
	   Federació de
Professionals de la

Seguretat Pública de la UGT de Catalunya

  143/2014 

• 3 cascs Schuberth C3 (2 d'ells amb sistema de 
comunicació bluetooth a la part exterior del collarí 
acústic) 

 
 

• 1 casc BMW  System VI EVO ECE amb sistema 
bluetooch a la part exterior lateral esquerra. 

 
• 1 casc Shoei Neotec. 

       
	  

 

ELS NOUS CASCS DE TRÀNSIT 
MÉS A PROP 

 

Trànsit, 5 de desembre de 2014 

 

La Secció Sindical de Trànsit del SAP fem públic el que ja fa més de dos setmanes 
que anem informant als brífings dels diferents sectors de Trànsit, que són 5 les 
empreses que han entrat al concurs públic d'adquisició de 820 cascs de motorista per 
la nostra especialitat. 
 
Aquestes cinc empreses han presentat els següents cascs: 
 

 
 

 
 

Des del SAP recordem que l’entrega d’aquests cascs es farà en dos períodes: 
 

a) 427 cascs a principis de l’any 2015. 
b) 393 cascs la primera quinzena de febrer de l’any 2016. 

 
Des del SAP demanem que a l’hora d'escollir el casc sigui prioritària la seguretat dels 
especialistes, les comunicacions i l’Aeroacústica del casc. 
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SAP, SOM GENT DE TRÀNSIT	  

s ind ica t au tònom de po l ic ia 4)6�%07�463*)77-32%07�()0�8627-8
Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcelona -  Tel. 93 342 68 10 - Fax. 93 342 68 11 - www.sap-ugt.cat - sap@sap-ugt.cat

Desgraciadament, des de la Divisió de Trànsit no s'ha tingut en 
compte la petició del SAP en el que es refereix al color del casc, 
vam sol·licitar que fos de color fluorescent i/o d'alta visibilitat, 
esperem que no se'ns faci el mateix cas omís en allò referit als 
futurs vehicles de l’especialitat, des del SAP, també demanem, 
en referència al color, que les motocicletes i els cotxes de trànsit 
siguin de color fluorescent i/o d'alta visibilitat. 
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