
 
 
A SINIESTRALIDADE NAS ESTRADAS. 
 
 
O mes pasado desenvolveuse en Lisboa a edición dezaseis do CONGRESO MUNDIAL 

DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE CARRETERAS (IRF). O obxectivo 

principal da xuntanza era o de amosar avanzos tecnolóxicos en materia de seguridade 

vial. 

 

Unha das entidades oficiais asistentes ao evento foi a Dirección Xeral de Tráfico 

(DGT), que se encargou de demostrar durante as celebracions o feito salientable do 

logro dunha  reducción moi  importante da siniestralidade nas estradas españolas, co 

dato siñificativo de que no ano 2009, no que houbo 1.902 falecidos, acadáronse  taxas  

semellantes ás do ano 1.963, a pesar de que o parque móvil español presenta unhas 

diferencias tan notorias se comparamos os 5 millons de vehículos que sumaba naquel 

ano, fronte aos 31 millons da actualidade. Os mecanismos que segundo Tráfico 

contribuiron de xeito eficaz nesa redución foron: a implantación de radares do tipo 540, 

o carné por puntos, e a nova lei de seguridade vial. 

 

A información estatística que presenta o OBSERVATORIO NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL, organismo dependente da DGT, referido aos accidentes mortais 

que se produxeron nas estrada españolas durante o ano pasado, establece como datos de 

partida os seguintes: 

 

               En 2.009 houbo 1.690 accidentes mortais, nos que faleceron 1.902 persoas 

fronte a 2.180 en 2.008, polo tanto houbo 278 mortos menos, o que ven representar 

un 13% no descenso. Este dato ven confirmar unha liña decrecente no cómputo  

dos últimos anos. Respecto do ano 2.003, acádase un descenso acumulado do 

50,5%. 

    

              O promedio diario de falecidos nas estradas españolas pasou dos 11 

mortos en 2.003 a  5,2 en 2.009, polo tanto 6 mortos menos por xornada. 

 



Atendendo aos meses nos que a sinistralidade experimenta un máis grande volume, 

vemos que no ano 2.009 os meses de xuño, xullo e agosto foron nos que houbo máis 

accidentes mortais, cun total de 484, fronte a 541 en 2.008. En número de vítimas e para 

eses mesmos meses, houbo 555 e 626, respectivamente. Polo tanto, baixou en 71 o 

número de persoas mortas neses tres meses. Os datos son coherentes porque nesa tríada 

é cando se concentran de xeito tradicional  os máis grandes volumes de desprazamentos 

por mor de ser tempada  estival. 

 

O mes de 2.009  no que houbo menos falecementos foi novembro, cun -24%. Pola 

conta, xuño foi o mes que presentou máis semellanza co ano anterior, ofrecendo só un 

diferencial de 3 persoas falecidas menos que en 2.008. 

 

O promedio mensual de falecidos foi de 158 persoas, isto é, 24 menos que en 2.008. 

 

No cómputo por Comunidades Autónomas, en concreto para o caso que nos interesa, en 

Galicia houbo 169 accidentes mortais nas estradas durante 2.009, fronte a 180 no 

ano anterior, polo tanto 11 menos. 

 

Houbo 185 persoas mortas no último ano, e 193 no anterior. O diferencial foi de 8 

persoas menos falecidas, o que ven representar unha porcentaxe dun  -4,1%. A 

tónica decrecente foi casi xeral  para tódalas CC.AA. 

 

Por provincias dentro da nosa Comunidade, temos, 

 

-- A CORUÑA.-       Accidentes:   62            Mortos:  71             Ano 2.009 

                                                         64                            66                     2.008 

 

--LUGO.-                                        31                            34                      2.009 

                                                        45                             49                      2.008 

 

--OURENSE.-                                31                             32                      2.009 

                                                        28                             32                      2.009 

 

--PONTEVEDRA                         45                              48                      2.009 



                                                        43                              46                      2.008 

 

Como se advirte, os datos anteriores amosan valores cambiantes. Temos que 

Pontevedra presenta as taxas máis preocupantes, con diferenciais crecentes en 

número de accidentes e de falecidos (2 máis en ambos os dous casos respecto do 

ano anterior), a diferenza de Lugo, que presenta taxas negativas (14 accidentes 

menos, e 15 mortos tamén menos).  A Coruña rexistra unha taxa de 5 mortos máis 

en relación con 2.008. 

 

Considerando a franxa horaria, aparece o dato de que en 2.009 baixan os falecidos en 

accidentes acaecidos entre as 20 e as 24 horas, un 16% menos que en 2.008. O valor 

acumulado nun período que abrangue os últimos seis anos, é dun 57,9%. Pola contra, a 

franxa que vai das 14 ás 20 horas rexistra a maior porcentaxe de vítimas mortais, ainda 

que tamén  siga a liña decrecente, dun -47,2% nos últimos seis anos. 

