
 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO:  DESVÍOS NAS LIÑAS DO TRANSPORTE URBANO A PARTIR DO LUNS 19 DE XULLO 

 
Lembrámoslles as liñas do transporte urbano que se están a desviar dos seus percorridos habituais 

por mor das obras: liñas 1, 2, 4, 8, 12, 13, C4, P1 e P7. 

Detállanse de seguido os percorridos alternativos, paradas suprimidas e provisionais durante o corte:  

 

 

1. Corte das rúas de Rosalía de Castro e Santa Marta (treito rotonda hotel Peregrino – rúa Antonio 

Rama Seoane, en dirección saída da cidade): 

Afecta ás seguintes liñas e sentidos: 

 Liña 1, sentido hospital Clínico. 

 Liña 2, sentido Rocha Vella. 

 Liña 12, sentido hospital Clínico e hospital Provincial. 

 Liña C4, sentido hospital Clínico e hospital Provincial. 

 

Estas catro liñas realizarán o seguinte desvío: itinerario habitual por Rosalía de Castro ata a rotonda 

con Mestre Mateo, onde se desviarán pola Avda. do Mestre Mateo, rotonda ao carón do Gran Hotel, 

acceso á Avda. de Barcelona, rúa de Antonio Rama Seoane e continuarán os seus itinerarios habituais 

pola rúa da Choupana. 

 

Paradas suprimidas: todas en dirección saída da cidade. 

 Rosalía de Castro nº 126 (“Telepizza”) 

 Rosalía de Castro nº 158 (fronte “hotel Peregrino”) 

 Santa Marta de Arriba nº 10 

 

Paradas alternativas temporais no desvío: 

Realizarase a parada habitual en Rosalía de Castro nº 96 (antes da rotonda con Mestre Mateo) e a 

seguinte será unha parada provisional cara o final da rúa Antonio Rama Seoane, antes de voltar ao 

itinerario habitual na rúa da Choupana. 

 

 

 

 

 

Este corte de tráfico afectará tamén aos servizos de transporte metropolitano e interurbano (viaxes a 

Milladoiro, Firminstáns, Raíces, Ribeira, Pontevedra e Vigo por N-550, Vilagarcía, O Grove…). O desvío 

que realizarán estas liñas de transporte será o mesmo que o detallado para o transporte urbano, 

quedando anulada a súa parada en Rosalía de Castro (“Telepizza”) e facendo unha parada alternativa 

na Avda. do Mestre Mateo en dirección saída da cidade. 

 

 



 

 

 

 

2. Corte da rúa de Galeras (dirección centro cidade) e invértese o sentido de circulación de Poza de 

Bar e Cruceiro do Galo: 

Afecta ás seguintes liñas e sentidos: 

 Liña  4, sentido As Cancelas. 

 Liña 8, sentido Vidán. 

 Liña 13, sentido Guadalupe e tanatorio de Boisaca. 

 Liña C4, sentido hospitais. 

 Liña P1, sentido Figueiras. 

 Liña P7, sentido San Roque / San Caetano. 

 

A consecuencia do cambio de sentido do tráfico en Cruceiro do Galo, as liñas 8 dirección Vidán e P1 

dirección Figueiras non poderán realizar o seu itinerario habitual, realizando os seguintes desvíos: 

 

- Liña 8: ata rúa da Senra, para desviarse pola Avda. Xoán Carlos I (igrexa do Pilar), Avda. da Coruña, 

Avda. das Ciencias, Avda. de Novoa Santos e acceso á estrada de San Lourenzo. 

 

Paradas suprimidas, en dirección Vidán: 

 Rúa de San Clemente (IES Rosalía de Castro) 

 Cruceiro do Galo 

 Poza de Bar 

 

Paradas alternativas temporais no desvío: 

 Avda. Xoán Carlos I (igrexa do Pilar) 

 

 

- Liña P1: Itinerario habitual polo Pombal, para logo desviarse pola rúa Galeras, Santa Isabel, rúa 

Monte Pío e itinerario habitual cara Figueiras. 

No percorrido de volta, Figueiras – San Roque, realizará o seu itinerario por Carme de Abaixo e 

Cruceiro do Galo. 

 

Paradas suprimidas, en dirección Figueiras: 

 Cruceiro do Galo. 

 Carme de Abaixo. 

 

 

 

 

 

Paradas alternativas temporais no desvío, sentido Figueiras: 

 Rúa de Galeras nº 16A e nº 38 

 Campo de Sta. Isabel. 

 Ponte da Asén e Costa de Sta. Isabel. 

 



 

 

 

- Liña 13 direcc. tanatorio: Non poderá ir por Galeras en dirección centro cidade: será 

desviada por: rúa Monte Pío, Carme de Abaixo, Cruceiro do Galo e rúa Pombal, accedendo a esta 

última en sentido contrario ao habitual por Cruceiro do Galo. 

