
Hi han praxis del Servei Català del Trànsit i de certs Mossos que malmeten la confiança 

dels catalans vers els agents de l’autoritat i la legislació del Trànsit. 

 

Uns diuen, que denunciem aquestes males praxis per motius personals, altres que ho fem per fer mal 

el Cos de Mossos d’Esquadra. Però els que ens coneixen bé, saben que els únics motius són ètics, 

sempre en defensa de la professionalitat i la dignitat de la Policia.  

Bastant malmesa està la credibilitat de les Administracions Públiques, per què a sobre, hi hagin organismes i 

funcionaris públics que alimenten amb carnassa els qui pensen que els agents de trànsit i el SCT només 

multen per motius recaptatoris. 

Cap a l’any 2009, iniciats en la defensa del Col·lectiu, com a responsables de la 

Secció de Trànsit del sindicat CAT-ME, primer un i després l’altra, em denunciat les 

males praxis de certs individus especialitzats en la “cacera” amb radars, que a part 

de la vergonya aliena que ens provocava les seves tàctiques denunciadores, 

desfeien la professionalitat dels mossos de trànsit. Aquests “especialistes” del 

cinemòmetre, feien servir tàctiques paramilitars o barroeres com: camuflar el vehicle 

radar sota una manta mimetitzada, o confondre els conductors amb un enorme ninot 

peix Nemo col·locat a la safata del darrera del vehicle radar, com també, enganxar 

al cotxe radar adhesius que s’associen per gaudir de la velocitat...tot per l’obsessió 

de mantenir el rànquing de denúncies ben alt. 

Les demandes de la Divisió de Trànsit (mai reconegudes) en augmentar les denúncies, especialment de 

velocitat, potencien les fantasies dels “especialistes del radar” per complaure els caps jeràrquics: des de fer 

controls de velocitat un agent sol però sense notificar cap denúncia, a realitzar controls en llocs perillosos com 

són les mitjanes d’autopistes (amb resultats d’accidents com l’ocorregut a Mataró) o darrera dels “Bisbes” 

direccionals com s’estan fent a quasi tots els sectors de Trànsit. També, controls nocturns de velocitat a 

l’autopista amb notificadors en motocicleta sense respectar les instruccions en vigor i exposant-se a un perill 

evident, o enfilar-se amb una escala a la mitjana de l’autopista per col·locar el trípode del radar... 

A mida que passa el temps, les males praxis han augmentat amb fets com els denunciats en la C-31 on els 

radaristes es col·locaven en llocs on la velocitat màxima era de 120 km/h i denunciaven a partir de 100 o fins i 

tot de 80 km/h.  http://www.rsf.fm/2014/un-altre-radar-polemic-a-la-variant.html/ Una vegada surt a la llum la 

denúncia, ni el SCT ni la DT reconeixen cap mala praxis, però modifiquen la senyalització de l’autovia...  

Per altra part, el SCT com màxim òrgan sancionador en matèria de Trànsit, no està lliure de males praxis. 

Fets coneguts com les denúncies captades per càmeres fitxes del Trànsit a vehicles que consten que no han 

passat la ITV, però que segons els propietaris d’aquests vehicles no circulaven feia anys... 

http://www.naciodigital.cat/noticia/66013/multen/vehicles/no/tenen/itv/pero/fa/10/anys/no/circulen 

 

El SCT sempre ha mantingut que denunciava els vehicles que captaven 

les càmeres i ha negat a la major que denunciessin en relació a la base de 

dades del Registre de Vehicles de la DGT. Total, va manifestar el SCT 
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que qui recorregués la denuncia errònia, seria arxivada i el que no.... caixa. DENÚNCIES FALSES? 

Altres fets, com el radar de la NII en Pont de Molins, que segons versió oficial només denuncia en sentit nord, 

els que circulen a més de 80 km/h, ja que en sentit sud la velocitat màxima és de 100 km/h. El problema o 

l’engany, és què també s’està denunciant sentit sud de forma incorrecta o falsa. I encara més barroer o 

enganyós seria si en la mateixa foto, s’estigués denunciant els dos vehicles. No? DENÚNCIES FALSES? 

També a l’autovia C-31 (Platja d’Aro) ja són molts els conductors 

denunciats on en la fotografia surten dos vehicles en el mateix 

sentit. La salomònica decisió del SCT és denunciar els dos 

vehicles per la mateixa infracció i velocitat... DENÙNCIES 

FALSES? 

Un altre cas que deixa entre les cordes la fiabilitat sancionadora 

del Servei Català de Trànsit és la denúncia per excés de velocitat 

a un vehicle que circula sobre d’una grua. 

http://www.diaridetarragona.com/reus/32026/multan-un-coche-

que-iba-subido-en-una-grua-por-exceso-de-velocidad 

Els usuaris de la via, fa temps 

que tenen la mosca darrera de 

l’orella i és un clam la 

desconfiança i la crítica en les 

xarxes socials contra el que 

consideren un desmesurat 

afany recaptatori per part del 

SCT amb l’ajuda necessària 

dels Mossos d’Esquadra. Seria bo, que els responsables 

del SCT i de la Divisió de Trànsit dels Mossos, d’una 

forma constructiva, visitessin aquests foros, per exemple 

en Facebook Anti-Radars Garrotxa i Twitter 

@radarsgirona per observar imatges dels llocs i formes on 

es col·loquen els radars i els comentaris que es fan en 

relació a les praxis utilitzades.  

La Policia, especialment els agents del Trànsit han de 

ser un exemple per la resta de conductors, els seus 

comportaments han de ser curosos al 100% i les 

formes de treballar han de ser exquisides, ajustades a 

norma i ètica. És vergonyós comprovar que un 

radarista abandona el punt de control de velocitat i a 

continuació circula a una velocitat superior 145 km/h 

sense justificació, per una via limitada a 80 i 100... per 

exemple.  

És cert, que avui dia per motius de conscienciació, campanyes institucionals i per altra banda per 

motius econòmics, hi ha menys infractors a la carretera que fa quinze anys enrere. En relació, hi ha 

menys accidents de trànsit i l’èxit ha estat cosa de tots, dels Mossos a peu de carretera, campanyes 

de conscienciació, educació viària a les escoles, duresa de la normativa administrativa i també penal. 

Per tot això, pels mossos de trànsit és més dificultós observar i denunciar infraccions. Els radars 

fixes capten menys denúncies, com va dir el Director del SCT, aquest sistema està obsolet i van cap 

els radars de tram. Per aquesta realitat, no és ni ètic ni legítim practicar escaramusses per part dels 

policies del Trànsit per aconseguir més denúncies. Aquestes praxis atempten contra la imatge de la 

Policia, creen recels i desconfiança dels ciutadans i resta professionalitat dels Agents de l’Autoritat.  
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