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S U M A R I O*
*Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario.

I. PROPOSICIÓN DE LEI DE MEDIDAS URXENTES PARA A
ACTUALIZACION DO SECTOR DO TRANSPORTE PÚBLICO
DE GALICIA – BOPG núm. 648, 24-5-16
II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
• Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a
modernización do sector do transporte público de Galicia.
• Resolución do 26 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de
Mobilidade, pola que se aproba o Plan de modernización das
concesións de transporte público regular permanente de persoas
de uso xeral por estrada de Galicia.
• Resolución do 10 de maio de 2010, da Dirección Xeral de
Mobilidade, pola que se prorroga o prazo para a presentación do
documento de programación de actuacións por parte dos
concesionarios de transporte público regular permanente de
persoas de uso xeral por estrada de Galicia.
• Resolución conxunta do 1 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral
de Mobilidade e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (Amtega), pola que se aproban as especificacións
funcionais para a implantación de sistemas de axuda á explotación
(SAE) en toda a frota adscrita aos contratos de xestión de servizos
públicos de transporte regular permanente de persoas de uso xeral
por estrada de Galicia.
• Lei 6/1996, do 9 de xullo de coordinación dos servizos de
transportes urbanos e interurbanos por estrada de Galicia.
• Decreto 303/2003, do 19 de xuño, polo que se regula a prestación
de servizos regulares permanentes de transporte público por
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•
•

•

estrada de uso xeral, de varios titulares mediante o emprego dun
mesmo vehículo
Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos
de transporte público a lugares de lecer
Orde do 6 de marzo de 2008, pola que se regula a revisión das
tarifas de servizos públicos regulares permanentes de transporte
de viaxeiros de uso xeral por estrada e de estacións de autobuses,
de competencia da Xunta de Galicia.
Instrución interpretativa da orde do 6 de marzo de 2008.

Normativa estatal
•
•
•
•
•
•

Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes
terrestres.
Real Decreto 1211/1990, do 28 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei de ordenación de transportes terrestres.
Orde PRE/907/2014, do 29 de maio, pola que se implanta un
modelo de contabilidade analítica nas empresas contratistas que
prestan os servizos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral.
Orde FOM/1230/2013, do 31 de maio, pola que se establecen
normas de control en relación cos transportes públicos de viaxeiros
por estrada.
Estratexia española de mobilidade sostible.
Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de
mercado.

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA
•

Lei 2/2003, do 12 de maio, de ordenación dos transportes urbanos
e metropolitanos de viaxeiros en Andalucía.

ARAGÓN
•

Lei 14/1998, do 30 de decembro, dos transportes Urbanos da
Comunidade Autónoma de Aragón.
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•
•

Lei 17/2006, do 29 de decembro, de medidas urxentes no
sector do transporte interurbano de viaxeiros por estrada da
Comunidade Autónoma de Aragón.
Decreto 24/2008, do 12 de febreiro, do goberno de Aragón, polo
que se aproba o Regulamento de medidas para o mantemento e
mellora dos servizos de transporte interurbano de viaxeiros por
estrada da Comunidade Autónoma de Aragón.

ASTURIAS
• Decreto 1/2008, do 15 de xaneiro, polo que se establecen as
condicións de prórroga das concesións de transporte público
regular de uso xeral e permanente de viaxeiros.

BALEARES
•
•
•

Lei 4/2014, do 20 de xuño, de transportes terrestres e mobilidade
sostible das Illas Baleares.
Decreto 41/2006, do 28 de abril, de aprobación do Plan Director
Sectorial do Transporte da Comunidade Autónoma das Illas
Baleares.
Decreto 79/2006, do 15 de setembro, regulador dos requisitos e
das características técnicas que deben cumprir as empresas
concesionarias dos servizos públicos regulares de transporte de
viaxeiros por estrada na Illa de Mallorca.

CANARIAS
•
•

Lei 13/2007, do 17 de maio, de ordenación do transporte por
estrada de Canarias.
Decreto 72/2012, do 2 de agosto, polo que se aproba o
Regulamento de desenvolvemento da Lei 13/2007, do 17 de maio.

CANTABRIA
•
•

Lei de 1/2014, do 17 de novembro, de transporte de viaxeiros por
estrada.
Orde IND/14/2009, do 4 de xuño, pola que se establecen medidas
de harmonización e coordinación dos servizos de transporte público
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regular de viaxeiros por estrada de uso xeral e permanente, se fixan
obrigacións en materia de información e control para las empresas
concesionarias de ditos servizos e se crea la Rede de Transporte de
Cantabria (TC).

CASTELA-A MANCHA
•

Lei 14/2005, do 29 de decembro, de ordenación do transporte de
persoas por estrada en Castela A Mancha. (A disposición adicional
segunda foi derrogada pola Lei 9/2012, do 29 de novembro)

CASTELA E LEÓN
•

Lei 15/2002, do 28 de novembro, de transporte urbano e
metropolitano de Castela e León.

CATALUÑA
•
•
•
•
•

Lei 21/2015, do 29 de xullo, de financiamento do sistema de
transporte público de Cataluña.
Plan de infraestruturas do transporte de Cataluña 2006-2026.
Lei 9/2003, do 13 de xuño, da mobilidade.
Decreto 362/2006, de 3 de outubro, polo que se aproban as
directrices nacionais de mobilidade.
Lei 12/1987, do 28 de maio, sobre regulación do transporte de
viaxeiros por estrada mediante vehículos de motor.

