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COMISIÓN DE SEGURIDADE VÍAL DO PARLAMENTO DE 

GALICIA. 

A SEGURIDADE VIARIA NO TRANSPORTE DE 

MERCADORÍAS POR ESTRADA EN GALICIA 

SAUDO 

SEÑORAS E SEÑORES DIPUTADOS na miña condición de 

Secretario Xeral da Federación Galega de Transporte de Mercadorías 

(FEGATRAMER), agradezcolles no nome da nosa organización que 

nos teñan invitado a participar nos traballos desta comisión de 

seguridade vial. 

 

MARCO 

Para situar o marco desta cuestión dende  óptica do transporte de 

mercadorias por estrada consideramos convinte referir como se 

configura este en Galicia:  

O sector na actualidade hai mais de 7.000 empresas de 

transporte público de mercadorías por estrada, (7.015 

empresas con autorización de transporte público de mercancías según 

datos do Mº de Fomento a maio de 2014), en decembro de 2013, o 

número de empresas era de 7.138.  

Das mesmas mais da metade, 3.500 son pequenos empresarios 

autónomos con un só vehículo. 
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No seu conxunto, posúen unha flota de 20.348 vehículos 

autorizados: 

- 14.824 vehículos  pesados ( vehículos de mais de 6 tn de PMA e 

de máis de 3,5 tn de carga útil), en decembro de 2013 o número de 

vehículos era de 15.074 

- 5.524 vehículos lixeiros, o número de vehículos a decembro de 

2013 era de 5.536. 

Podemos decir que nos 3 primeiros meses do ano 2014 en 

Galicia o sector perdeu 123 empresas e 262 vehículos 

autorizados. 

 

KM Y TONELADAS TRANSPORTE PÚBLICO 

Os vehículos de transporte público de mercancías en Galicia,   

transportan o 82% das mercadorías que se moven dende a nosa 

Comunidade ou para a nosa Comunidade, percorrendo para elo mais 

de 2 mil millons de kilómetros anuais, a maior parte por estradas 

galegas e transportando diariamente perto de 350.000 toneladas 

de mercadorías con destino ás industrias, centros comerciais, 

hospitais, gasolineras, etc., permitindo con elo o seu normal 

funcionamento. 

 

Ademais en Galicia hai 4.895 empresas de transporte privado 

complementario autorizadas, con 9.232 vehículos de máis de 

3.500 kg e polo tanto ca sua correspondinte autorización de 

transporte privado complementario. 
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EMPLEO 

As empresas do sector do transporte de mercancías por estrada dan 

traballo a mais de 25.000 condutores profesionais no transporte 

público e unos 10.000 no transporte privado complementario, 

cunhas  obligacións formativas cada día mais amplas, en materias 

como seguridade viaria, conducción segura, tempos de traballo e de 

descanso, etc., pois o sector do transporte é pionerio na implantación 

da formación de acceso e  de reciclaxe obrigatoria do seu persoal 

básico, que son os condutores, por mor do  RD 1032/2007 de 20 de 

xullo de formación obrigatoria de condutores profesionais do Mº de 

Fomento, en aplicación da Directiva 2003/59/CE. 

A MAIOR FORMACIÓN E A RECICLAXE DOS CONDUCTORES UN 

FACTOR POSITIVO 

Así fronte os conductores non profesionais, que non por iso teñen por 

que facer menos horas de conducción na estrada, (viaxantes de 

comercio, mantenedores, conductores de vehículos non destinados o 

transporte de mercadorias, etc.), éstes ademáis de recibir unha 

formación básica ou de acceso, ( carnet de conducir, Curso de 

capacitación de conductor profesional 140 horas ou FP, Ciclo de 

Condutores Profesionais, ainda que en Galicia non se ten implantado 

esta FP), reciben una reciclaxe obrigatoria e presencial de tipo xeral 

35 horas cada cinco anos e outra de 18 horas tamén cada 5 anos se 

son condutores de mercadorías perigrosas.  
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ACCIDENTABILIDADE. 

