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ELS AGENTS DE TRÀNSIT HAN DE FER CONTROLS AMB 

ORDINADORS PERSONALS I SOFTWARE PIRATA 

Les seccions de trànsit del sindicats CAT-ME; SME-CCOO i 
SPC, hem denunciat a la Direcció General de la Policia la 
mancança de material per realitzar la inspecció i control del 
tacògraf digital en carretera ja que, hores d’ ara, únicament es 
disposa de la PDA per poder realitzar la corresponent 
estadística i alguna que altra denúncia (tot comptant que la 
PDA no estigui espatllada). 

Davant d’aquesta mancança, alguns 
agents de trànsit han de fer servir el 
seu propi ordinador personal per poder 
desenvolupar les seves funcions i realitzar 
l’estudi i control de les 28 jornades que 
queden registrades en la targeta del 
conductor i fer d’aquesta manera una 
inspecció de transports més acurada. 

Evidentment, aquests ordinadors no 
estan sota el control de la Direcció 
General, per la qual cosa no es pot 
garantir la protecció de les dades 
descarregades, fet que podria acabar 
perjudicant al propi agent que, amb tota la 
bona intenció, fa la inspecció. 

Tanmateix s’ha detectat que la pròpia administració deixa fer servir ordinadors 
amb programes informàtics “pirates”, que no disposen de la corresponent 
llicència legal, fet que no es pot acceptar que sigui realitzat per un cos policial que ha 
de garantir  el marc normatiu i ajustar-se a la legalitat establerta. 

Per tot això, exigim a la Direcció General de la Policia que doti de manera urgent 
als agents de trànsit del material idoni i autoritzat legalment per poder realitzar 
el control en carretera del tacògraf digital (ordinador, software i lector de 
targetes) 

 
Així mateix, i mentrestant no s’acompleixi el punt anterior, es sol·licita que es 
determini com s’ha de realitzar el control de transports i en especial el control 
de les hores de conducció i descans dels conductors que utilitzen tacògraf 
digital, atenint-nos als mitjans actuals i que es procedeixi d’immediat a la 
prohibició de l’ ús de qualsevol sistema informàtic i similar no ajustat a dret. 
 
DELEGATS SECCIÓ TRÀNSIT 

Barcelona, 12 de setembre de 2014 
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