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ENXAMPEN 10.000 CONDUCTORS SENSE CARNET 
EN UN ANY, UNA XIFRA QUE NO PARA DE CRÉIXER

En el conjunt d'Espanya 153 conductors al dia van ser condemnats per conduir 
sense carnet, les associacions de víctimes se senten impotents perquè la retirada 
de carnet no té efectivitat.

Enxampen 10.000 conductors sense 
carnet en un any, una xifra que no para 
de créixer 

 
CONTROL D'ALCOHOLÈMIA I  
DROGUES 
 
Mossos i policies locals van enxampar 
més de 10.000 conductors sense car-
net l'any 2018, una xifra no ha deixat 
d'augmentar els últims 4 anys. 

La dada manté obert un debat entre 
l'administració i les associacions de víc-
times d'accidents sobre quines són les 
millors mesures per reduir aquestes xi-
fres: des de l'enduriment de penes fins 
a una millor educació, i també atenció 
psicològica per a certs casos. Les as-
sociacions de víctimes se senten impo-
tents perquè la retirada de carnet no té 
efectivitat. 

Fa 4 anys, als controls policials es 

van enxampar 8.000 conductors que no 
havien tingut mai permís de conduir, 
que havien perdut tots els punts o als 
quals un jutge els havia suspès el car-
net. 

Albert Raül Esteban, cap del Ser-
vei Català de Trànsit Tarragona, explica 
que volen fomentar la responsabilitat 
dels conductors: «La casuística pot ser 
molt àmplia des de persones que tenen 
por de suspendre l'examen, persones 
que es posen molt nervioses, persones 
que sempre han conduït i com que no 
els han detectat mai, ho continuen fent. 
En última instància, el que volem des 
del Servei Català del Trànsit és fomen-
tar la responsabilitat de totes les per-
sones que condueixen.» 

Les associacions de familiars de 
víctimes d’accidents de trànsit que par-
ticipen en els cursos per recuperar el 
permís creuen que s'ha de limitar el 

nombre de vegades 
que els conductors 
reincidents es poden 
presentar i que s'ha de 
prioritzar la feina dels 
psicòlegs. 

Des de l'Associa-
ció de Prevenció d'Ac-
cidents de Trànsit, Pi-
lar Cabrera explica 
que hi ha casos que 
es poden diagnosticar 

i tractar: «Hi ha persones que ja veus 
que encara que hi posis molts mitjans 
no canviaran d'actitud. En canvi, si la 
psicòloga pot diagnosticar aquella per-
sona com un malalt de qualsevol tipus 
d'addicció, de malaltia, del que sigui...., 
es pot posar aquesta persona en trac-
tament.» 

La majoria de condemnats a presó 
per delictes contra la seguretat viària 
ho són per conduir sense permís. David 
lanaspa, advocat i professor associat 
de la URV, està treballant en la seva 
tesi doctoral sobre la pena de privació 
de conduir vehicles: «L'any 2017 es van 
imposar als tribunals espanyols 56.000 
penes de privació del dret a conduir a 
l'àmbit penal, això per  fer-nos-en una 
idea, ens indica que 153 conductors al 
dia van ser condemnats per aquesta 
pena.» 

Conduir sense permís és un delicte 
penat amb multes econòmiques, tre-
balls a la comunitat o la presó. 

  
IMPOTÈNCIA DE LES VÍCTIMES 

 
El 2016, un conductor sense carnet va 
atropellar a Vilabella, Alt Camp, dues ci-
clistes i va fugir. La Marta, amb una filla 
petita, va morir al cap de pocs minuts, i 
la Lídia va quedar ferida greu. 

La jutgessa el va deixar en llibertat 
amb càrrecs perquè considerava que 
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 
Font: www.recuperapunts.cat 

Des de l’1 d’abril fins al dia 7, 
les Policies Locals van realitzar con-
trols preventius per vetllar per la se-
guretat dels vianants. 

L’any passat van morir 17 via-
nants en atropellaments a les carre-
teres i autopistes catalanes. 
  
OBJECTIUS DE LA CAMPANYA 
  
El Servei Català de Trànsit (SCT) co-
ordina amb les Policies Locals de di-
versos municipis de Catalunya, una 
campanya preventiva en l’àmbit urbà 
de protecció i control de vianants.  

Els controls intensius es van po-
sar en marxa l’1 d’abril i es van allar-
gar tota la setmana, fins al diumenge 
dia 7. 

 La campanya se centra en 
aquests objectius: combatre tant 
aquells comportaments dels conduc-
tors que posin en perill la seguretat 
dels vianants, com les conductes an-

tireglamentàries o no segures d’ells 
mateixos, com per exemple creua-
ments incorrectes, i detecció d’in-
fraccions relacionades amb l’incom-
pliment dels semàfors i els passos 
de vianants.  

 Aquesta és la primera cam-
panya d’aquest tipus que es realitza 
enguany i s’ha programat una se-
gona durant el mes de setembre. 

  
17 VIANANTS ATROPELLATS 

MORTALMENT L’ANY PASSAT 
 
 L’any passat, 17 vianants van 

perdre la vida a les carreteres i au-
topistes catalanes, 12 més que l’any 
anterior.  

Per aquest motiu, el SCT insis-
teix en recordar a aquest col·lectiu 
que, si inevitablement han de circular 
per carretera, ho facin amb la mà-
xima atenció i respectant  totes les 
normes de seguretat.

PRIORITAT:  
EVITAR ATROPELLAMENTS 

no tornaria a conduir sense carnet. 
Però hi ha tornat, i ja l'han aturat 
dos cops en controls policials. 

La Lídia i la família de la Marta 
se senten impotents perquè posa 
en perill altres persones i no hi ha 
penediment: «Em sorprèn que pots 
atropellar o matar una persona i 
que pots anar conduint sense car-
net i sembla que, de moment, 
sense cap conseqüència» 

Els advocats de les víctimes 
han demanat al jutjat de Valls que 
dicti presó provisional mentre no 
arribi el judici pels delictes d'homi-
cidi imprudent, lesions greus, omis-
sió de socors i conducció sense 
carnet. 

Només aquesta setmana pas-
sada han sigut notícia dos casos 
més, un a Girona i un altre a Tarra-
gona. 

Els Mossos d'Esquadra van 
detenir diumenge a Vilablareix, al 
Gironès, un home, de 22 anys i veí 
de Salt, per conduir begut, sense 
carnet i fer-se passar pel seu 
germà. 

A Tarragona, un conductor de 
82 anys va acabar a urgències des-
prés de circular sense carnet, en 
contradirecció i provocar 2 acci-
dents, segons informa el diari de 
Tarragona.
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