Nota de premsa
Terrassa, 10 d’abril de 2018

Un conductor implicat en un accident de trànsit
dóna una taxa penal en la prova d’alcoholèmia
L’accident va tenir lloc al carrer de Topete
A les 21.25 h d’ahir dilluns, un conductor va comunicar a la Policia Municipal que
havia tingut un accident de trànsit al carrer de Topete, a l’alçada del carrer del
Viveret, i que l’altre conductor estava afectat per la ingesta d’alcohol. Es va
comissionar una dotació d’agents, que va comprovar que no hi havia ferits i que un
dels conductors presentava simptomatologia evident d’haver consumit alcohol. Se li
va realitzar la prova d’alcoholèmia estimativa, que va donar una taxa positiva de 0,98
mg/l. Els agents van acompanyar al conductor a prefectura per realitzar les proves
de contrast, amb valors d’1,04 mg/l i 0,99 mg/l., per la qual cosa es van obrir
diligències penals al conductor per un delicte contra la seguretat viària i es va
immobilitzar el vehicle. Així mateix, els agents que havien quedat al lloc de l’accident
van agafar les dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Un accident de circulació entre un turisme i una motocicleta
A les 7.25 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de circulació
entre un turisme i una motocicleta al carrer de Colom, a l’alçada de la sortida de la
C-58, en el que el motorista havia resultat ferit. Una dotació va acudir al lloc, on una
ambulància va assistir el motorista ferit i, posteriorment, el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van recollir les dades dels fets i van realitzar
l’informe tècnic d’accidents.

Un accident de trànsit amb un motorista ferit lleu
Sobre les 8.40 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de
trànsit al carrer de la Societat, a l’alçada del carrer de Sant Joan. En arribar al lloc,
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una patrulla va observar que el motorista implicat estava ferit. Una ambulància el va
atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
recollir les dades de l’accident i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Atropellament de tres persones a un pas de vianants
A les 11.40 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un atropellament de
tres persones a la carretera de Martorell, a l’alçada de la plaça del Doré, i que
s’havia activat al SEM. Una patrulla policial va acudir al lloc, on va observar que les
persones atropellades per un vehicle, mentre creuaven la via per un pas de vianants,
tenien lesions lleus. Dues ambulàncies van atendre les persones i en van traslladar
dues d‘elles a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per ser ateses de les seves
lesions. Els agents van fer tasques de regulació del trànsit i van realitzar l’informe
tècnic d’accidents amb les dades i testimonis dels fets.

Accident de trànsit amb un dels conductors sense permís de conduir
A les 13 h d’ahir, un particular va trucar a la Policia Municipal per informar d’un
accident amb dos vehicles implicats a la rambla de Francesc Macià, a l’alçada del
carrer del Doctor Ferran. Una patrulla va acudir al lloc de l’accident, en el que no hi
havia hagut ferits, per recollir les dades dels conductors implicats i va comprovar que
un d’ells no tenia el permís de conduir en vigor. Els agents van obrir diligències al
conductor sense permís per un delicte contra la seguretat viària. Finalment, els
agents van recollir les dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Un conductor denunciat per donar positiu al control d’alcoholèmia
A les 4.50 h d’aquesta matinada, una dotació de la Policia Municipal en servei
ordinari ha observat un vehicle amb una conducció anòmala a l’avinguda d’Àngel
Sallent, i l’ha aturat al l’alçada del carrer d’Antoninus Pius. En sol·licitar la
documentació, els agents han observat en el conductor simptomatologia d’estar
afectat per alcohol. En la prova d’alcoholèmia estimativa, el conductor ha donat una
taxa de 0,62 mg/l i ha estat traslladat a prefectura per realitzar les proves de contrast
que han donat 0,61 mg/l i 0,59 mg/l. Els agents han denunciat administrativament el
conductor per conduir el vehicle sota els efectes de l’alcohol i han immobilitzat el
vehicle al lloc amb un parany.
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