamén polo excesivo número de barreiras
arquitectónicas e a imposibilidade dun bus adaptado na súa zona para achegarse a Ferrol ou
A Coruña, as cidades, quedando a súa vida moi limitada, “entre catro paredes”. Sinala que lle
urxe levar unha vida normalizada e sen barreiras. Esixe un bus adaptado para poder ir aos
seus destinos.

2. Ante iso requirimos información en diferentes ocasións á Consellería de Traballo e
Benestar e ao Concello de Fene. Dado que os informes achegados non daban conta dun
adecuado tratamento do problema requirimos aclaración á consellería. Esta remitira o
asunto á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, competente en
materia de mobilidade. Non se deron a coñecer circunstancias que permitan entender que o
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problema xa non se da. Unicamente se sinalaron os vehículos adaptados dispoñibles, pero
non os horarios nos que poden ser utilizados con garantías suficientes, entre elas que o
espazo para situarse (de acordo co disposto regulamentariamente), que debe estar
dispoñible sen necesidade de preaviso.

3. Máis recentemente as consellería competentes sinalaron o seguinte. A Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sinala que “esta Dirección Xeral de Mobilidade
en escrito con data 19/06/2014, comunicoulle que a empresa …. conta cun vehículo
accesible, e que a empresa …. dispón de cinco vehículos deste tipo … De conformidade co
disposto na Resolución da Dirección Xeral de Mobilidade de data 26 de febreiro de 2010,
pola que se aproba o Plan de modernización das concesións de transporte público regular
permanente de persoas de uso xeral por estrada de Galicia (agora contratos de xestión de
servizos públicos de transporte), a partir do 1 de xaneiro de 2011, as empresas contratistas
deberían garantir que fora accesible calquera vehículo que se adscribira por primeira vez a
contratos de xestión de servizos públicos de transporte de Galicia e, a partir do 1 de xaneiro
de 2018, deberá ser accesible calquera vehículo que se pretenda adscribir a calquera
contrato. Este cambio, non obstante, non será inmediato nin permitirá a curto prazo
dispoñer dunha flota de vehículos plenamente adaptada ás necesidades do conxunto dos
usuarios potenciais dos servizos. As empresas contratistas actualmente, non teñen a obriga
de asignar os vehículos accesibles a expedicións concretas. No proceso de implantación
progresivo de vehículos accesibles, procurarase desde a administración adaptar a oferta de
servizos para que a accesibilidade poida ser percibida polos usuarios”.

4. A Consellería de Traballo e Benestar remitiu tamén diversos informes. Sinala que “o 21 de
outubro de 2014 solicitamos ás empresas contratistas do transporte da Ruta Fene-Ferrol os
traxectos que realizan os autobuses accesibles e os seus horarios habituais para esta ruta,
información que se está á espera de recibir e da que se remitirá o antes posible unha vez se
reciba”. Posteriormente se sinala que “se recibiu o informe que o 21/10/14 se solicitou á
empresa …… indica o 29/10/14 (entrada do 3 de novembro) o seguinte: "A empresa … en
virtude do Plan de Modernización das concesións do transporte público de viaxeiros por
estrada da Xunta de Galicia, está implantando de forma progresiva vehículos accesibles para
todas as súas liñas concesionables. Dos 5 vehículos adscritos actualmente e adaptados para
usuarios de mobilidade reducida, estes encóntranse designados ás expedicións de maior
demanda deste tipo de usuarios, e en tal sentido prestan servicios nas liñas Coruña-Lugo,
Coruña-Ourense, Burela-Santiago, Coruña-Betanzos e Santiago-Ribeira". … estando
pendente da información que, no mesmo senso, se solicitou á empresa ….o 21 de outubro
de 2014 e da que se remitirá unha vez se reciba”. Posteriormente sinala que "… a empresa …
nos envía a seguinte información, tamén solicitada dende este departamento: Dentro del
contrato V-7072; XG-446 no figura ningún traxecto que cubra la ruta Fene-Ferrol”.



ANÁLISE

1. Co aportado confírmase o exposto polo reclamante, que dende hai tempo menciona que
os autobuses que cobren as rutas que ten que utilizar para os seus desprazamentos mais
frecuentes non son accesibles. Efectivamente, menciónase que unha das empresas
requiridas non ten bus adaptado para cubrir a ruta e os 5 buses adaptados con que conta
realizan outras rutas. A outra empresa non realiza a ruta.

2. A principal obxección que se debe facer ao informado polas dúas consellerías é que se dá
conta da escasa dispoñibilidade de autobuses adaptados en xeral e a inexistencia para a ruta
que utiliza o prexudicado, pero non se concreta que se comprobara que a empresa cumpra
coas  normativa na totalidade da súa flota. Infórmase adecuadamente de que a adaptación
da flota se refire aos vehículos de nova adscrición e que os outros teñen unha marxe
temporal ampla, pero non se sinala que se comprobaran os buses utilizados e que cumpran
esas disposicións.

3. Por outra banda, tal e como sinalamos nos informes ao Parlamento de Galicia e noutras
queixas, os prazos de adaptación deben interpretarse como un deber de transformación
progresiva que obriga a realización continuada das adaptacións, sen necesidade de esperar
ao fin do prazo. Por tanto, resulta precisa unha planificación das adaptacións e o seu
cumprimento progresivo, e que por parte da administración se vixíe que iso se dea de
acordo coa planificación.

4. Ademais, no informe correspondente a 2014 sinalamos que as empresas adoitan ofrecer a
posibilidade de avisar por anticipado para que se planifique o paso dun autobús adaptado á
hora concertada e para preparar os espazos adaptados dos autobuses. Iso se debe a que en
realidade non se pon a disposición a adaptación existente, senón que so se facilita mediante
aviso previo. Pola nosa banda resaltamos que o problema consistía na interpretación que se
estaba dando á obrigación de habilitar os espazos. As persoas afectadas quéixanse con razón
de que non se atopan á súa disposición con carácter xeral, senón só cando avisan con moita
anticipación. Reclaman unha interpretación da norma máis lóxica para que os autobuses
dispoñan sempre de espazos adaptados e para que non sexa necesario avisar para
habilitalos, algo que resulta discriminatorio. Os espazos reservados deben estar exentos e
nas condicións sinaladas regulamentariamente sen necesidade de aviso para a retirada de
asentos.

5. A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses
especialmente protexidos na Constitución, que obriga aos poderes públicos a realizar unha
política de prevención, tratamento, rehabilitación e integración dos discapacitados físicos,
psíquicos e sensoriais, aos que prestarán a atención especializada que requiran e ampararán



especialmente para que gocen dos dereitos que este título (I) outorga a todos os cidadáns
(art. 49). Como consecuencia do anterior, os poderes públicos, entre eles a administración
autonómica, teñen a obrigación principal de protexer os dereitos mencionados, segundo o
establecido no artigo 53 do Texto Fundamental.

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facer chegar as consellerías de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestrutura e de Traballo e Benestar a seguinte recomendación:

Que con urxencia avalíe se as empresas concesionarias da ruta cumpren as súas obrigas en
materia de accesibilidade, especialmente que toda a flota cumpre a norma de accesibilidade,
de acordo coas súas condicións, e que no caso de ser accesibles os vehículos se ofrecen como
tales sen necesidade de previo aviso; que as empresas indiquen nas súas informacións os
autobuses adaptados e as súas rutas e horarios; e que con carácter xeral se garantan os
dereitos das persoas con discapacidade en relación con tratado.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdoa atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