 

OS DATOS DE ACCIDENTABILIDADE SEGUEN A SER PREOCUPANTES 

 

En relación con todo elo, según datos do Observatoiro Social do 

Sector do Transportes do  Ministerio  de Fomento, durante  o 

o ano 2012 en España teñense producido  3.557 accidentes con 

vítimas nas vías interurbanas con implicación de vehículos 

con autorización de transporte de mercadorías, dos mesmos: 

 

- 867 accidentes con furgonetas autorizadas. 

    -  667 accidentes con camións autorizados hata 3.500 kg. 

    - 1.326 accidentes con camións autorizados de mais de 3.500 kg. 

    -  697 accidentes con camións articulados autorizados. 

 

En todo caso, decir que tendo en conta o número de vehículos, 

camións, furgonetas e turismos, o número de accidentes de 

camions  son proporcionalmente mais baixos que o do resto de 

vehículos, turismos e furgonetas, ademáis éstos últimos fan moitos 

menos kilómetros anuais. 

  

Tamén, tendo en conta o número de vehículos de cada un dos 

segmentos de vehículos con autorización de transporte de 

mercancías, polo número de accidentes os camións articulados de 

ruta, normalmente nacional ou internacional, son os que menos 
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accidentes sofren, e na outra banda, as furgonetas e camións de 

menos de 3.500 kg, que no están sometidos a tacografo o polo tanto 

a control de tempos de condución e descanso, (R 561/2006 CE), os 

que mais. 

  

Na Comunidade de Galicia o número de accidentes con 

vítimas coa implicación de vehículos de transporte de 

mercancías e/ou viaxeiros foi do 9%, mentras a media 

estatal foi do 10%. 

 

Suliñár que dos accidentes producidos, con mortos foron 

21%, o 12% con feridos graves e o 8% con feridos leves. 

 

A estrada convencional é onde máis accidentes con vítimas se 

producen, xa que nelas ocurren o 56% dos accidentes. Mentras 

que en autovía producense o 26% dos accidentes  e o 11% en 

autoestrada. 

 

A maior causa de accidentes con vítimas nos que interveñen os 

camions é a distracción, que afecta ó 49% dos accidentes, seguido 

da infracción da regulamentación de tráfico cun 34%.  

 

Débese ter en conta que se pode dar máis dun factor no mesmo 

accidente con vítimas. 

 

O condutor do camión era español no 72% dos accidentes con 

vítimas, e extranxeiro no 28% dos accidentes, en todo caso cada 
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vez mais se producen accidentes e incidentes de seguridade vial con 

vehículos extranxeiros que realizan transporte internacional ou 

transporte interior, o chamado cabotaxe. 

 

PROBLEMÁTICAS OU ASPECTOS RELACIONADOS CON 

SECTOR QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE NA SEGURIDADE 

VIARIA. 

 

Na seguridade viaria no transporte de mercadorías influen, como xa 

sabrán, factores de tipo xeral que inciden na seguridade de circulación 

de calquer vehículo, factores xerais dosque xa teran falado, nesta 

tribuna, persoas con mais coñecementos  co que lles fala:  

 estado das estradas,  

 formación viaria,  

 estado dos vehículos,  

 formación nas habilidades de conducción, 

 a atención e fatiga, entre outros,  

Pero tamen influen  factores ou feitos específicos, derivados 

da actividade 

Vehiculos que arrastran grandes pesos ou volúmenes.  

Presencia continua na estrada sobre 8 horas día máis de 100.000 km 

de media anual. 

Rutinas que provocan falta de atención  

 Etc. 
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Todas elas son situacións normais, pero xunto con éstes, influen 

outros factores que se deben de correxir, no posible como son: 

 

1.- A FALLA DE ÁREAS DE DESCANSO E DESERVIZO 

 A  falla de áreas de descanso e servicio na maioria das estradas de 

nosa Comunidade e un factor negativo que incide na seguridade, 

dificulta o descanso e as pausa dos conductores, Resulta necesario e 

así o vimos solicitando que na planifiación e deseño das estradas da 

rede convencional se contemplen as necesarias áreas para descanso 

dos condutores, especialmente dos  transportistas profesionais, 

dificultando os necesarios descansos para garantir a capacidade de 

atención dos condutores,   deben vostedes suliñar que a falta de 

atención e causa máis frecuente dos accidentes de este tipo de 

vehículos. 

