
                 Baixou  a cifra de vítimas mortais nas estradas galegas neste verán 

 

 

            Segundo informou o delegado do Goberno en Galicia, durante este verán 

diminuiu nun 31,03% o número de persoas que perderon a vida nas estradas 

galegas, en concreto foron 20, polo tanto 9  menos en relación coas do  ano 

pasado.  

 

            Nos meses de xullo e agosto, que son aqueles nos que se  producen  os 

maiores movementos de tráfico, houbo 10 vítimas, o que ven dar un total de 78 

as falecidas entre xaneiro e agosto do ano en que andamos, fronte ás 96 

rexistradas no ano anterior. 

 

            No desglose por provincias nese mesmo período de tempo que vai dende 

xaneiro a agosto, foron Pontevedra e A Coruña as que acadaron as cifras máis 

altas, con 25 e 29 vítimas,  respectivamente. Houbo 16 en Lugo, e 8 en Ourense. 

Comparativamente, só é Pontevedra a provincia que mantén o mesmo número 

que no ano anterior, mentras que nas outras tres provincias as baixas son 

siñificativas: 3 en A Coruña, 7 en Lugo e 8 en Ourense.  

 

            Outro dato siñificativo  ofrecido foi o de que o  80% das vítimas se 

rexistraron  en vías convencionais, en concreto 17 do total de 20. 

 

            Tamén o de que aumentaron as mortes  de condutores en motocicleta,  

sendo 5 dese total repetido de 20, polo tanto un 25%, porcentaxe moi elevada.  

 

            Ademáis dixo que, como resultado da campaña de velocidade desenvolvida 

entre o  20 e 0 26 de agosto fixéronse 93.157 controis, dos que se derivaron 

2.070 denuncias por excesos,  resultando unha porcentaxe dun 2,2% na cifra 

total dos realizados. 

 

              Ao respeito de que o medro nas taxas das portaxes nas autoestradas poida 

supoñer unha presenta maior de camions circulando por estradas secundarias e 

polo mesmo, máis riscos de accidentalidade, manifestou a súa confianza en que, 

por efecto das negociacións que estánse levando a cabo entre o Ministerio de 



Fomento e mailas concesionarias, poida producirse unha “rebaixa” nas taxas. 

Mesmo negou a eventualidade  de que unha máis grande frecuencia de camións 

teña que devir nun aumento dos accidentes. 

 

             Como conclusión, o delegado dixo que “o verán empeza a deixar de ser a 

época máis negra”, atribuindo as melloras  rexistradas no cómputo total, a “un 

mellor comportamento” dos condutores;  un “maior respecto” ás normas de 

circulación, e a que se está a facer unha condución “máis tranquila”. 

 

                                 Santiago, 4 de setembro de 2.012 

                             OBSERVATORIO GALEGO DE XUVENTUDE 

 

           

 

            


