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Interior i la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals signen un conveni per a la 
cessió de les imatges de les càmeres del 
Servei Català de Trànsit  

 
El conseller d’Interior, Felip Puig , i el president de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart , han signat aquesta tarda un conveni de 
col·laboració per a la cessió de les imatges i el transport del senyal de les 
càmeres del Servei Català de Trànsit (SCT). L’objectiu és millorar el servei tot 
perfeccionant els sistemes de comunicació existents entre ambdues parts en 
relació amb la informació del trànsit, tant pel que fa a les imatges captades des 
de les càmeres de l’SCT  com quant a les dades recollides pels sistemes de 
gestió del trànsit instal·lats a les vies públiques catalanes. Així mateix, pel 
conveni establert, es continuarà potenciant i promovent l’educació viària a 
través de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio.  
 
El conseller d’Interior, Felip Puig, ha destacat que “aquest conveni és un 
reconeixement mutu de dues institucions que juguen un paper fonamental en el 
model de seguretat viària a Catalunya”. Així mateix, permetent l’accés dels 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la xarxa de 
càmeres i als dispositius tecnològics del Servei Català de Trànsit, s’ampliaran 
les possibilitats informatives amb l’objectiu que “tant els missatges informatius, 
de la Corporació, com els missatges formatius i pedagògics,  del Servei Català 
de Trànsit, arribin a la ciutadania”.  
 
Actualment, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i, en concret, 
Televisió de Catalunya, té accés a 541 càmeres del Servei Català de Trànsit. 
En el marc del nou conveni de col·laboració, podrà visualitzar-ne 19 de noves 
en el tram del carril BUS VAO de la C-58 entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. A 
més, a finals d’aquest any també estaran operatives 13 càmeres de l’Eix de 
Llobregat o C-16 entre la boca sud del Túnel del Cadí i Berga i 9 càmeres de la 
concessionària Aumar de l’AP-7 entre Reus i Castelló.  
 
 
 


