Alcohol i drogues, reptes de futur per a la
reducció de la mortalitat per trànsit
 Si bé la primera causa d’alteració de la conducta al volant dels
conductors espanyols són les drogues, l’alcohol es revela com
una de les causes més freqüents de sinistralitat
 El RACC aposta per a què la taxa d’alcoholèmia permesa als
conductors novells i professionals sigui 0
Barcelona, 26 de juliol de 2012.- El RACC, entitat líder en l’àmbit de la mobilitat
a Espanya amb 1.000.000 de socis, coincidint amb la nova campanya de control i
drogues posada en marxa recentment per la Direcció General de Trànsit (DGT),
analitza la incidència de l’alcohol, les drogues – principalment cànnabis i cocaïnai certs medicaments sobre la seguretat viària al nostre país. Un risc d’incidència
que es multiplica durant el mes d’agost quan hi ha moltes festes populars
nocturnes i, sovint, un cert relaxament en els desplaçaments habituals per les
vies.
El punt de partida és el projecte europeu DRUID* (Driving Under the Influenece of
Drugs, Alcohol and Medicines), que ha acumulat informació sobre diferents
camps relacionats amb la problemàtica de la conducció sota circumstàncies
alterades de conducta, i que permet dibuixar el perfil dels conductors espanyols
que abusen d’alcohol i drogues, i que combinen aquesta mala pràctica amb la
conducció.
Els resultats dels controls de trànsit fets a Espanya han estat aclaridors: la
primera causa d’alteració de la conducta va ser el consum de cànnabis, ja que el
38,6% dels casos positius obeïen a aquesta circumstància. Si a això se li afegeix,
el consum de cocaïna i altres drogues, resulta que el 51,8% dels conductors que
van donar positiu ho van fer per aquesta causa.

Aquest percentatge arribaria fins el 63,4% si es compten els conductors que, a
més de drogues, també varen donar positiu per un alt nivell d’alcohol en sang.
*Les conclusions publicades per l’Observatori Nacional de la Seguretat Viària de la DGT estan basades en els
resultats de 3.300 controls de trànsit en carretera i vies urbanes des de setembre de 2008 a agost de 2009.
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Radiografia de l’abús de psicotròpics
Les nits, horari de més risc
El risc més elevat per al conjunt de la població es concentra a les nits, tant els dies
feiners com especialment els caps de setmana i festius, ja que l’índex de controls
amb resultat positiu en aquests períodes superen àmpliament els que es registren
durant les hores del dia. El 28,5% dels controls realitzats en caps de setmana i
festius a la nit van donar positiu davant del 10,4% registrat en les hores diürnes
dels dies feiners.
Home jove, perfil de risc
Els segments de població amb més grau de risc són, en primer lloc els homes i
principalment els més joves. Mentre que els controls amb resultat positiu entre la
població masculina va arribar al 19,1% que en el cas de la femenina varen quedar
en el 7,5%.

Si bé, el consum de drogues és la pauta dominant entre la població masculina,
l’alcohol ho és entre la femenina, detectant-se també una major propensió a la
utilització d’antidepressius en el col·lectiu femení.
Causes de mortalitat en accident de trànsit
Si s’analitza la qüestió sobre l’impacte directe de les substàncies psicotròpiques
sobre les víctimes mortals d’accidents de trànsit, a partir de les des de l’Institut
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses del Ministeri de Justícia*, tant pel que
fa a conductors com a vianants, les dades són molt reveladores. Un 45% dels
conductors i un 42,2% dels vianants morts en accident de trànsit el 2011 havien
consumit alguna substància alteradora de la conducta.
Es dóna la circumstància que el perfil del conductor que ha perdut la vida en
accident de trànsit coincideix amb el perfil de conductor que, a priori, tenia més risc
de perdre-la, és a dir, una persona de sexe masculí i d’edat inferior a 30.
Tanmateix les causes de l’accident estan més relacionades amb el consum
d’alcohol barrejat o no amb altres substàncies, que amb el consum de drogues.
* 702 casos analitzats d’accident amb resultat de mort i 192 casos de vianants.
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Reptes ineludibles, malgrat la crisi
Les xifres analitzades són contundents i posen de relleu els actuals reptes de la
reducció de la sinistralitat a les vies públiques. L’increment de controls
d’alcoholèmia i drogues, la implantació de la taxa zero d’alcoholèmia en
conductors novells i professionals, així com la millora de l’oferta de transport
públic a les zones d’oci nocturn són antigues revindicacions del RACC sobre les
quals cal seguir insistint. Cal posar, però, especial èmfasi amb les campanyes
informatives que caldria que s’adrecessin més directament a segments específics
de la població (els joves, la població de mitjana edat més habituada al consum
d’alcohol, així com la població de més edat, fonamentalment femenina, amb
tractaments mèdics per l’ansietat o la depressió). Cada segment té les seves
singularitats i cal dedicar-li un esforç específic amb un missatge adequat que pot
resultar extremadament efectiu per reduir el balanç de víctimes mortals a les vies
públiques i, lògicament, posar en valor el nostre bé més preuat, la vida.

L’informe complet està disponible a:
http://tribunes.racc.cat/substancies_psicotropiques

RACC
El RACC, amb 1.000.000 de socis, és l’Automòbil Club més gran d’Espanya, líder
en l’àmbit de la mobilitat. Ofereix assistència mecànica, personal, familiar i
medicalitzada urgent. El RACC compta amb una cartera d’assegurances de
903.248 pòlisses, i està present al sector dels viatges. Com a entitat amb vocació
de servei a la societat, el RACC treballa en la formació de joves valors de l’esport
del motor i organitza tres proves pels mundials: Rallies, F1 i Motociclisme. El
RACC es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per millorar la mobilitat i la
seguretat viària.
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