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Vostè està assignat a la dotació C-3, en servei de patrulla ordinària en torn de tarda, juntament amb 

un altre agent del cos. Aquest servei el presten uniformats i amb vehicle logotipat. 

A les 16:30 hores reben un avís via ràdio des de la seva sala en el qual els comissionen al següent 

servei: 

- Un ciutadà avisa que hauria vist com es produïa un accident de circulació entre un turisme i 

una furgoneta a la intersecció dels carrers Pg. Sant Valerià i Frederic Mompou. Que els 

vehicles resten ocupant la via i que el conductor del turisme està ferit amb sang a la cara, tot 

i que es manté conscient i dempeus. 

- Sobre el conductor de la furgoneta, informen que està aparentment il·lès, però molt nerviós. 

Un cop arriben a l’accident, observen que com a conseqüència d’aquest, s’han produït danys a un 

fanal de l’enllumenat públic, que està molt inclinat i també al mur d’un habitatge particular. 

Que la furgoneta sortia del carrer Frederic Mompou i que hi hauria senyalització vertical i horitzontal 

d’STOP que l’afectaria. 

Que la furgoneta hauria impactat al lateral dret del turisme que circulava pel Pg. Sant Valerià en 

sentit Can Salgot i el conductor manifesta que es trobava iniciant la marxa i s’hauria distret un segon 

tot mirant el següent albarà del seu repartiment. S’expressa correctament i es disculpa pel 

nerviosisme que li ha provocat l’accident que afecta a la seva feina. 

A la realització de les proves d’alcoholèmia, el conductor de la furgoneta dóna positiu amb 

l’etilòmetre indiciari i, posteriorment, ofereix una taxa de 0,31 mg/l d’aire espirat en primera prova i 

de 0,38 mg/l, en segona prova amb etilòmetre evidencial. 

Les lesions que presenten els implicats són definitivament de caràcter lleu. 

Indiqui els detalls de l’actuació que duria a terme amb el seu binomi des de la recepció de l’avís. 

 

 

     

     

 

 

 

CAS PRÀCTIC B 
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