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“Only an estimated 21% of citizens have contact with police in a year, and 40% of those
contacts are merely traffic stops…”
(Bureau of Justice Statistics of the United States, 2002)

A veure... Només un 21% de la
ciutadania té un contacte directe amb
un policia en un any i, a sobre, en el
40% dels casos en què això es
produeix, és per una infracció o un
control de trànsit... Igual no m'aturen en
els propers 4 anys...

Serà cert???... A mi
fa temps que no em
paren. Però ara ve
Nadal... i pujarà
considerablement la
probabilitat que
m'aturin en un
control
d'alcoholèmia.... En
aquest sentit, hi ha
una colla de coses
que val la pena
saber.
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INFORMACIÓ
LEGAL I TÈCNICA
PER A UN CONSUM
RESPONSABLE
D'ALCOHOL EN
RELACIÓ AMB LA
SEGURETAT VIAL,
DE CARA AL NADAL
DE 2015.
Quins són els meus drets si em
sotmeten a les proves
d’alcoholèmia???
1. Controlar que entre
bufada i bufada passen
almenys 10 minuts.
2. Formular aquelles
al·legacions que vulgui fer
constar en l’acta de la
prova.
3. Contrastar-ne els resultats
via analítica (de sang,
orina o similar) en un
servei mèdic. Si al final
dono negatiu,
l’Administració haurà de
pagar-ne el cost i se’m
retornarà l’import, que
hauré deixat en dipòsit
abans de l’examen mèdic.
4. … I sempre, en tot cas, he
de ser tractat/da amb
respecte i informat/da del
motiu de la pràctica del
test i la seva mecánica
básica.

Durant aquestes festes podrem ensopegar fàcilment amb
un control policial d'alcoholèmia / drogotest. En quins
casos hi estarem obligats a passar aquestes proves?...

1. Conductors que siguin aturats en un control preventiu
d’alcohol o drogues. Un dispositiu senyalitzat
adequadament.
2. Conductors, passatgers i vianants implicats en un
accident de trànsit com a presumptes responsables del
mateix.
3. Conductors, passatgers i vianants que hagin comès
una infracció de trànsit. Sobre tot, si és anòmala o
reiterativa.
4. Conductors amb símptomes evidents de trobar-se
sota els efectes d’aquest tipus de substàncies.
5. Vianants que hagin comès una infracció. Sobre tot, si
és anòmala o reiterativa.

Claven bons pals per tot això. Paga la pena, llavors,
negar-s'hi a passar les proves???

Els controls d’ alcohol / drogues són obligatoris per a
qualsevol persona a partir dels 14 anys.
Si condueixo un vehicle a motor o un ciclomotor i m’hi
nego, presentaran càrrecs contra mi per un delicte contra
la seguretat viària, amb pena de presó de 6 mesos a 1
any i privació del dret a conduir d’1 a 4 anys (CP art. 383).
Amb antecedents penals 3 anys!...
Si sóc vianant o passatger, o conductor de bicicleta, i
m'hi nego, estaré cometent una infracció administrativa,
no penal, amb multa de 1000 euros - i pèrdua de 6 punts,
quan pertoqui.

Això vol dir que em
sancionarien com si
hagués donat el doble
de la taxa permesa o un
positiu
en
drogues
diferents de l'alcohol!!!
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Taxes màximes permeses
(RGC art. 20 i 27):
A). 0,15 mg/l d'aire expirat o 0,30 g/l de sang,
per a conductors professionals i novells
(< 2 anys antiguitat carnet)
B). 0,25 mg/l d'aire expirat o 0,50 g/l de sang,
per a la resta de conductors de vehicles a
motor, ciclomotors i bicicletes

Sancions si el resultat és positiu en
alcohol però la persona no mostra
símptomes d'intoxicació
500 euros i 4 a 6 punts per superar
la taxa sense donar símptomes
d'embriaguesa. Si en dono... tot
canvia.
*Si la taxa supera el doble de la
permesa, 1000 euros i 6 punts.
**Si el conductor ja va ser sancionat
per aquest motiu durant l'any
anterior, 1000 euros i 6 punts.

Alerta! Si dono símptomes d'alcohol o
altres, passi el que passi amb les
proves, fins i tot encara que no les
faci, em citaran a judici ràpid amb
possible pena de presó 3-6 mesos, o
multa, o treballs comunitaris, i sempre
privació del permís de conduir 1-4
anys... Amb antecedents penals 3
anys!… El mateix passaria si el
resultat superés els 0,60 mg/l...

La policia aplica a les taxes
màximes permeses un marge
d'error. Per exemple, un
conductor que tingui com a
límit 0,25 mg/l d'aire expirat, no
serà denunciat si no traspassa
l'umbral de 0,28 mg/l. Són més
garanties legals!

SI DONO POSITIU EN ALTRES
DROGUES DIFERENTS DE
L'ALCOHOL, I NO PRESENTO
SÍMPTOMES D'ANAR COLLOCAT, 1000 EUROS I 6
PUNTS.

Atenció....
si la taxa supera els
0,60 mg/l d'aire,
mostri o no
símptomes,
presentaran càrrecs
judicials directament.
Possible pena de
presó i sempre
privació del permís 14 anys...

Compte!… Em poden immobilitzar
el vehicle si dono positiu, m'hi
nego a les proves o mostro
símptomes d'embriaguesa. Això
pot comportar-me costos
econòmics afegits... A menys que
un conductor substitut se'n faci
càrrec després de bufar.
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Aquest cop serà Nadal. Un altre, un aniversari
de boda... Hi ha ocasions que ens posen en un
compromís. Consumim per pura pressió social.

En aquests casos, convé que condueixi un
altre. Ara bé, si no hi ha ningú més... com ens
ho podem manegar de manera
responsable???...
Doncs amb racionalitat, coneixement i càlcul.

Cada hora metabolitzem 1 UBE (Unitat de Beguda Estàndard) o 10 gr d'alcohol i la
taxa d'alcoholèmia baixa entre 0,20 i 0,30 mg per litre d'aire, o sigui que, quan
tingui un compromís, i per força hagi de conduir, puc aplicar el següent patró,
segons la beguda sigui fermentada o destil·lada...
Prenc 1 consumició amb 2
UBE, m'espero 2 hores per
conduir i no sobrepasso la
taxa ni corro riscos psicofísics

Prenc 1 consumició
amb 1 UBE,
m'espero 1 hora per
conduir i no
sobrepasso la taxa
ni corro riscos
psico-físics

L’equip d’educació
viària us desitja un

Nadal
i Any Nou.
bon