Hata o de agora, a dotación de este servizo non ten sido una 

prioridade dos poderes público que parecen telo esquencido, e o 

plano de dotacións elaborado pola Administración fai xa mais de 8 

anos segue sen desenvolverse. 

Son os empresarios da hostelería, dende sempre os que tratan de 

ofrecer estos servizos básicos os condutores profesionais, polo que  

lles estamos moi agradecidos, pero no é a súa obriga nin a súa 

función, polo que debe de ser asumido por quen ten a competencia 

en materia de estradas e seguridade vial, na Administración.   
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Poida que o feito de que Galicia non teña competencias en 

materia de seguridade vial, teña que ver con esta 

despreocupación por dotar as nosas estradas  de estas zonas 

de descanso  e servizo. 

 

2.- APARCAMENTOS 

Tamén a falla de aparcamentos para camions nas cidades e polígonos 

industrias de Galicia, xenera risco para circulación. Os camions son os 

grandes olvidados nos proxectos urbanísticos de cidades e polígonos, 

son logo causa de conflitos para o seu estacionamento, ademáis de 

xerar tamén  roblemas de seguridade vial e  de seguridade persoal 

para os propios condutores profesionais que son vitimas de roubos e 

agresiónns e para as empresas de transporte que sofren  roubos de 

mercadorias e dos propios camións.  

Debemos de ter en conta que sendo necesarios os camións para 

mantener a nosa forma de vida, tanto na circulación como a hora de  

aparcar, constiuen un problema pola sua dimensión, sendo necesario 

dispor infraestruturas adecuadas e específicas para os mesmos. Os 

camións  estacionados nas inmediacións das estradas, nas veiraruas 

dos polígonos, das vilas e cidades  constiuen verdadeiras paredes ou 

tapias que reducen a visibilidade incidindo negativamente na 

seguridade viaria. 
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3.- CRISE ECONOMICA. ENVELLECEMENTO DO PARQUE 

A recesión que sufreu a economía do noso país nestes últimos anos, 

que afectou de forma especialmente grave o transporte en Galicia, 

donde pecharon dende o ano 2008 máis de mil empresas, (según 

datos do Mº Fomento), provocou una importante caída da demanda 

e una forte baixada de prezos dos servizos de transporte que unidos 

a falla de crédito,   a escalada dos prezos dos combustible, ( o gasóleo 

supón o 50 %do custo de explotación de un camión), agravados en 

Galicia pola falta  de transparencia e competencia no mercado dos 

combustibles e pola decisión de este Parlamento a proposta do 

Goberno da Xunta de incrementar o denominado céntimo sanitario, 

que se multiplicóu por catro neste ano,  que non supuso senon outra 

areiña mais nas rodas do sector,  provocaron un rápido e progresivo 

envellecemento da flota que pasou de una antigüedade media 

dende 2005 a 2013  en vehículos pesados e vehículos rixidos 

de 6 a 11 anos, e nas cabezas tractoras de 5- 8 anos, e nos 

lixeiros de 7,4 a 9,5 anos. 

Loxicamente renovar a flota e recuperar a media perdida é unha 

tarefa de anos, e elo,  se as cousas milloran, (traballo, prezo, 

financiación etc.). 

A esta situación debemoslle de engadir, a  falta de crédito  e a 

ausencia de incentivos ou axudas a renovación das flotas de 

transporte de servizo público.  

