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Sàpiga que ha de fer, tant si els Cossos de Seguretat requereixen aquesta informació 
o si la seva empresa té coneixements dels fets. 

A les imatges captades per càmeres de videovigilància se'ls apliquen les mateixes regles de cessió de dades que en el cas de les 
altres  dades personals. Per això, només podran ser cedides a un tercer amb el consentiment de l'afectat. Llevat de les 
excepcions generals: com quan la cessió estigui emparada per una llei de rang superior, si hi ha un contracte de prestació de 
serveis entre la seva empresa i la que visualitza les imatges. En aquest cas jurídicament no es tractaria d'una cessió. 

Pot succeir que les càmeres de seguretat de la seva empresa captin imatges  en  les que apareguin fets que poguessin ser 
constitutius de delicte o bé que puguin ser d'interès per a una investigació policial o judicial. En aquest cas, no s'aplicaria la 
regla general respecte a la cessió, sinó que es trobaria precisament dins de les excepcions. Així, la seva empresa podria 
trobar-se en algun dels supòsits següents: 

1. Que a la seva empresa li requereixin 
les imatges 

       La seva empresa està obligada a accedir a aquesta 
cessió, ja que està emparada legalment en aquests 
casos: 
• No es necessari el consentiment del afectat per cedir 

les imatges quan aquestes tinguin com a destinatari 
el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el 
Ministeri Fiscal, Jutges o Tribunals, sempre que 
aquesta cessió s'emmarqui en l’exercici de les seves 
funcions. (Art. 11.2.d de la LOPD). 
 

• Segons l’art. 4 de la Llei 2/1986 reguladora de les 
Forces i Cossos de Seguretat, totes les persones, 
entitats i organismes tenen el deure de prestar 
l'auxili necessari en la investigació i persecució dels 
delictes.  El que implica accedir a la petició d'accés a 
les imatges quan li siguin requerides amb fins 
policials. Aquesta petició és per qualsevol Cos 
Policial de l’Estat o Comunitat Autònoma (art. 3.1 de 
la Llei 2/1986). 

2. Que a la seva empresa capti imatges 
en què consti la comissió d’un delicte 

Si la seva empresa detecta a través de les càmeres que 
s’està cometent en aquest moment un delicte que afecta a 
persones en la seva vida, integritat, salut, llibertat 
personal o llibertat sexual, tenen l'obligació legal 
d'intentar impedir-ho, tant intervenint directament 
(sempre que no impliqui posar en risc propi o aliè) com 
acudint a les Forces de Seguretat hi ha l'autoritat judicial 
(art. 195 del Codi Penal).  De fet, no fer-ho seria 
constitutiu de delicte  (art. 450 del Codi Penal i art. 259 de 
la Llei d'enjudiciament criminal). 

I si la seva empresa descobreix que les seves càmeres han 
gravat fets que podrien ser constitutius de delicte, ho 
haurà de posar en coneixement de l'autoritat competent, 
posant a la seva disposició les imatges (art. 259 y 262 de la 
Llei de Enjudiciament Criminal). 

 

ATENCIÓ:                                                                                                                                                                                                                

Si els Cossos o Forces de Seguretat li sol · liciten accedir a les imatges gravades en relació a algun possible delicte, la 
seva empresa haurà de sol·licitar una petició formal per escrit i degudament motivada, en la qual es doni una breu 
justificació sobre la necessitat de comptar amb aquestes imatges. Si no ho fes així i la seva empresa cedís les imatges 
sense comptar amb la sol·licitud motivada, estaria cometent una infracció relacionada amb la cessió de dades 
personals a tercers. 