 

Os dias da semana nos que se produxeron máis vítimas mortais durante o ano pasado 

foron os sábados (354), e os domingos (383). Nos  fins  de semana houbo un total de  

859 mortos. 

 

Atendendo á idade dos conductores que se veron implicados en accidentes mortais  nas 

estradas, aparece o seguinte: 

 

--CONDUTORES DE ATA 14 ANOS.-     Ano 2.009:   2       Ano 2.008:     4 

--   IDEM DE 15 ATA 24 ANOS.-                                351                         450 

--   IDEM DE 25 ATA 34 ANOS.-                                653                         791 

 

Polo tanto, dun total de 2.709 que houbo no ano pasado, aparece como moi expresiva  a 

que se concentra no tramo de 25 a 34 anos, ainda que sexa inferior á de 2.008. 

 

As cifras  de vítimas mortais  en accidentes de estrada por tramos de idade, 

presentan estes resultados, 

 

-- CONDUTORES DE ATA 14 ANOS.-         Ano 2.009 . 33      Ano 2.008:  43 

-- CONDUTORES DE  15 ATA 24 ANOS.-                    286                         377 



-- CONDUTORES DE 25 ATA 34 ANOS.-                      411                        463 

 

As variacions porcentuais comparando ambos os dous anos son de, -23,3%, -24,1%, e 

- 11,2%, nos tramos indicados. 

 

Recollemos só os tramos de idade que figuran por ser os que máis nos interesan neste 

traballo, que vai enfocado de xeito  primordial a nosa mocidade. 

 

Resulta importante resaltar a evolución que experimentou a cifra de vítimas mortais en 

motocicleta, xa que se viñan acumulando taxas en aumento dende o ano 2.004. Sen 

embargo, no 2.009 houbo unha baixada dun 7,8%. Pero ainda así, a diminución resulta 

moi escasa, xa que foron só 24 vítimas menos has que houbo en 2.009 respecto do ano 

anterior.  

 

O tipo de accidente que é máis frecuente segue sendo o da saída da vía, con 791 

falecidos en 2.009, fronte a 858 en 2.008. O estudo cita como posibles factores 

concurrintes neste tipo de sinistros, a velocidade, a distración e o sono. 

 

Polo que atinxe ao tipo de vía, segue sendo  a estrada convencional a que rexistra o 

maios número de vítimas mortais (1.346), cun 71,8% do total de tipos, cara a 1.721 

en 2.008, o que supón uin descenso comparativo dun -21,8%.  

 

Tamén resulta siñificativo o aumento en 2.009 de vítimas mortais en autopista 

(118), fronte a 96 en 2.008, o que supón un incremento dun 22,9%. 

 

A omisión no  uso dos accesorios de seguridade segue suponiendo cifras importantes de 

vítimas mortais, ainda que se acumule un descenso. Vexamos: 

 

A) VITIMAS MORTAIS SEN USO DE ACCESORIOS DE SEGURIDADE. 

 

-- VITIMAS MORTAIS EN TURISMO.-    Ano 2.009:   214.      Ano 2.008:  301 

--  VITIMAS MORTAIS EN MOTOCICLETA.-                  8                             16 

 -- VITIMAS MORTAIS EN CICLOMOTOR.-                  15                             31 

 



B) TOTAL DE VITIMAS MORTAIS SEGUNDO TIPO DE VEHICULO. 

 

-- VITIMAS MORTAIS EN TURISMO.    Ano 2.009:  1.039.   Ano 2.008:   1.222 

-- VITIMAS MORTAIS EN MOTOCICLETA.-               283                            307 

-- VITIMAS MORTAIS EN CICLOMOTOR.-                   76                              83 

 

 

 

No contexto europeo, España ocupa o lugar 8, cunha taxa de 68 mortos por millón 

de poboación, polo tanto queda situada debaixo da media europea, que é de 79 

mortos. 

 

As informacions anteriores se achegan aos lectores cunha intencionalidade ben definida: 

a elocuencia que ofrecen os datos na súa fraildade debe levarnos a unha reflexión sobre 

a conveniencia de mellorar  os nosos hábitos na condución de vehículos. Previr nos só a 

nosa vida senon ademáis a dos nosos amigos ou as doutras persoas merece algún espazo 

nas nosas meditacions. 

 

                          Santiago, 11 de xuño de  2.010 

 

 

 

                           Ad. Emilio J. Ucha Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                      

 

 

 

 