A antigüedade como todos saben e un factor risco en materia 

de seguridade viaria, e este envellecemento constitue un 

clara fonte de riscos para seguridade vial. 
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4.- DESRREGULARIZACIÓN 

En moitos dos ámbitos do poder da Unión Europea e tamen  do Estado 

Español, estáse a confundir libertade de empresa e de mercado con 

supresión de  regulación. A supresión da regulación dos mercados 

leva consigo que impere só a lei do mais forte, que se primen 

soamente os factores económicos e nos esquenzamos da seguridade, 

do medio e das persoas. É necesario a libertade de mercado, pero 

nun mercado único, con normas únicas e iguais para todos e cunha 

regulación que preserve cuestións esenciais en materia laboral,  de 

seguridade vial e medioambiental. 

 A falta dunha priorización dos esforzos da Inspección do 

Transporte en Galicia sobre control dos grandes infractores, 

(excesos de tempos de conducción  e  minoracion de descansos en 

mais do 50% do permitido,  manipulacions graves do tacografo, 

carencia de autorización de transporte, no derradeiro ano un 10% 

das infraccions detectadas en Galicia foi por carecer de autorización 

de transporte axeitada, uso de gasóleo roxo, etc.), e de una vontade 

clara de inmovilizar este tipo de vehículos e de precintalos de xeito 

efectivo por unha banda, e por outra a falta dnha aplicación de xeito 

rigurosa do requisito de capacidade económica e  honorabiliade para 

o exerzizo da actividade, como prevé a lei, e a continua 

desrregularización da activiade, (vehículos sen tacografo por 

excepción legal, empresarios e condutores sen una  formación mínima  

obligatoria, etc.),  están dando lugar a una proliferación de vehículos 

lixeiros que con xornadas de conducción e velocidades  incontraladas, 

están contribuindo a aumentar o risco na estrada.  
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Ademaís, éstas prácticas fan que este pequeno porcentaxe de 

transportistas compitan deslealmente ca maioría, incidindo de xeito 

negativo na seguridade vial e saude e seguridade laboral. 

 

 5.- FACTOR SOCIAL 

A que podíamos denominar  “rumanización” do transporte estáse 

dando en toda la Unión Europea e polo tanto tamén en España e 

Galicia, moitas  empresas  se instalan en Rumania u otros países do 

este da UE e que fan transporte internacional e  de cabotaxe nos 

países da Unión Europea. E elo para aproveitarse das  fortes 

diferencias entre as obligacions socias e fiscais entre os países da UE 

favorecen a competencia “brutal” entre as empresas, que se fai 

mermando as condicions de traballo, as condicons de saude e 

descanso dos conductores   e repercute negativamente la seguridade 

viaria. 

As empresas españolas non son capaces de competir, e os autónomos 

fano adaptándose a estas negativas condicions, “rumanizándose”, 

deixando de dormir nun hostal `para dormir na cabina, deixando de 

comer nun restaurante, para comer na veira rua o que se leve feito.  

FAcendo mais Km para poder sobrevivir. 

Por eso as forzas e corpos de seguridade do Estadao, ademáis de 

inspeccionar os camións en relación ca normativa de transportes e 

tráfico, deberían controlar as condicions laborales dos condutores 

destas empresas extranxeiras, porque esta situación supón un 

enorme risco para a seguridade nas vías públicas, ademáis de 
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favorecer o “dumping empresarial” no sector transporte de 

mercadorías por estrada no noso País. 

6.- SITUACION DAS ESTRADAS E CUSTO DAS PEAXES 

 Os elevados custes das peaxes, fan que gran parte dos camions, 

usen en moitos casos vías secundarias alternativas as autoestradas,  

menos  seguras que estas últimas, sen dotación  de áreas de 

descanso e servizos, con moito tráfico, con paso por zonas moi 

poboadas, incremetándose de xeito importante con elo  o riscos nas 

estradas convencionais  de Galicia, tanto para os propios camións 

como para os outros usuarios das vías.  

Son exemplos en Galicia destas faltas de vías de alta capacidade 

alternativas as autoestradas, os percorridos Coruña-Santiago, 

Pontevedra-Vigo, Santiago-Ourense. 

