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Imatge d'un dels controls que s'han dut a terme el cap de setmana.

La Policia Local detecta vuit positius en una campanya de controls
d’alcoholèmia i drogues

Dilluns 8 de novembre de 2021

La Policia Local ha dut a terme aquest darrer cap de setmana diversos controls de
trànsit adreçats a la detecció de persones que estiguessin conduint sota els efectes de
begudes alcohòliques o substàncies estupefaents. L’acció s’ha dut a terme
especialment en horari nocturn i s’ha saldat amb un balanç de cinc positius per
alcoholèmia (quatre positius administratius i un positiu penal) i 2 positius
administratius per drogues.

A més, els agents també van instruir la tarda de divendres un atestat per un accident
al nucli urbà en què es va detectar un cas d’alcoholèmia positiva penal.

Cal recordar que conduir amb una taxa d’alcohol superior a 0,25 mg/l (0,15 mg/l en
el cas dels conductors professionals i novells) és una infracció administrativa que
comporta una multa d’entre 500 i 1.000 euros, a més de la pèrdua d’entre 4 i 6 punts
del carnet de conduir. En el cas de la detecció de la presència de drogues a
l’organisme, la sanció consisteix en una multa de 1.000 euros i la pèrdua de 6 punts
del carnet.

D’altra banda, són conductes delictives la conducció amb una taxa d’alcohol
superior a 0,60 mg/l i la negativa a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol o
drogues en cas de conduir amb símptomes d’haver-ne consumit.
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