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SAP DEMANA MÉS SEGURETAT OPERATIVA 
ALS CONTROLS D’ALCOHOLÈMIA 

Barcelona, 14 de febrer de 2015 
 

Amb data 17 de juny de 2013, des de el SAP ja vem demanar un nou protocol per 
la realització de controls d’alcoholèmia, substàncies estupefaents, psicotròpics, 
estimulants i altres d’anàlogues amb més seguretat i que sigui més garant. 
 

 
El SAP creiem convenient i demanem 
una normativa més específica, segura i 
garant pels professionals que realitzem 
els controls i pels usuaris de la via 
pública que, aleatòriament, són aturats 
al control i pels que hi circulen 
lliurament pels voltants. 
 
En altres ocasions hem denunciant, també, 
que la normativa vigent, PNT 304/05/10, no 

regula la operativa per realitzar aquests controls, no regula els mitjans tècnics, el 
número d’agents que han d’intervenir, etcètera... 
 

 
 

MÉS AGENTS, MÉS MITJANS I MÉS SEGURETAT ÉS DIRECTAMENT 
PROPORCIONAL A CONTROLS MÉS GARANTS 

 
 

 
Amb data 26 de juliol del 2013 el Sr. Subdirector General de Recursos Humans, 
Josep Maria Sans Rodríguez, va afirmar per escrit que l’actual Procediment 
Normalitzat de Treball 304/05/10, de Detecció d’Alcohol i Substàncies 
Estupefaents, estava en revisió, aprofitem aquesta revisió per actualitzar-ho i fer-
lo més segur i més garant. 
 
Des de la Secció Sindical de l’Especialitat de Trànsit del SAP demanem unes 
pautes d’intervenció als controls d’alcoholèmia i substàncies estupefaents per la 
realització tècnica i segura de la prova: 
 

 Un mínim de 4 companys per poder realitzar els controls amb seguretat i 

garanties. En cas de no poder assumir aquest mínim d’especialistes, 

incrementar-lo i reforçar-lo amb professionals d’USC, d’ARRO o 

planificant controls juntament amb companys de les diferents Policies 

Locals. 

 Un mínim de 3 vehicles logotipats per cada control. 
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 Regular i establir diferents mètodes organitzatius per la realització dels 

controls, tenint en compte el triatge, el mostreig, zona de proves amb 

l’evidencial, la reincorporació de l’usuari a la via pública i una zona de 

reacció. Un exemple és el posicionament dels vehicles en forma de ZIGA-ZAGA 

per evitar que els vehicles que estan sent aturats no només puguin agafar 

velocitat, sinó que es vegin obligats a reduir-la. 

 Regular el lloc on s’han de fer els controls, llocs segurs amb visibilitat i 

il·luminació, localitzar els controls en llocs més segurs pels professionals i 

pels ciutadans. És important no oblidar la seguretat dels ciutadans que 

queden immobilitzats, els llocs on es realitzin els controls han de preveure 

no deixar-los desemparats un cop el control s’aixequi. 

 Senyalització correcta del control, amb connejats, senyals verticals, 

senyalització lluminosa, bandes sonores, focus portàtils amb 

connexions elèctriques als vehicles, el pont dels vehicles encesos 

(ara ens els fan apagar), punxes al final de cada control per evitar que 

alguns vehicles es puguin fer escàpols... 

 Establir una proporcionalitat entre el número màxim de persones 

aturades en relació al número de professionals que hi hagi efectuant 

el control, tenint en compte el núm. de ciutadans que hi hagi al control i no 

només el número de conductors aturats, amb més raó tenint en compte 

que l’estat en que es solen trobar i el seu comportament condicionat per la 

seva ingesta d’alcohol i/o drogues els converteix en persones més 

eufòriques, més irracionals i  imprevisibles. 

 Canviar el concepte que té el Cos en referència als controls d’alcoholèmia i 

drogues, no hem d’oblidar que la finalitat no és la recaptació sinó la 

prevenció (CONTROL PREVENTIU D’ALCOHOLÈMIA), i aquesta 

finalitat preventiva a d’anar acompanyada d’altres objectius com són 

la SEGURETAT i les GARANTIES LABORALS. 

 
La Secció Sindical de l’Especialitat de Trànsit del SAP demanem una actualització 
del Procediment Normalitzat de Treball 304/05/10, de Detecció d’Alcohol i 
Substàncies Estupefaents, que des de la vessant Operativa sigui més específica, 
segura i garant pels professionals que realitzem els controls i pels usuaris de la 
via pública tenint en compte les pautes que hem explicat anteriorment, entre 
d’altres, sempre amb l’objectiu universal de la PREVENCIÓ, GARANTIA i 
SEGURETAT. 
 

SECCIÓ SINDICAL DE TRÀNSIT DEL SAP 

SAP, SOM GENT DE TRÀNSIT 
 


