
          Tolerancia CERO cos conductores que consuman drogas ao volante 
 
 
 
Segundo informou recentemente  o ministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, a 

DGT vai  poñer en marcha unha campaña co obxectivo de  previr os accidentes nas 

estradas por causa do consumo de sustancias estupefacientes dos conductores. 

Trátase de amosar tolerancia CERO con aqueles que consuman drogas mentras 

conducen os seus vehículos, tanto  polo risco que representan para si mesmos como 

para outras persoas. 

 

Intégrase esta acción no proxecto europeo DRUID, promovido e financiado pola 

Unión Europea, que chegou  por medio dos seus estudos  ás conclusións de que en 

España o consumo de droga diminúe a medida que aumentan as idades dos 

conductores; que o consumo é máis frecuente nos homes que nas mulleres en vías  

urbanas e pola madrugada, tanto nos fins de semana como en días laborables. 

 

Establécese o cálculo de que se ningún conductor circulara en España sen ter 

consumido drogas,  poderíanse evitar 480 mortes cada ano. Nun gráfico que 

comprende o período 2004-2011 observáse unha liña ascendente nos falecidos por 

estas causas. Segundo informes do Instituto Nacional de Toxicología, en 2011 o 

15% dos  mortos por accidentes de tráfico circulaban por ter consumido drogas. 

 

Na campaña de que se trata, vanse facer os controis de drogas nas estradas por 

medio de mostras biolóxícas da saliva, fórmula establecida concorde coa  última 

reforma do Código Penal do ano 2010, pola que se establece a obligatoriedade dos 

conductores de se someter ás  probas de deteción, e mesmo  facultando aos axentes 

de Tráfico para a realización das probas. 

 

O mesmo Codigo Penal no seu artigo 379.2, establece penas de cadea de 3 a 6 

meses, multas ou traballos en beneficio da comunidade de 31 a 90 días. En tódolos 

casos coa privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores durante 

más de 1 ano e ata 4 anos. 

 



Tamén o artigo 383 establece que o conductor que se negue a someterse aos 

controis será castigado con penas de cadea de 6 meses a 1 ano, e mesmo a privación 

do dereito a conducir  por máis de 1 ano e ata 4 anos. 

 

Pola súa parte, o artigo 65 da Lei de Seguridade Vial tipifica como infración moi 

grave a condución despois de ter consumido estupefacientes ou produtos análogos. 

A sanción prevista para estas situacións é de multa por importe de 500 euros e 

mesmo a retirada de 6 puntos do carné de conducir. 

 

                                        Santiago, 28 de xuño de 2.012 

                              OBSERVATORIO GALEGO DE XUVENTUDE 

 

 

 

 

 

 

 


