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Demanen dos anys i mig de presó a
un veí de Bell-lloc acusat
d'atropellar un ciclista i fugir
Fiscalia també demana 2 anys de retirada de carnet i una indemnització de més
de 164.000 euros per les seqüeles que va deixar a la víctima
Fiscalia de Lleida demana una pena de 2 anys i mig de presó per a un veí de Bell-lloc (Pla d'Urgell)
acusat d'atropellar amb el seu cotxe un ciclista que circulava per la LL-11 i fugir del lloc sense
socorre'l. També se li demana dos anys de retirada de carnet i una indemnització de 164.704
euros en concepte de danys i seqüeles a la víctima.
Els fets van tenir lloc el 21 de juny de 2014 quan passats dos quarts d'una de la tarda l'acusat
conduïa el cotxe de la seva mare per la LL-11 en direcció cap a Lleida i a l'alçada del quilòmetre 5,3,
al terme de la capital del Segrià, a causa del cansament acumulat, hauria desatès la conducció, va
envair el voral en un tram recte i llavors es va emportar a un ciclista que hi estava passant.
Segons fiscalia, l'acusat, quan va veure que la víctima estava sola i ferida a la cuneta va marxar
del lloc cercant la seva impunitat.

Segons fiscalia, a causa de l'atropellament, la víctima va patir lesions que van requerir tractament
mèdic durant 114 dies, dels quals 95 van ser convalescents i li han quedat seqüeles com una
hernia discal valorada en 5 punts. Així mateix, la bicicleta va quedar danyada per un valor
superior als 1.300 euros i va patir perjudicis taxats amb 323,70 euros.
En concret, fiscalia demana 2 anys de presó per un delicte d'omissió del deure de socors i 5 mesos
de presó per un delicte de lesions imprudents.
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