EXTREMADURA
•

Lei 5/2009, do 25 de novembro, de medidas urxentes en materia
de transporte público regular, permanente e de uso xeral de
viaxeiros por estrada.

MADRID
•

Lei 5/2009, do 20 de outubro, de ordenación do transporte e a
mobilidade por estrada.
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•

Resolución do 23 de outubro de 2009, do director xerente, pola que
se dispón a publicación do acordo do 23 de outubro de 2009, da
comisión delegada do consello de administración, que aproba o
Plan de modernización e establece as condicións de validación das
concesións de transporte público regular permanente de viaxeiros
de uso xeral por estrada.

MURCIA
•

•
•

•

Lei 10/2009, do 30 de novembro, de creación do sistema integrado
de transporte público da rexión de Murcia e modernización das
concesións de transporte público regular permanente de viaxeiros
por estrada.
Lei 12/2012, do 27 de decembro, de modificación da Lei 10/2009,
do 30 de novembro.
Lei 5/2015, do 6 de marzo , de modificación da Lei 10/2009, do 30
de novembro, de creación do sistema integrado de transporte
público da rexión de Murcia e modernización das concesións de
transporte público regular permanente de viaxeiros por estrada.
Lei 10/2015, do 24 de marzo, por la que se establece o sistema
competencial no transporte urbano e interurbano da rexión de
Murcia.

NAVARRA
• Lei Foral 7/998, do 1 de xuño, reguladora do transporte público
urbano por estrada.

PAÍS VASCO
• Lei 4/2004, do 18 de marzo, de transporte de viaxeiros por estrada.
• Decreto 51/2012, do 3 de abril, polo que se aproba o Regulamento
de transporte de viaxeiros por estrada.

A RIOXA
• Lei 8/2006, do 18 de outubro, de transporte interurbano por estrada
da Rioxa.
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• Lei 8/2005, do 30 xuño, reguladora do transporte urbano por
estrada da Rioxa.

COMUNIDADE VALENCIANA
• Lei 6/2011, do 1 de abril, de mobilidade da Generalitat Valenciana.

Normativa comunitaria
•

•

•
•

Directiva 2001/23/CE do Consello, do 12 de marzo de 2001 sobre
a aproximación das lexislacións dos Estados membros relativas ao
mantemento dos dereitos dos traballadores en caso de traspasos
de empresas, de centros de actividade ou de partes de empresas
ou de centros de actividade.
Regulamento CE nº 1370/2007, do Parlamento Europeo e do
Consello do 23 de outubro de 2007, sobre os servizos públicos de
transporte de viaxeiros por ferrocarril e estrada e polo que se
derrogan os Regulamentos (CEE) nº 1191/69 e (CEE) nº 1107/70
do Consello.
Resolución do Parlamento Europeo, do 2 decembro de 2015, sobre
mobilidade urbana sostible (2014/2242(INI)).
Libro Blanco Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de
transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible
COM (2011) 144 final.

III. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
•

Sentenza 118/1996, do 27 de xuño, nos recursos de
inconstitucionalidade núm. 1191, 1390, 1391, 1392 e 1393/1987,
promovidos polo presidente do goberno contra determinados
preceptos da Lei 12/1987, do 25 de maio, do Parlamento de
Cataluña, sobre regulación do transporte de viaxeiros por estrada
mediante vehículo de motor; e polo Consello Executivo da
Generalitat de Cataluña e o Parlamento de Cataluña contra
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•

determinados artigos e preceptos da Lei 16/1987, do 30 de xullo,
de ordenación dos transportes terrestres.
Recurso de inconstitucionalidade núm. 1454-2014, contra os
artigos 6; 14.2; 17, último inciso do paragrafo primeiro e letras a) a
d); 18.2, letras b) a f); 19; 20; 21.2 y 3; 23.2; 26; 27; disposición
adicional décima e disposicións finais primeira, segunda e cuarta
da Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de
mercado.

Tribunal Supremo
• Sentenza núm. 1076/2012, do 14 de febreiro de 2012, da Sala
Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anula o artigo único,
punto catorce, no que respecta ás modificacións que introduce no
artigo 181, punto 1, letras a), b) e f) do Regulamento da Lei de
ordenación dos transportes.
• Sentenza núm.1067/2016 do14 de marzo, da Sala do Contencioso
do Tribunal Supremo, no recurso núm. 3718/2012, sobre Plan de
modernización das concesións de transporte público regular
permanente de persoas de uso xeral por estrada de Galicia.
•

Sentenza 1068/2016 do 14 de marzo de 2016, da Sala do
Contencioso do Tribunal Supremo, sobre Plan de modernización
das concesións de transporte público regular permanente de
viaxeiros por estrada da Generalitat Valenciana.

IV. DOUTRINA
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE ANDALUCIA
• Ditame 6/2002, do 28 de xuño, sobre el anteproxecto de Lei de
ordenación dos transportes urbanos e Metropolitanos de viaxeiros
de Andalucía.
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE CASTELA E LEÓN
• Informe previo IP 7/2001, do12 de decembro de 2001,sobre o
anteproxecto de Lei de Transporte Urbano en Castela e León.
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CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE ESTREMADURA
• Ditame 6/2009, do 20 de xullo de 2009, do anteproxecto de lei de
servizos do transporte terrestre en Estremadura.
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