L’Alcoholèmia
L’alcoholèmia és una de les principals causes dels accidents de trànsit al nostre país i els controls
d’alcoholèmia, una de les preocupacions dels conductors que han ingerir alguna copa. Si vostè ingereix
alcohol, no posi en perill la seva vida ni la de la resta d’usuaris de la via, i si és detingut per les
autoritats, sàpiga que li assisteixen els drets que es detallen a continuació.

Què és la taxa d’alcoholèmia?
És la concentració d’alcohol en sang o en l’aire expirat, és a dir, la quantitat de grams o mil·ligrams que
assisteixen en un llibre de sang o d’aire, respectivament. La màxima concentració en sang s’assoleix
entre els 30 i els 90 minuts desprès d’haver produït la seva ingesta.
La taxa màxima d’alcoholèmia que pot assolir una persona depèn d’una seria de variables com:

•

La quantitat d’alcohol ingerit: quan més s’hagi begut major serà la quantitat d’alcohol en sang
o en l’aire.

•

El tipus de beguda que es consumeixi i la rapidesa amb que sigui ingerida.

•

Si s’ha menjat o no.

•

El pes de la persona.

•

El Sexe: donant-se les mateixes circumstàncies, les dones solen reflectir una major taxa
d’alcoholèmia.

•

L’edat: el consum d’alcohol sol afectar més als menors de 25 anys i als majors de 60.

Quina és la taxa màxima d’alcohol permesa?
La taxa d’alcoholèmia vigent actualment és la següent:
CONDUCTOR

TAXA EN AIRE

TAXA EN SANG

GENERAL

0,25 mg/llitre

0,5 g/llitre

NOVELL

0,15 mg/llitre

0,3 g/llitre

PROFESSIONAL

0,15 mg/llitre

0,3 g/llitre

Quina quantitat d’alcohol presenten aquestes taxes?
En un home d’aproximadament 70 Kg de pes:
Home de 70 kg.

0.3 gr./llitre de sang

0.5 gr./llitre de sang

Cervesa

1 llauna (33 cl)

2 llaunes

Vi

1.5 gots (45 cl)

2.5 gots

Whisky

1 got (45 cl)

2 gots

En una dona d’aproximadament 60 Kg de pes:

Dona de 60 kg.

0.3
gr./llitre.
sang

de

Cervesa

0.5 a 1 llauna (33 cl)

2 llaunes

Vi

1 got (45 cl)

2.5 gots

Whisky

0.5 a 1 got (45 cl)

2 gots

0.5 gr./llitre de sant

Quins son els efectes de l’alcohol en la conducció?
Els efectes més destacables són els següents:

•

Disminueixen els reflexes.

•

Sensació d’excitació i sobrevaloració de les pròpies capacitats.

•

Augmenta el temps necessari per reaccionar davant un perill inesperat. Disminueix la
capacitat per calcular distàncies i velocitats.

•

Disminueix l’agudesa visual i augmenta la sensibilitat al deslluernament.

•

Pèrdua de l’autocontrol: el subjecte es torna agressiu i irritable.

•

Els moviments es tornen feixucs, donant lloc a frenades, zigzagueig i cops de volant.

•

Es presenten problemes d’equilibri i alteració a la oïda i en la parla: disminueix l’agudesa
auditiva i es trava la llengua.

•

Augmenta la resistència al dolor per l’efecte sedant que té l’alcohol.

•

Es produeixen alteracions aspiratòries.

•

Manca de memòria i capacitat d’orientació.

•

Produeix somnolència.

L’obligació de sotmetres a les proves de l’alcohol
El conductor té l’obligació de sotmetres a la pràctica de la prova d’alcoholemia i la seva negativa pot
donar lloc a dos tipus de responsabilitats:
•

Administrativa: podem ser sancionats per la comissió d’una infracció MOLT GREU que
comporta la imposició d’una multa per import de 300,51 € (50.000 Ptes.) a 601,01 € (100.000
Ptes.) la suspensió del permís de conduir per un període fins a 3 mesos, i en el seu cas, la
immobilització del vehicle com a mesura cautelar.

•

Penal: si ens neguem a realitzar la prova, podem incórrer en el DELICTE de Desobediència
Greu que pot ser sancionat amb una pena de presó de 6 mesos a 1 any.

