
                 A SINISTRALIDADE VIARIA BAIXOU EN SETEMBRO 

 

 

Segundo as informacións facilitadas pola  DGT, en setembro baixou a sinistralidade 

viaria en Galicia  nun 21,43 por cento en relación co mesmo mes do ano 2010. Houbo 

11 falecidos nos 10 sinistros que se produciron, polo tanto 4 vítimas mortais menos que 

no ano anterior. 

 

Por provincias,  foi A Coruña a que acadou o máis grande número de vítimas, seis  en 5 

sinistros; en Pontevedra e Ourense houbo dúas  en cada unha delas. En Lugo só houbo 

unha. 

 

Dun xeito detallado, o dato máis salientable foi o de Pontevedra, onde houbo un 

decrecemento dun 66,67 por cento menos, ao baixar a cifra de 6 do ano anterior a 2 no 

corrente. Inversamente, en Ourense houbo este ano 2 vítimas, fronte a ningunha en 

2010. En canto aos datos para A Coruña e Lugo, foron dunha  baixada de 7 a 6 as 

persoas falecidas na primeira, e polo que atinxe a Lugo, baixou de 2 a 1. 

 

Por idades, 4 tiñan menos de 25 anos; 3 estaban entre os 25 e os 45, e derradeiramente, 

outras 4  superaban os 65 anos.  

 

Se agora recurrimos ao balance do tempo transcurrido dende xaneiro  ata setembro deste 

ano, é de 107 falecidos en accidentes de tráfico, xa que logo 22 persoas menos ao 

respeito do mesmo período ode 2010. Consecuentemente,  supón un descenso dun 

16,4%.  

 

Por provincias, en Pontevedra foron 27 os falecidos, fronte a 41, un 34 por cento menos. 

En A Coruña, 38 fronte a 47, un 17,39% menos. En Ourense, 18 fronte a 21,  14.29% 

menos. O dato inverso ofréceo Lugo, onde subiu de 24 a 20 do ano anterior, xa que logo 

20% a máis. 

 

Resultaría especulativo tentar de facer unha aproximación sobre as causas que poideran 

ter influido nestas baixadas, en xeral, no número de accidentes mortais nas estradas 

galegas. Parecería o máis sensato cifralas  nun conxunto de factores, que irían desde  as 

meramente coxunturais como poideran ser as raíz económica (menor consumo de 



carburantes, descenso no número de desprazamentos, etc), ata as de tipo preventivo ou 

sancionador postas en práctica dun xeito resolutivo nas políticas emanadas nos últimos 

anos dende a  DGT. 
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