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 EMOCIONS.

 ESDEVENIMENTS VITALS.

 FATIGA-SOMNOLÈNCIA-MICROSONS.

 TRASTORNS MENTALS-PSICOFÀRMACS.

 SUBSTÀNCIES TÓXIQUES.













 ATENCIÓ-PERCEPCIÓ
◦ (Errors d’ identificació i discriminació d’estímuls,

errors en percepció de la velocidad…).

 PRESA DE DECISIONS
◦ (baixa percepció del risc, estat físic i psicològic-

trast.mentals, personalitat…).

 EXECUCIÓ MOTORA
◦ (déficit habilitats motores, augment del temps de

reacció, dificultat en el pas de l’ automàtic a l’
execució voluntària efectiva...).



Prevenció
accidentalitat/incidentalitat





Detectar persones NO APTES

Detectar persones amb
propensió al risc





 AVALUACIÓ I PRESA DE DECISIONS: idoneïtat

◦ Anamnesi.
◦ Proves perceptivo-motores.
◦ Proves complementàries si cal.

 CRITERIS AVALUATIUS:

◦ Marcats per les normatives correponents.
◦ Flexibilitat limitada a assegurar al màxim

possible la seguretat vial i de la població general.

 DICTAMEN



BATERIA GENERAL ASDE BATERIA LN-DETER



 Capacitat subjectiva d’ estimar el moviment
relacionant els tres factors de l’ equació, per
poder fer una predicció correcta en qualsevol
moment.

 Resultat significativamente desviat: dificultats
en la percepció i en la estimació de la
velocitat (anticipació, retard i/o dificultats en
discriminar les diferents velocitats).





 Habilitat per coordinar i dissociar els
moviments de cada mà, interactuant en una
estimulació visual dinàmica i continua i amb
un ritme d’ execució, no modificable.

 Exigeix una atenció dividida i alternant.

 Es mesura el nombre de vegades i el temps
que es surt al llarg de l’execució.





 La  capacitat de discriminació perceptiva.

El temps de reacció!!!





MA DRETA
PEU 

ESQUERRE

MA 
ESQUERRA

DUES MANS

PEU DRET DOS PEUS



 S’ apliquen en casos de trastorn,
dificultat o mancança d’aptituds, per
assegurar al màxim la seguretat pròpia i
dels altres (distància, temps de vigència,
velocitat).







 En seguretat en general: l’ excelència per
poder actuar amb celeritat i precisió davant
els imprevistos.

 Les aptituds psicològiques i la intel·ligència
emocional des dels infants a la gent gran.

 Prevenció del deteriorament.

 Fomentar l’ autoconsciència de quan deixar de
conduir.

 En mobilitat en les empreses.
◦ Promovent motivació pel canvi.



 Avaluacions psicològiques més riguroses.

 Formació continuada dels psicòlegs que
treballen en els CR (actualitzacions, canvis
de normativa, cicle de conferències…).

 Accés a l’ història clinica del usuari.
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