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INFORMACIÓ LEGAL I TÈCNICA PER A UN CONSUM RESPONSABLE D'ALCOHOL
EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT VIAL

Persones obligades a sotmetre’s a les proves de detecció:
1. Conductors que siguin aturats en un control preventiu d’alcohol
o drogues.
2. Usuaris implicats en un accident de trànsit com a presumptes
responsables del mateix (conductors, passatgers i vianants).
3. Conductors amb simptomatologia evident de trobar-se sota els
efectes d’aquest tipus de substàncies.
4. Conductors que cometin una infracció anòmala i/o reiterativa
del Reglament General de circulació.
Els controls d’ alcohol / drogues són obligatoris. Si
condueixo un vehicle a motor o un ciclomotor i m’hi nego,
podré ser imputat 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).

Taxes màximes permeses
(RGC art. 20 i 27):

Compte! si hi ha
simptomatologia o la taxa
supera 0,60 mg/l d'aire,
imputació judicial i possible
pena de presó, o multa, més
treballs comunitaris i
privació del permís de
conduir 1-4 anys

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
500 euros i 4 a 6 punts per superar la taxa sense donar
símptomes d'embriaguesa

Cada hora metabolitzem 1 UBE 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...

Prenc 1
consumició,
m'espero 1 hora i
no sobrepasso la
taxa ni corro risc

Prenc 1
consumició,
m'espero 2 hores i
no sobrepasso la
taxa ni corro risc
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