
     

 

 
 

A/A da Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia 
 
Praza de Europa 5A 2º, Polígono de Fontiñas,  
15781 Santiago de Compostela 
Tel.: 981 544 581 - Fax: 981 544 351 
Correo-e: civ.mobilidade@xunta.gal e transportepublico@xunta.gal  

 
Amoeiro, 2 de xuño de 2017 

 
ALEGACIÓNS DO CONCELLO DE AMOEIRO ÁS LIÑAS E RUTAS DESTE MUNICIPIO QUE FIGURAN 
NO ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN PROPOSTO DENDE O SISTEMA INTEGRADO  DE 
TRANSPORTE DE GALICIA, INCORPORACIÓN DE TRANSPORTE BAIXO DEMANDA, NO SEO DO SEU 
APARTADO DE SERVIZO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAXEIROS DE USO XERAL 
XG505 “OURENSE”, QUE FORMA PARTE DO PLAN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE GALICIA.  
 
O Concello de Amoeiro, unha vez revisadas as liñas e rutas que figuran para este municipio no 
Anteproxecto de Explotación indicado no título deste documento,  
 
EXPÓN:  
 
Que antes do antedito Proxecto de Explotación existen dúas liñas de transporte intermunicipal no 
Concello de Amoeiro, que o comunican coa cidade de Ourense e funcionan de luns a venres.  
Unha delas é a Liña 1 denominada “Ponte Mandrás-Cornoces-Liñares-Bóveda-Ourense”, que agora 
no Anteproxecto proposto recibe a nomenclatura “Ponte Mandrás-Avda. Coruña, 9” ou “XG505-
01”, sendo esta nova liña practicamente idéntica á ata o de agora desenvolvida por Autos 
González. De feito, mantén os mesmos horarios e frecuencias, e só elimina unha parada (a 
denominada como “cruce de Cambeo”). Tanto a liña que opera ata este momento como a 
proposta a partires de agosto de 2017 presenta as seguintes paradas e frecuencias: 
 

Nº DE 
ORDE 

PARADAS IDA 1 IDA 2 VOLTA 1 VOLTA 2 

1 PONTE MANDRÁS 7:30 15:50 7:25 14:55 

2 IGREXA DE CORNOCES 7:33 15:53 7:22 14:52 

3 CORNOCES 7:34 15:54 7:21 14:51 

4 EMPALME DE CORNOCES 7:35 15:55 7:20 14:50 

5 AMOEIRO 7:36 15:56 7:19 14:49 

6 AS QUINTÁS 7:39 15:59 7:16 14:46 

7 LIÑARES 7:40 16:00 7:15 14:45 

8 BÓVEDA 7:48 16:08 7:07 14:37 

9 CRUCEIRO (CAMBEO) 7:49 16:09 7:06 14:36 

10 CRUCE DE CAMBEO 7:50 16:10 7:05 14:35 

11 OURENSE 8:10 16:30 6:45 14:15 
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A outra nova liña denomínase “XG505-66” ou “Amoeiro-Ourense por As Quintás e Beiro”, e resulta 
totalmente allea á anterior Liña 2 que incluía as seguintes 3 rutas desenvolvidas pola empresa 
Augas do Incio (anterior Monbus e Auto Industrial): 
 

- Ruta 1 de tipo circular “Ourense-Tamallancos-Amoeiro-Trasalba-Fontefría-Ourense”, que 

incluía dúas expedicións con inicio e retorno a Ourense, saíndo a primeira ás 12:30 da 

cidade (retorno á estación de autobuses ás 13:40; 70 minutos) e a segunda ás 18:00 

(chegada á estación de autobuses ás 19:10; 70 minutos). Estas rutas penetran en Amoeiro 

por Loureiro, seguen cara a capitalidade (Amoeiro), pasan polas parroquias de Parada e 

Trasalba, retornan puntualmente ó municipio de Ourense (paradas de Pradobó e O 

Pereiro), volven a entrar no termo municipal de Amoeiro pola parroquia de Fontefría e 

seguen pola área rural de Ourense (Cabeanca-Turei, Madrosende e Vilar) antes de finalizar 

na estación de autobuses de dita cidade.     

 
- Ruta 2 “Amoeiro-Trasalba-Pereiro-Fontefría-Cabeanca-Vilar-Ourense”, que sae ás 10:00 

horas de Amoeiro despois de finalizar o transporte escolar e chega a Ourense ás 10:43 

horas, seguindo idéntico itinerario á circular pero partindo só de Amoeiro (non de 

Ourense). A restante ruta é idéntica a esta e funciona, así mesmo, de luns a venres pero en 

horario non lectivo (durante o verán, cando non hai clases), saíndo ás 9:00 de Amoeiro e 

con chegada á cidade de Ourense ás 9:43 horas. 