A-55. A autovía Vigo-Porriño á altura de Mos, non dá máis de 

si, é o punto máis conflitivo da rede en Galicia, que soporta tráficos 

moi elevados, alcanzando, nalgúns tramos intensidades medias 

diarias que exceden dos 60.000 vehículos/día, precísase buscar 

solucións alternativas máis alá da redución da velocidade, como a 

eliminación da peaxe da AP-9 entre Puxeiros e Porriño unha vía pouco 

utilizada que evitaría o custe de contrucción de outra autovía (peaxe  

3,30€) 

A AG-55 Coruña a Carballo, unha autovía que naceu sen peaxe, 

pero que logo foi dada en concesión, polo que no serviu para  

desconxestionar a AC-552, pola que circulan a diario miles de 
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vehículos que fuxen da peaxe, afetando a puntos vitais da capital 

Coruñesa como o enlace dos polígonos de A Grela e Sabón. 

Autopista AP-53 Santiago-Lalín, (unha peaxe esaxerada), e como 

alternativa unha estrada de capacidade e seguridade moi 

limitada como a  N-525 

 

As estrada Convencionais, alternativas ás autoestradas de 

pagamento na nosa Comunidade, teñen unha capacidade limitada, 

son inseguras,  están en xeral mal acondicionadas e nalgúns casos, 

esquencidas. E iso a pesar de que as continuas subas da peaxe da 

AP-9 e da AP 53 expulsan centenares de condutores as vellas 

estradas convencionais como a N-550 e a N-525, que como 

decíamos están saturas en moitos casos, en mal estado de 

conservación, atravesan vilas e zonas poboadas polo tanto 

auméntanse  moito os riscos en materia de seguridade víal. 

O custo das peaxes son inasumibles para o transporte actual, con 

unos prezos reducidos brutalmente pola crise, e moi especialmente 

no curto recorrido en Galicia, así un camión que pretenda usar a AP 

9 dende Ferrol-Vigo: terá que pagar 77,3 euros ida e volta, dende A 

Coruña a Vigo: 66,4 € e dende Santaigo a Lalin 11,90€, o que ven 

representando mais do 20% do prezo do servizo do transporte.  

En xeral a AP-9,  as súas altas peaxes, que Audasa aumenta ano tras 

ano, é un factor dos que maior inseguridade vial produce en Galicia, 

pois fai que por motivos económicos moitos camións usen estradas 

alternativas saturadas en alguns casos e de pouca capacidade e 
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seguridade no maioría deles. Decir o respeto, que Audasa non tivo 

nunca a disposición de falar co sector do transporte de mercancías 

por estrada de Galicia, para tratar de chegar a acordos para mellorar 

esta situación. 

Mentras as autoestradas en Galicia no ano 2013 perden un 

5% de vehículos que circulan por elas, moitos con 

autorización de transporte de mercancías, situándose xa en 

niveis de tráfico do ano 1996. 

 

CONCLUSIÓNS. 

PARA MELLORAR A SEGURIDADE VÍAL EN GALICIA ESTAMOS 

CONVENCIDOS DA NECESIDADE DE: 

   -Potenciar a formación e a reciclaxe tanto das técnicas de 

conducción como da educación viáira. 

     -  Mellorar a infraestruturas. 

- Reducir as peaxes o tansporte público. 

- Modernizar o parque de vehículos. 

- Manter una regulación das condicións de prestación do 

servizo de transporte, única para toda a UE, (mantendo os 

actuais requisitos de capacidade profesional, económica 

honorabilidade ). 

-  
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- Operar un control uniforme sobre todas as modalidades de 

transporte, incluido o transporte lixeiro ou capilar onde os 

niveis de subcontratación e explotación levan os pequenos 

empresarios, na súa maioria autónomos, a situación  

inadmisibles con xornadas de 12 horas diarias, ademáis 

poner a ferramenta de traballo, e decir a furgoneta. 

Moitas grazas pola sua atención e quedo a súa disposición. 

 

 

 

 

 


