Nota de premsa
Terrassa, 31 d’octubre de 2018

Accident de circulació amb un conductor ebri
El conductor, que ha marxat del lloc, ha estat interceptat i denunciat penalment

Aquest dimecres de matinada, cap a les 4.30h, s’ha rebut a la Sala del 092 una
trucada d’un ciutadà que alertava que hi havia un accident de circulació a la
carretera de Rubí, al barri de Can Jofresa. Des de la Prefectura s’hi ha comissionat
dos vehicles patrulles, que a la seva arribada han informat que hi havia un turisme
accidentat a un talús al marge de la carretera de Rubí, al costat del pàrquing de
camions de la Rotonda de l’Hipòdrom. Els agents han inspeccionat el vehicle i no hi
han trobat ningú a dins.
Des de la Central de Comandament s’hi ha enviat una altra patrulla de suport i s’ha
realitzat una batuda per la zona per trobar el o els ocupants del vehicle. Un patrulla,
gràcies a la informació de testimonis, ha interceptat a una persona a la cruïlla dels
carrers del Tren de Baix, amb el carrer de Gasòmetre. Els agents l’han identificat i
han observat que presentava símptomes d’estar sota la influència de begudes
alcohòliques. Aquesta persona ha reconegut que era el conductor del turisme
accidentat. Sotmès a la prova d’alcoholèmia, han donat resultat positiu de 0.71 mg/l
en aire expirat. Els agents l’han traslladada a la Prefectura on se li han realitzat les
proves en un etilòmetre evidencial, donant resultat positiu a la primera prova de 0.68
mg/l i de 0.63 mg/l a la segona. El conductor ha estat denunciat penalment.
Sembla que l’accident s’ha produït quan el conductor circulava per la carretera de
Rubí i en comptes d’entrar a la rotonda, ha agafat per distracció un vial sense sortida
situat a la dreta. En adonar-se’n, ha efectuat un gir brusc cap a l’esquerra, que l’ha
fet caure al talús. Des de Prefectura s’han fet gestions amb l’assegurança per retirar
el vehicle. Els agents desplaçats al lloc han realitzat una inspecció ocular i un
informe tècnic d’accident.

Conductor denunciat per no tenir en vigència el permís
Ahir dimarts, cap a les 16.30 h, un vehicle patrulla que circulava pel carrer del
Tibidabo, entre els carrers de l’Aneto i de Joan XXIII, va observar un vehicle
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estacionat en una zona de càrrega i descàrrega, amb el seu conductor a dins. En
consultar les dades a la DGT, es va comprovar que constava una pèrdua de vigència
del permís de conducció per una suspensió judicial al conductor. A més, el vehicle
no tenia concertada l’assegurança obligatòria. El conductor va ser denunciat pel
primer motiu, a més per no disposar d’assegurança i per estacionar en una zona de
càrrega i descàrrega. El vehicle va ser immobilitzat, fins que una grua d’Egarvia el va
traslladar a la seva base.

Accident de circulació amb un motorista ferit
Cap a les 20 h d’ahir, es va rebre una trucada del 112 on s’alertava que s’havia
produït una col·lisió entre un turisme i una motocicleta al carrer de Miquel Vives, a
l’alçada del carrer de Colom, on un motorista havia resultat ferit. El vehicle patrulla
que hi va acudir va informar que hi havia una ambulància que atenia a la persona
ferida i que la traslladaven a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Sembla que l’accident es va produir quan un turisme realitzava una maniobra de
marxa enrere per estacionar en bateria. La motocicleta, que circulava pel mateix
carrer, no es va adonar de la maniobra i per evitar el xoc va frenar de cop, caient a
terra. Motocicleta i motorista van relliscar fins a col·lidir amb el lateral dret del
vehicle, quedant el motorista gairebé sota els baixos d’aquest. Els agents que eren
al lloc van realitzar una inspecció ocular i un informe tècnic d’accident.
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