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PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT A CICLISTES 
 

 

INFRACCIONS QUE AFECTEN A LA CIRCULACIÓ SEGURA DE CICLISTES, ACTITUT DELS i 

DE LES CICLISTES DAVANT D’ACTES CONSIDERATS COM D’ASSATJAMENTS I 

PROCEDIMENTS POLICIALS 

 

 

 

1.- INFRACCIONS QUE AFECTEN A LA CIRCULACIÓ SEGURA DELS I DE LES CICLISTES. 

 

Les infraccions que afecten al present protocol estan recollides a l’Ordenança de 

Circulació de l’Ajuntament de Sabadell i al Reglament General de Conductors i es 

classifiquen, segons la normativa general, en greus i molt greus.  

 

La Policia Municipal té la competència de prevenció, vigilància, control i denúncia de les 

infraccions contingudes en les dues normes.  

 

La participació i col·laboració ciutadana, en aquest cas conductors/res de bicicletes, es 

desenvolupa en el punt tercer. 

 

 

2.- ACTITUT DEL i DE LA CICLISTA DAVANT D’ACTES CONSIDERATS COM 

D’ASSATJAMENTS. 

 

Recomanacions que pot adoptar la persona afectada mentre està patint assetjament: 

 

- Mantenir una actitud de calma. 

- Deixar passar el vehicle que l’assetja per evitar riscos. 

- No entrar en contacte amb l'infractor/a ni gestual ni verbalment i no respondre a les 

provocacions si es donen. 

- Cal prendre nota de la matrícula del vehicle que l’assetja (imprescindible), marca model 

i color del vehicle,  dades físiques de la persona que condueix el vehicle a motor, lloc i 

dia i hora. 

 

 

3- PROCEDIMENTS POLICIALS. 

 

Hi ha tres tipus de procediments: 

 

    1.- Denúncia anònima. 

    2.- Denúncia voluntària  per a l’inici d’un procediment de sanció administrativa. 

    3.- Denúncia penal quan les conductes tenen un resultat de lesions pel/per la ciclista 

per terceres persones o béns. 
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En els casos segon i tercer és necessari que el/la denunciant s'identifiqui o sigui 

identificable i que aporti quantes proves en relació amb als fets pugui aportar. 

 

Un cop rebuda la denúncia, la policia iniciarà una investigació al respecte per acabar de 

definir la conducta penal amb els agreujants que puguin coincidir i es validaran les 

proves de la denúncia aportades. 

 

 

En el cas de denúncia anònima: 

 

S'habilitarà una adreça de correu electrònic policiadenuncies@ajsabadell.cat a la que es 

donarà la publicitat suficient per tal que pugui ser coneguda per la ciutadania.  

 

Les denúncies que s’enviïn a aquesta bústia hauran de tenir les següents dades: 

 

- Descripció dels fets. 

- Matrícula del vehicle (imprescindible). 

- Marca model i color del vehicle. 

- Conductor/a (dades físiques). 

- Lloc, dia i hora. 

 

La policia es posarà en contacte amb l’infractor/a i se l’informarà del contingut dels fets. 

De manera pedagògica, la policia reclamarà a l’infractor/a un major civisme quan circuli 

amb el seu vehicle a motor i un major respecte, en cas d'accident, cap els/les ciclistes, 

atesa la seva vulnerabilitat. Altrament, se’ls intentarà conscienciar de la inseguretat que 

poden provocar en els/les ciclistes les imprudències de les persones que condueixen un 

vehicle a motor. 

 

A les Memòries del Cos de la Policia Municipal de Sabadell, que es publiquen anualment, 

es donarà compte de les infraccions en relació amb els i les ciclistes. 
 

 