 
Paradas suprimidas, en dirección tanatorio: 

 Costa de Santa Isabel e Ponte da Asén. 

 Rúa de Galeras (parque). 

 Rúa de Galeras nº 5 (servizos municipais). 

 

Paradas alternativas temporais no desvío: 

 A liña 13 non poderá realizar as paradas da Costa de Santa Isabel en dirección centro 

cidade, xa que se terá que desviar por Monte Pío sen poder baixar a costa. Os usuarios 

que desexen coller a liña 13 dirección centro poderán acceder ao autobús nas paradas da 

Ponte da Asén e costa de Santa Isabel en dirección Casas Novas para ir ao centro sen ter 

que abonar billete de novo ao chegar á terminal da liña. 

 

 

- Liña C4: realizará a saída da estación de autobuses, Avda. de Castelao, desviarase por Ulpiano 

Villanueva, rúa Gumersindo Busto Villanueva, Rúa de Boiro, rúa de Vista Alegre (fará a parada en rúa 

Vista Alegre antes do corte), volverá a coller Avda. de Castelao, Avda. Burgo das Nacións, Avda. 

Coimbra, San Roque, Virxe da Cerca, Senra e retoma o seu itinerario habitual por Avda. Xoán Carlos I. 

 

Paradas suprimidas: 

 Todas as paradas en dirección centro cidade desde rúa de Vista Alegre (cruce con Avda. 

Castelao) e Salvadas. 

 Rúa de Galeras (parque). 

 Rúa de Galeras nº 5 (servizos municipais). 

 Rúa de San Clemente (Alameda) 

Paradas alternativas: 

 As do percorrido citado anteriormente. 

 

 

 

Liña 4:  
 Luns a venres laborábeis: Nesta liña, cada un dos autobuses fará un percorrido distinto, do seguinte 

xeito: 

- Un autobús fará: As Cancelas – Pza. de Galicia (parada Banco Santander) – Cancelas con 

saídas: 

Saídas das Cancelas – Pza. Galicia: de 7:00 a 22:30 (cada 30 min.). 

Saídas da Pza. Galicia – As Cancelas: de 7:15 a 22:45 (cada 30 min.). 

- Outro autobús fará: Romaño – Avda. de Castelao – Avda. Coimbra – Virxe da Cerca – rúa da 

Senra – rúa de Galeras – Vista Alegre – Romaño, con saídas: 

 



 

 

Saídas do 
Romaño 

Saídas da rúa da 
Senra 

7:00 7:15 

7:30 7:45 

8:00 8:15 

8:30 8:50 

9:10 9:30 

9:50 10:10 

10:30 10:50 

11:10 11:30 

11:50 12:10 

12:30 12:50 

13:10 13:30 

13:50 14:10 

14:30 14:50 

15:10 15:30 

15:50 16:10 

16:30 16:50 

17:10 17:30 

17:50 18:10 

18:30 18:50 

19:10 19:30 

19:50 20:10 

20:30 20:45 

21:00 21:15 

21:30 21:45 

22:00 22:15 

22:30 22:45 

 

 

 

 Sábados laborábeis e domingos e festivos:  

Manteránse os horarios actuais, cada 30 minutos os sábados e cada 60 minutos os domingos e 

festivos. 

Os servizos As Cancelas – Romaño realizaranse polo seu itinerario habitual, e o servizo Romaño – As 

Cancelas irá pola Avda. de Castelao, Avda. de Coimbra, Pza. de Galicia, Virxe da Cerca e As Cancelas. 

 

 

Paradas suprimidas: 

 Todas as paradas en dirección centro cidade desde rúa de Vista Alegre (cruce con Avda. 

Castelao) e rúa Salvadas. 

 Rúa de Galeras (parque). 

 Rúa de Galeras nº 5 (servizos municipais). 

 Rúa de San Clemente (Alameda) 

 Rúa da Senra (dirección As Cancelas), sendo a parada alternativa a da Praza de Galicia 

(banco de Santander) 



 

 

Paradas alternativas: 

 As do percorrido citado anteriormente. 

 

 

 

 

 

Por último, a liña P7 (Peregrina – Grixoa) no seu traxecto en dirección centro cidade, 

accederá ao centro a través da Avda. de Castelao, San Roque e Virxe da Cerca. Afecta só aos usuarios 

de baixada. 

O seu percorrido con saídas de San Caetano / Porta do Camiño en dirección Peregrina e/ou Grixoa 

permanecerá invariábel. 

 

 

 

Para máis información teñen á súa disposición o número de información do transporte urbano: 901 

12 00 54 e a páxina web  www.tussa.org  

 

Pregámoslles disculpen as molestias que lles poidan ocasionar estas modificacións. 

 

 

 

 

 

http://www.tussa.org/