També estan obligats a sotmetres a aquestes proves d’alcoholèmia els vianants que es vegin implicats
en un accident de trànsit si així son requerits pels agents de l’Autoritat.

Els drets del conductor davant la prova d’alcoholèmia
El detecció de l’alcohol mitjançant l’aire expirat es realitza amb uns aparells anomenats etilómetres. En
els casos que la primera prova resultés positiva, es realitzarà una segona, deixant transcórrer com a
mínim 10 minuts. Els conductors tenim dret a:

•

Sol·licitar que per si mateix o per qualsevol persona que estigui present pugui comprovar que
entre ambdues proves transcorreran com a mínim 10 minuts.

•

Formular per si mateixos o per mitjà d’un acompanyant , les al·legacions
oportunes i de les que vulgui deixar constància a la diligència que s’expedeixi.

•

Contrastar els resultats obtinguts amb l’etilometre mitjançant un anàlisi de sang.

que consideri

Si el resultat de l’anàlisi també donés positiu, estarem obligats a abonar les despeses que s’hagin
derivat al centre hospitalari; en cas contrari, les despeses aniran a compte de l’administració.

Les sancions
Les sancions que es poden imposar per conduir sota els efectes de l’alcohol poder ser de dos tipus:

•

Penals: si la conducció sota els efectes de l’alcohol ha generat algun perill per a la seguretat
del trànsit, el conductor pot ser condemnat penalment per la comissió d’un delicte contra la
seguretat del trànsit, castigat amb arrest de 8 a 12 caps de setmana o multa equivalent, així
com a la retirada del permís de conduir d’1 a 4 anys.

Al tractar-se, no oblidem, d’un delicte castigat pel Codi Penal, el conductor es veu sotmès a un judici
davant el Jutge de lo Penal amb la intervenció del Fiscal, hi haurà de ser defensat obligatòriament per
Lletrat.
En aquest delicte pot concórrer la comissió d’altres delictes si el conductor es veu implicat, a més a
més, en un accident de trànsit, com pot ser el cas de Lesions, Homicidi Imprudent, etc., així com la
responsabilitat civil que, en el seu cas, pugui derivar-se dels mateixos (hobligació d’indemnitzat al/s
perjudicat/s).
•

Administratives: la conducció sota la influència de begudes alcohòliques pot ser sancionada
també com a infracció MOLT GREU, amb multa de fins a 601.01 euros (100.000 Ptes) i la
suspensió del permís de conduir per un període de fins a 3 mesos.

No pot sancionar-se la mateixa infracció per la via penal i la via administrativa al mateix temps, ja que
s’haurà de tramitar primerament la via penal i, si el Jutge, posteriorment al judici corresponent, dictés
una sentència absolutòria, és possible que l’Autoritat Administrativa (Estat, Generalitat, Ajuntament)
iniciï els tràmits per sancionar la infracció administrativament.
En ambdós casos el conductor sancionat també perdrà els punts que li corresponguin per aquest tipus
d’infracció, segons disposa el nou sistema de permís de conducció per punts, una vegada hi hagi
resolució i sigui ferma en la via administrativa.

La immobilització del vehicle
En el cas que el conductor doni positiu a la prova d’alcoholèmia, els agents de l’Autoritat podran procedir
a la immobilització del vehicle i retirar-ho al dipòsit municipal, en cas que suposi un obstacle o risc per a
la circulació. En cas que el conductor anés acompanyat, podrà fer-se càrrec del vehicle i conduir-ho un

acompanyant, si hi té permís de conduir. A aquest efecte els Agents també li practicaran la prova
d’alcoholemia. Només se li permetrà conduir si el resultat és negatiu.
La immobilització té per objectiu impedir que el conductor ebri pugui provocar un accident o una
situació de perill o risc en el trànsit, i s’haurà de deixar sense efecte si aquest conductor assigna a altra
persona sòbria i amb permís de conduir perquè es faci càrrec de la conducció o quan s’acrediti que han
desaparegut els efectes de l’alcohol. En aquest sentit, convé saber, per últim, que les despeses que
esdevinguin de la immobilització del vehicle o el seu trasllat al dipòsit, aniran per compte del conductor
del vehicle.

