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RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VILALBA (LUGO) 
PARA A INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO EN VEHÍCULOS DE TURISMO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PERSOAS E LOCALIZACIÓN DE PARADAS NO SEU TERMO MUNICIPAL.  
 
 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2016 
 
 
 
 
 

Sr. alcalde: 

A petición de Don ..., procedese á apertura deste expediente de queixa, centrado en dous 
motivos. A existencia de tres prazas de taxi, sen a instalación de taxímetro, e a utilización do 
domicilio do seu titular como parada no casco urbano no Concello de Vilalba. 

ANTECEDENTES 

- Coa data do 3 de marzo de 2016, admitiuse a trámite a reclamación formulada polo Sr. ... . 
No seu cumprimento, esta Institución promoveu ante o Concello de Vilalba unha 
investigación, sumaria e informal, co obxecto de esclarecer os feitos alegados: que unha 
empresa de Vilalba tiña 3 taxis sen taxímetro e utilizaba o seu domicilio como lugar de 
parada. 

- Transcorrido o prazo legal de 15 días sen recibir o informe municipal requirido, reiterouse o 
seu cumprimento o día 5 de abril (R. saída 3834/16). 

Expediente: N.7.Q/306/16 
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- Con data do 15 de abril, o rexistro desta Institución deu entrada ao informe remitido e que 
se transcribe: 

“Téñense outorgado, no día de hoxe, 16 licenzas de taxi, 12 con posto en parada no 
casco urbano, 2 con parada en parroquias, e 2 para servicios especiais na zona rural, 
con puntos de parada no casco urbano, todas elas co correspondente número de 
licenza, outorgado mediante acordo da Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 
día 5/05/2015. 

Que, segundo o manifestado pola policía local no seu informe confeccionado en data 
10/04/2016, todos os vehículos adscritos ás ditas prazas de taxi dispoñen do 
correspondente taxímetro debidamente autorizado e co boletín de control 
metrolóxico en regra, agás nos casos das licenzas municipais outorgadas a ..., para os 
vehículos matrículas ... (con posto en parada) e ... (con parada en Carballido), tendo 
instalado no primeiro o correspondente "taxímetro", pero sen pasar o control 
metrolóxico, e carecendo do dito aparato no segundo; e da licenza outorgada a ..., 
para o vehículo matrícula ... (para servicios especiais, con punto de parada na rúa 
Calvario), que carece do aparato taxímetro. 

Que dende o Concello estanse levando a cabo todos os trámites dirixidos a adaptar o 
servicio público de taxi á situación real actual, para adaptalo á nova normativa 
reguladora do transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia (Lei 
4/2013, de 30 de malo), que estableceu un novo marco normativo para o sector do 
taxi na CA de Galicia, entendendo que é de obrigado cumprimento para o titulares das 
licencias de taxi, e que, en caso contrario, actuarase en consecuencia. 

Que as dúas licenzas, con parada nas parroquias, teñen fixadas estas en Goiriz-Campo 
do Cristo, e en Carballido; e as dúas licenzas, para servicios especiais na zona rural, 
teñen sinalados os puntos de parada en la calle Calvario e na zona de Cuatro Caminos. 

Que, con respecto as dúas licencias denominadas "para servicios especiais na zona 
rural", entre as que se inclúe a correspondente ó citado vehículo ..., sinalar que en data 
7/05/2015 efectuouse unha consulta ó departamento competente da Xunta de Galicia 
nesta materia, sobre se estas poderían converterse en autorizacións para prestar 
servizos de "alugamento de vehículo con condutor", de conformidade co establecido 
na disposición transitoria décima da citada Lei 4/2013, introducida pola Lei 13/2015, 
do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, publicada no DOGA nº 249, 
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do 31/12/2015, da cal aínda non temos resposta, e, descoñecendo se poden sufrir esta 
conversión e, no caso dunha resposta favorable, se deben dispoñer de aparato 
taxímetro.” 

 

ANÁLISE DA INFORMACIÓN E DAS SÚAS CONSIDERACIÓNS 

Primeira. Obriga de instalar taxímetros no Concello de Vilalba. 

O artigo 41.1 da Lei autonómica 4/2013, de transporte público de persoas en vehículos de 
turismo de Galicia, establece que a disposición de taxímetro, non será obrigatoria nos 
concellos de menos de 10.000 habitantes que non estean integrados unha área territorial de 
prestación conxunta, salvo que o concello establecese a súa obrigatoriedade atendendo a 
determinadas circunstancias que enumera o citado artigo. 

No suposto do Concello de Vilalba, entendemos que esta obriga foi establecida pola 
corporación municipal ante o feito que a poboación empadroada no seu termo municipal 
ascende a 15.864 habitantes. 

E tamén supoñemos que se deu cumprimento á disposición transitoria décima da citada Lei 
4/2013, na que se fixaba que no prazo de dous anos –desde a entrada en vigor da Lei o 14 de 
xullo de 2015- para que os titulares das licencias procederan á instalación e posta en 
funcionamento dos correspondentes taxímetros. 

Segunda. Ubicación das paradas. 

Senón interpretamos de xeito inexacto os datos analizados: doce licencias de taxi teñen a 
súa parada no casco urbano, dúas nas parroquias de Goiriz-Campo do Cristo-, e de 
Carballido, e dúas posúen as licencias denominadas para servicios especiais na zona rural, as 
cales poderían converterse en autorizacións para prestar servicios de alugamento de 
vehículos con condutor, ao abeiro da disposición transitoria decimo primeira.1, da citada Lei 
4/2013. 

CONCLUSIÓN 
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Tomamos coñecemento do compromiso asumido pola administración municipal do Concello 
de Vilalba de levar a cabo todos os trámites dirixidos a adaptar o servizo publico de taxi á 
situación real actual, coa finalidade de adaptalo á nova normativa reguladora do transporte 
público de persoas en vehículos de turismo. 

En virtude do motivado, a Valedora do Pobo no exercicio das atribucións conferidas polo 
artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1984, do 5 de xuño, formula á Administración municipal do 
Concello de Vilalba a seguinte RECOMENDACIÓN: 

1) Debe garantirse que todos os vehículos que prestan os servicios de taxi, estean 
equipados con un aparato taxímetro, debidamente precintado, homologado e 
verificado de acordo coas normas establecidas polo órgano competente en 
materia de metroloxía. 

2) Deben impulsarse os trámites para que as licencias denominadas para 
servicios especiais na zona rural, poidan converterse en autorizacións para prestar 
servicios de alugamento de vehículos con condutor, de ser esa a vontade do 
Concello, cuxa autonomía esta Institución defende nos termos establecidos nos 
artigos 5 e 6 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local. 

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 recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o 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.   


