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RETIRIN EL RADAR DIGICAM PRO 
 

Trànsit, 5 de desembre de 2014 
 

 
És la nostra Divisió qui els rescata dels armaris del SCT per donar més eines als 
professionals de l’especialitat de trànsit per recaptar més diners, encara, ja que és un 
aparell que encara s’allunya una mica més de l’objectiu de PREVENCIÓ, vull dir, 
encara ens podem amagar més. 
 
 

 
 

 
 
La Secció Sindical de Trànsit del SAP, demanem la retirada d’aquest 
aparell radar. Si altres cossos de policia l’han rebutjat, serà per algun motiu.  
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És una eina ineficient i ineficaç quan l’agent ha d’estar apuntalats 
apuntant els vehicles i esperant que es faci la foto, amb una 
pantalla ridícula on la foto ocupa aproximadament només el 
50%, resumint, NO ES VEU RES si a les reduïdes dimensions 
de la pantalla li afegim la incidència de la llum, natural, reflexos, 
ombres i, evidentment, la qualitat de la visió de l’agent que, per 
anar bé, hauria de ser del 100%.	  

Ens trobem amb una eina que obliga als agents que el 
manipulen a sortir del vehicle, romandre en peu a la 
intempèrie sofrint les inclemències meteorològiques, 
obviant temperatures, sensacions tèrmiques i agreujant la 
inseguretat dels agents quan han de restar a la plataforma 
viària. 
	  

El SAP considerem que el nou aparell radar 
estàtic que des de la Divisió s'ha entregat a les 
diferents ART és una eina gens funcional, 
complicada, ineficient, ineficaç i que pot ser 
orígen de situacions de perill al lloc de treball, 
la prova és que aquest cinemòmetre, ha estat 
rebutjat per les diferents Policies Locals on 
prèviament havia estat lliurat. 
	  

Ens trobem amb una eina que obliga als agents que el 
manipulen a sortir del vehicle, a respirar gasos molt 
contaminants, a romandre en peu a la intempèrie sofrint les 
inclemències meteorològiques, obviant temperatures, sensacions 
tèrmiques i agreujant la inseguretat dels agents quan han de 
restar a la plataforma viària sense la protecció que mínimament 
dona el estar assegut dins un vehicle. 
	  


