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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. 
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1. Recepció de la trucada. Informació necessària 

2. Concloure servei protecció escolar per emergència. Desplaçament al lloc 

3. Arribada: 

- Aplicació protocol PAS 

o Autoprotecció 

o Assegurament i protecció de la zona de conflicte (habilitats per a fer-ho; utilització de 

recursos propis o mobilitzats) 

o Afectació de circulació de risc pels usuaris, serveis intervinents i/o implicats 

o Avís a serveis i mobilització dels recursos necessaris (sanitaris, Protecció Civil, altres 

patrulles, electricista municipal) 

o Distribució espais per a serveis (destinat a la no interferència de vehicles de serveis a 

la circulació) 

o Atendre ferits. Sol·licitar recursos, ferida sagnant i revisió per sanitaris  

o Reducció del perill (bateries de vehicles, fanal afectat, mur impactat...) 

4. Recopilació d’informació, dades per a confecció dels informes i observació dels indicis 

- Distribució tasques 

- Comprovacions de vigències documentals de persones i vehicles i/o requeriments 

- Assegurament d’indicis 

- Testimonis 

- Mides per a croquis 

- Reportatge fotogràfic (danys, indicis, posicions finals) 

- Inspecció estat vehicles i documentació (assegurança, ITV, pneumàtics...) 

- Anotació d’hores d’arribada i sortida d’indicatius comissionats 

 

5. Proves d’alcoholèmia: 

- Indiciària 

- Evidencial si positiu en indiciari (procediment) 

o Drets (A-27) 

o Temps entre proves (10’ mínim) 
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o Obtenció tiquets (T-15) 

o Si n’hi ha o no simptomatologia 

o Atenció a les taxes de l’enunciat (es tracta de taxes inferiors a 0,40 mg/l d’aire 

espirat) – Denúncia administrativa 

6. Detecció de les diverses infraccions i actuacions (d’acord a l’enunciat): 

- Alcoholèmia 

- No respectar STOP 

7. Realització PL-06 Informació d’accidents i altres documents necessaris 

- Actes de declaració de testimonis A-17 (si n’hi ha) 

- Acurat i sense deixar res 

- Danys dels vehicles i de tercers 

8. Ajudar a la confecció del comunicat amistós d’accident, al qual hauran de figurar els danys 

produïts al mobiliari (fanal) i a l’habitatge particular.  

- Informar els perjudicats 

- Recomanar la valoració econòmica dels desperfectes (pressupost de restabliment) i la 

comunicació a la seva companyia 

- Intercanviar les dades entre els implicats/perjudicats 

9. Resultaria interessant que els aspirants coneguessin la NO necessitat de realitzar atestat: 

- No ferits greus ni morts 

- No danys superiors a 60.000 € 

- Taxes d’alcoholèmia dels implicats inferiors a les penals (infracció administrativa) 

10. Restabliment de la circulació i normalització de la zona afectada: 

- Regulació de trànsit 

- Avís i col·laboració amb grues per a retirada dels vehicles 

- Neteja viària (fluids, restes de l’accident, abalisament del mur i el fanal afectats...) 

- Finalització del servei 

11. Introducció de totes les dades al programa gestor de serveis (HELIOS, al nostre cas) 

12. Finalització del servei 

 


