Así afecta á
túa condución!

Que alteracións
producen as drogras
no teu corpo?
CÁNNABIS, MARIHUANA E HAXIX
Alteración da percepción
cambios de humor, alteración
das cores, relaxación,
hilaridade, somnolencia...
Concellería de Cultura, Turismo,
Xuventude e Promoción da Lingua

Financia

COCAÍNA
Estimulación e estado de excitación
ou aceleramento, agresividade,
menor concentración, falta
de sensación de fatiga...
ANFETAMINAS
Euforia, excitación, atraso do sono,
esgotamento, reaccións violentas...

OPIÁCEOS (morfina, heroína...)
Sensación de relaxación,
sedación, sensación de benestar
ÉXTASE
Estimulación, estado de
excitación ou aceleramento,
falta de concentración e
atención, visión borrosa...
LSD E INHALANTES
(colas, pegamentos...)
Alucinacións, reaccións agresivas,
ansiedade, pánico, cambios
de percepción e de humor...

CÁNNABIS, MARIHUANA E HAXIX
Diminución da capacidade para
tomar decisións e de percepción,
desorientación, perda de reflexos...
COCAÍNA
Reduce a capacidade para tomar
decisións e valorar riscos,
diminución da sensación de
fatiga, exceso de confianza...
ANFETAMINAS
Séntense especialmente
capacitado para a condución,
diminución da sensación de
fatiga, exceso de confianza...

Ao volante

OPIÁCEOS (morfina, heroína...)
Alteracións visuais e na atención,
perda de reflexos, somnolencia.
ÉXTASE
Diminución da fatiga, exceso de
confianza, deslumbramento, visión
borrosa, falta de concentración...
LSD E INHALANTES
(colas, pegamentos...)
Distorsión da realidade, reaccións
agresivas, diminución dos
reflexos, falta de coordinación...

RISCOS 0

Fonte: www.dgt.es

Cales son as taxas máximas de alcohol
permitadas para conducir?
ALCOHOL >
CONDUCTORES/AS:

LÍMITE EN AIRE ESPIRADO:

LÍMITE EN SANGUE:

Xeral >

0’25 gr/l

0’5 gr/l

Noveis >

0’15 gr/l

0’3 gr/l

Profesionais >

0’15 gr/l

0’3 gr/l

OUTRAS DROGAS >

TAXAS EN AIRE ESPIRADO:

SANCIÓN:

Entre 0,25 mg/l e 0,50 mg/l >

500 € e 4 puntos

Máis de 0,50 mg/l e reincidentes >

1.000 € e 6 puntos

DELITO:

PENA:

Máis de 0,60 mg/l >
Conducir baixo a influencia de
drogas tóxicas, estupefacientes
e sustancias psicotrópicas >

Prisión de 3 a 6 meses ou multa
de 6 a 12 meses ou traballos en
beneficio da comunidade de 30
a 90 días, e privación do dereito
a conducir de 1 ata 4 anos

EN SALIVA:

SANCIÓN:

Presenza de drogas >

1.000 € e 6 puntos

A negativa a someterse ás probas de alcohol ou drogras carrexa pena de prisión de
6 meses a 1 ano e privación do dereito a conducir de 1 a 4 anos