 
A diferenza destas liñas, a liña “XG505-66” só indica unha ou dúas paradas, que son as referidas ó 
punto de partida e chegada (Amoeiro e Ourense), deixando sen paradas ás parroquias de Rouzós, 
Parada, Fontefría e Trasalba (é dicir, a metade do municipio), e descoñecéndose o seu itinerario 
(só se sinala o principio e o final da liña). Tal liña propón unha saída de Amoeiro ás 8:30 horas (con 
chegada a Ourense ás 9:15 horas) e outra ás 16:30 horas (chegada a Ourense ás 17:40 horas). Non 
aparecen saídas en sentido inverso, é dicir, de Ourense cara Amoeiro.  
 
O documento inclúe ó final os planos das rutas, mais só aparece o referido a “Ponte Mandrás-
Avda. Coruña, 9” ou “XG505-01-01”, que non reflicte ningunha das paradas que debería conter. 
Trátase, sen dúbida, dun mapa que non se corresponde con dita ruta e, polo tanto, dun erro do 
documento recibido.  
 
Máis aló do todo o exposto, o Anteproxecto non inclúe integración escolar nin formula transporte 
a demanda para ningún dos núcleos de Amoeiro.  
 
Se as liñas de transporte intermunicipal que conectan Amoeiro con Ourense ata o día de hoxe 
resultan socialmente insatisfactorias, pouco atractivas e, como resultado, son pouco utilizadas, as 
agora propostas non son mais que unha redución e empeoramento das ata o de agora existentes. 
En concreto, a liña “XG505-01” é unha simple réplica da liña “Ponte Mandrás-Cornoces-Liñares-
Bóveda-Ourense”; por outra banda, a liña “XG505-66” a diferencia das actuais “Amoeiro-Trasalba-
Pereiro-Fontefría-Cabeanca-Vilar-Ourense” e da circular “Ourense-Tamallancos-Amoeiro-Trasalba-
Fontefría-Ourense”, ten menores frecuencias, carece de definición do seu itinerario, amosa erros 
clamorosos e carece, polo tanto, de interese público.  



     

 

Sobre a base do exposto ata este momento, e co obxecto de mellorar a atención á mobilidade da 
veciñanza, o Concello de Amoeiro formula en relación ó Anteproxecto de Explotación proposto 
para este municipio no Sistema Integrado de Transporte de Galicia (Xunta de Galicia) as seguintes  
 
ALEGACIÓNS: 
 
Respecto á nova liña “XG505-01” ou “Ponte Mandrás-Avda. Coruña, 9”, solicítase que se engada a 
expedición con saída de Ourense ás 19:30 horas, que permitía o retorno cara Ourense dende 
Amoeiro ás 20:15 horas, e que foi eliminada pola empresa concesionaria. Adicionalmente, 
considerase que tamén é preciso crear dúas novas rutas que dean cobertura durante os 
desatendidos fins de semana; en concreto, reclámase que se estenda ó sábado o horario de mañá 
desta liña, axustándoo ó carácter do fin de semana: é dicir, con saída de Ponte Mandrás ás 9:00 e 
con retorno ás 14:30 dende a Avda. de Coruña en Ourense, podendo utilizarse a volta cara a 
cidade ás 15:15 horas como unha opción adición de mobilidade intermunicipal. 
 
Polo que atinxe á liña “XG505-66”, é preciso re-deseñala ou propor alternativas ben definidas á 
mesma que dean cobertura ás catro parroquias que quedan sen servizo respecto da liña “XG505-
01”. Optando pola segunda das posibilidades, formúlanse as seguintes dúas liñas:  

 
- Liña 1: “Ourense-Tamallancos-Loureiro-Rouzós-Amoeiro-Igrexa de Parada-Portecelos-A 

Poboanza-Fontefría-Arcos-As Figueiras-Sanxiao-O Pereiro-Pradobó-Monteasnal-Palmés-

Ourense”.  

 
o Os horarios para cada unha destas paradas serán os seguintes:  

 Policía local de Ourense: 6:45 

 Tamallancos: 7:05 

 Loureiro: 7:07 

 Rouzós: 7:08 

 Amoeiro: 7:10 

 Igrexa de Parada: 7:17 

 Portecelos: 7:20 

 A Poboanza: 7:22 

 Fontefría: 7:25 

 Arcos: 7:27 

 As Figueiras: 7:28 

 Sanxiao: 7:29 

 O Pereiro: 7:32 

 Pradobó: 7:33 

 Monteasnal: 7:36 

 Palmés: 7:40 

 A Cabeanca: 7:45 

 Policía local de Ourense: 8:00  

 



