
 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA EN APOIO DA CREACIÓN DE VÍAS CICLISTAS PROTEXIDAS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

É incuestionable que o uso da bicicleta vai en aumento, tanto como medio de 

transporte como na súa faciana deportiva. Neste segundo aspecto tamén está a 

medrar o número de agrupacións ciclistas e equipos de triatlón que utilizan a 

bicicleta como eixo central dos seus adestramentos. 

 

Nos últimos meses veñen sendo noticia distintos accidentes de tráfico nos que 

estiveron implicados automóbiles e grupos de usuarios/as de bicicleta, e nos que 

houbo que lamentar consecuencias moi graves para a parte máis vulnerable: a 

persoa ciclousuaria. 

 

Os datos estatísticos publicados pola Dirección General de Tráfico apuntan a un 

progresivo incremento de accidentes e vítimas mortais en vías interurbanas. En 

2012 foron 1.622 sinistros con 19 falecidos; en 2013 houbo que lamentar 1.771 

accidentes e 44 mortos; e xa no ano 2015 contabilizáronse 2.278 accidentes con 

56 vítimas mortais. 

 

Estes datos indican que o progresivo incremento do uso da bicicleta non vai parello 

a unha redución da conflictividade entre este medio de transporte e o vehículo a 

motor en vías interurbanas, e mostran que é preciso un tratamento sinalético ou 

regulatorio específico. 



 

 

Neste senso, a DGT ven de presentar no mes de xullo o plan “Rutas ciclistas 

protexidas” co obxectivo de definir itinerarios nos que a persoa ciclousuaria sexa 

obxecto dunha especial vixilancia para a súa protección. Estas rutas contarán 

cunha sinalización e regulación da velocidade por tramos específica. Ademais, 

establécese que haberá controis e vixilancia especial por parte dos Corpos de 

Seguridade competentes en cada caso, particularmente nas fins de semana. 

 

En Galicia, hai 12 rutas así denominadas cun total de 689,4 quilómetros. Dúas 

delas na contorna de Santiago, pero entendemos que existen tramos que comezan 

ou rematan en Compostela que cumpren as condicións para seren incluídos no 

plan da DGT. Estes itinerarios son utilizados polos membros da Agrupación de 

Clubes Ciclistas e de Triatlón de Compostela, que xa que logo coñecen ben as 

súas características e potencialidades. 

 

Tendo en conta todo o anteriormente sinalado, a través da presente declaración, 

os Grupos Municipais do Concello de Santiago reunidos en Pleno, ACORDAN: 

 

1.-Instar á Xunta de Galicia e á Deputación Provincial da Coruña a que no 

exercicio das súas competencias doten das medidas de seguridade necesarias ás 

vías propostas no anexo I que se acompaña e que faciliten a súa declaración como 

“Ruta Ciclista Protexida”. 

 

2.-Solicitar á DGT a inclusión de ditas vías no catálogo de “Rutas Ciclistas 

Protexidas”.  

 



 

 

3.-O Concello de Santiago dotará, á maior brevidade posible, das medidas de 

seguridade necesarias á denominada “ruta Vía da Pataca” (Santiago-Lavacolla-

Sigüeiro). 

 

 

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2017 
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