Nota de premsa
Terrassa, 21 de gener de 2019

Diversos accidents amb motoristes implicats al llarg
del cap de setmana
Alguns van haver de ser traslladats a un centre hospitalari

Aquest dissabte, a les 14.25 h, el 112 va alertar d’una col·lisió amb un motorista ferit
al carrer de Sicília, a l’alçada del carrer de Carrasco i Formiguera. Es va comissionar
un vehicle patrulla de la Policia Municipal, que va informar que es tractava d’una
col·lisió entre un turisme i una motocicleta. Una ambulància va atendre al motorista i
el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Divendres, a les 12.20 h, al carrer de les Borges Blanques, a l’alçada del carrer de
Tàrrega, va tenir lloc una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. Una ambulància
va atendre al motorista, que havia resultat ferit, i el va traslladar a l’Hospital de
Terrassa.
Més tard, a les 13:25 hores, a la cruïlla dels carrers de Córdova i Sevilla, un turisme i
una motocicleta van col·lidir i el motorista en van resultar ferit. Una ambulància el va
atendre i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa.
Posteriorment, a les 15.35 h, a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de
Navarra, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta de gran
cilindrada. Una ambulància va atendre al motorista i el va traslladar a l’Hospital de
Terrassa.
A les 17 h, es va rebre una trucada que informava de la caiguda fortuïta d’un
motorista a l’avinguda de Jaume I, a l’alçada del carrer de Prat de la Riba. Els agents
van informar que també hi havia un turisme implicat i que els indicis indicaven que hi
havia hagut una conducció temerària per part dels dos implicats en l’accident. Els
agents van prendre declaració als testimonis i van realitzar consulta de les dades del
motorista. A la DGT no constava cap assegurança en vigor a la motocicleta, motiu
pel qual el motorista va ser denunciat i immobilitzada la motocicleta mitjançant acta.
Es van obrir diligències penals vers el motorista per un presumpte delicte contra la
Seguretat Viària
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Dissabte, a les 12 h, a la cruïlla del carrer de Severo Ochoa amb el carrer del
Catorze d’Abril, va tenir lloc una col·lisió entre un turisme i un ciclomotor. Els agents
van informar que al ciclomotor viatjaven dos ocupants i que tots dos estaven ferits.
Dues ambulàncies els va atendre, traslladant-los posteriorment a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
En tots aquests accidents de circulació, els agents van realitzar una inspecció ocular
i els informes tècnics d’accident.

Alcoholèmies positives
La matinada de dissabte, a les 2.50 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer de Tarragona, a l’alçada del carrer del Doctor Calsina, va
observar una infracció en un conductor. Els agents van aturar el vehicle i van
identificar-lo, observant que aquest podia estar ebri. En la prova d’alcoholèmia que
se li va realitzar, va donar un resultat positiu de 0.54 mg/l. El conductor va ser
denunciat administrativament i el vehicle retirat per la grua municipal.
A les 18.50 h de dissabte, a la rambla de Francesc Macià, a l’alçada del carrer de
Pompeu Fabra, un turisme es va sortir de la via i va col·lidir amb un arbre i un fanal
de l’enllumenat públic. Al lloc van acudir dues unitats motoritzades i un vehicle
patrulla, que van identificar al conductor. També hi van acudir dues ambulàncies i
una unitat de Bombers. Els agents van observar que el conductor podria trobar-se
afectat per begudes alcohòliques i li van realitzar la prova de detecció en un
etilòmetre portàtil, amb un resultat positiu de 0.97 mg/l. En consultar les dades del
vehicle a la DGT, es va observar que el turisme no tenia ni la ITV ni l’assegurança
obligatòria, motius pel que el vehicle va ser immobilitzat i el conductor denunciat. Els
agents van traslladar al conductor a Prefectura per realitzar-li les proves de detecció
alcohòlica en un etilòmetre evidencial. Aquest es va negar a realitzar-les, motiu pel
qual va ser detingut per un delicte de desobediència greu i un delicte contra la
seguretat viària. Es va donar avís als tècnics corresponents per reparar el fanal
afectat.
A les 23.05 h de dissabte, al carrer del Bages, a l’alçada del carrer del Germà
Joaquim, va tenir lloc un accident de circulació amb quatre vehicles implicats. Es van
comissionar dos vehicles patrulla i els agents van observar que el conductor
presumpte responsable de la col·lisió podia estar ebri. En les proves que se li van
realitzar, va donar un resultat positiu de 0.84 mg/l. Per aquest motiu. Aquesta
persona va ser denunciada penalment per un delicte contra la seguretat viària i el
vehicle immobilitzat.
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Diumenge, a les 6.20 h, el 112 va informar que un conductor s’havia sortit de la via i
havia causat diversos danys materials al carrer de Sant Isidre, a l’alçada del carrer
del Passeig. Un vehicle patrulla va identificar al conductor i els agents van observar
que podia trobar-se en estat ebri. Se li va realitzar la prova de detecció alcohòlica i
va donar un resultat positiu de 0.76 mg/l. Va ser denunciat penalment per un Delicte
contra la Seguretat Viària.

Altres accidents de circulació del cap de setmana
A les 7.30 h d’ahir diumenge, va tenir lloc una col·lisió a la carretera de Castellar, a
l’alçada del carrer del Renaixement. Un vehicle patrulla va informar des del lloc que
la part contrària havia fugit. Els agents van demanar una ambulància per atendre als
ferits ocupants del vehicle i els va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van
prendre declaració als testimonis i van redactar denúncia al vehicle escàpol per no
facilitar les dades a la part contrària estant implicat en un accident de circulació.
A les 19.05 h de diumenge, els Mossos d’Esquadra van informar a la Policia
Municipal que a l’avinguda de Portugal, a l’alçada de l’avinguda del Vallès, un
turisme s’havia sortit de la via i havia caigut a un descampat. Un vehicle patrulla va
informar que els ocupants es trobaven a fora del vehicle. Una ambulància els va
atendre. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Recuperació d’un vehicle sostret
A les 4.30 h de la matinada de dissabte, la trucada d’un veí va informar a la Sala del
092 que havia vist al carrer de Xúquer com sortien d’un vehicle unes persones
encaputxades que van marxar corrents del lloc. Des de Prefectura es van
comissionar dos vehicles, que van fer una batuda per la zona. En consultar les
dades del vehicle a la base de dades policials, aquest constava com a sostret. Els
agents van donar avís a la grua municipal, que el va traslladar a la seu de la Policia
Municipal per a la seva custòdia i posterior investigació.
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