     

 

- Liña 2: “Ourense-Santa Cruz de Arrabaldo-Outeiro de Trasalba-A Bergueira-Albeiros-O 

Formigueiro-Fontefría-Abruciños-Amoeiro-Rouzós-Loureiro-Tamallancos-Ourense”.  

 
o Os horarios para cada unha destas paradas serán os seguintes:  

 Policía local de Ourense: 7:05 

 Santa Cruz de Arrabaldo: 7:20 

 Outeiro de Trasalba: 7:30 

 A Bergueira: 7:33 

 Albeiros: 7:35 

 O Formigueiro: 7:37 

 Fontefría: 7:40 

 Abruciños: 7:43 

 Amoeiro: 7:46 

 Rouzós: 7:48 

 Loureiro: 7:49 

 Tamallancos: 7:51 

 Policía local de Ourense: 8:10 

 
Con estas liñas dáse cobertura ás catro parroquias que ouvida a nova liña “XG505-66”, comunícase 
a estas coa capitalidade do municipio de Amoeiro e ofértanse saídas dende os núcleos máis 
poboados das diversas parroquias para chegar a horas de interese na cidade de Ourense. A 
inclusión da parada no entorno do edificio da policía local de Ourense considérase, así mesmo, 
máis axeitada que a estación de autobuses (que é o lugar que sinala a nova liña “XG505-66”) polas 
seguintes razóns: nuclearidade urbana, proximidade á estación de ferrocarril (e, polo tanto, á 
futura estación do AVE) e familiaridade para a veciñanza de Amoeiro, moita da cal ten familia ou 
segundas residencias no barrio da Ponte; sen dúbida, esta parada é moito máis apropiada para a 
nosa veciñanza que a afastada estación de autobuses actual. 
 
As nosas alegacións solicitan saídas adicionais para ambas liñas, ao igual que acontece coa liña 
“XG505-01”. En concreto, a Liña 1 que propomos terá unha segunda saída de Ourense que pase 
por Igrexa de Parada ás 16:00 horas (saída de Ourense ás 14:30 horas) e a Liña 2 terá unha 
segunda saída que pase por Outeiro de Trasalba á mesma hora (saída de Ourense ás 15:35 horas).  
Finalmente, ambas liñas tamén terán unha expedición o sábado pasando ás 9:00 por Igrexa de 
Parada e por Outeiro de Trasalba.  
 
Con independencia destas propostas, o Concello de Amoeiro tamén considera que é preciso 
integrar viaxeiros no transporte escolar, tal e como aconteceu durante anos co TES+BUS, sendo 
este un aspecto que non figura no anteproxecto presentado pola Xunta de Galicia, e que resulta 
discriminatorio respecto do que que formula a propia administración autonómica para outros 
lugares da provincia como Xinzo, Verín ou Valdeorras, onde existe unha case total integración do 
transporte escolar e dos restantes viaxeiros.  
 



     

 

Ademais, é vontade deste concello transmitir á Xunta de Galicia a necesidade de incorporar o 
transporte a demanda nas poboacións amoeirenses que quedan fora deste esquema de 
mobilidade, como acontece con Bubeiras, Santabaia ou Os Garabatos, por exemplo.   
 
O Concello de Amoeiro subliña a súa vontade de participar coa xunta, a deputación, o concello de 
Ourense e os restantes municipios da contorna da cidade na implantación do sistema de 
transporte metropolitano, avogando pola saída dos autobuses urbanos da cidade cara os 
municipios limítrofes como mellor oportunidade para o desenvolvemento social e económico 
dunha área que conta cun potencial tan elevado como desaproveitado. Que esta opción de 
transporte non se contemple neste anteproxecto é unha eiva que debe ser abordada.  
 
Por último, e non menos importante, este municipio considera que outra das vertentes de 
interese do transporte público –os taxis- tamén poden e deben terse en conta no eido da 
mobilidade interna e externa ó Concello de Amoeiro, e no marco da flexibilidade e da necesaria 
coordinación entre administracións públicas e futuras empresas concesionarias ata que remate 
2019 (momento en que rematará a vixencia do sistema integrado de transporte que finalmente 
resulte ata entón), estamos dispostos a contemplar as alternativas de mobilidade ás que poidan 
dar lugar.  
 
Con esta última exposición, rematamos as nosas alegacións e quedamos á disposición da Xunta de 
Galicia para ultimar o sistema de mobilidade que resulte de máis utilidade á cidadanía de Amoeiro, 
Ourense e Galicia.  
 
 
Atentamente,  
 

 
Fdo.: Rafael Rodríguez Villarino 
          Alcalde de Amoeiro 
 

 


