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Si la seva empresa té pensat fer una instal·lació de càmeres de vídeo vigilància, amb finalitats de Seguretat, 
Vandalisme, Allunatges, Terrorisme… haurà d’analitzar amb cura la situació i orientació de les càmeres. 

On instal·lar les Càmeres? 
És molt important tenir cura de no captar imatges 
d’espais físics aliens a la seva pròpia instal·lació 
(espais comuns o zones confrontants) així com no 
captar imatges del carrer, doncs estaria envaint 
espais públics. 
Hem de tenir en compte que la seguretat a les vies 
públiques correspon en exclusiva a les Forces i Cossos 
de Seguretat de l’Estat.  
Si tècnicament en enfocar la entrada del seu 
establiment, és impossible no gravar alguna cosa 
de l’exterior, s’intentarà limitar la gravació de les 
imatges a l’estrictament necessari. 
És a dir, si és inevitable que les càmeres captin 
imatges de la via pública, aquesta “intrusió” haurà 
de ser la mínima possible.  

Alternatives 
Una bona alternativa per a garantir la mínima 
captació d’imatges d’espais públics, seria l’ús de 
càmeres amb “sensor de moviment” doncs 
aquesta només s’activaria quan es detectés moviment 
i la resta del temps romandria inactiva. 

Inscripció de fitxers de videovigilància 
S’ha de notificar al Registre general de protecció de 
dades de l’autoritat competent (AEPD o bé APDCAT) 
un cop s’hagi creat el fitxer, d’acord amb el que 
preveu la normativa.  

Finalitat legítima  
La AEPD reconeix que la seguretat és una finalitat 
legítima, però això no justifica incomplir la normativa 
de Protecció de Dades. 
El tractament de la imatge i de la veu de les 
persones físiques amb finalitats de vigilància pot 
suposar una ingerència en determinats drets 
fonamentals de la persona, regulats en el Títol I de 
la Constitució, fonamentalment els drets a l’honor, 
a la intimitat i a la pròpia imatge. 
Les imatges i en el seu cas les veus, només es 
poden captar i tractar a través de sistemes de 
videovigilància per a finalitats determinades, 
explícites i legitimes. 
Amb caràcter general, es recomana no excedir el 
termini màxim d’un mes per a cancel·lar les imatges 
tractades.  

Sense consentiment  
Si la seva empresa incorre en una infracció al 
tractar imatges dels vianants que s’introdueixin dins 
del camp de visió de les càmeres sense el seu 
consentiment (art. 6.1 de la LOPD), aquesta 
infracció tipificada como a greu, podria ser 
sancionada amb una multa de 40.001 a 300.000 
euros.  

Deure d’informació 
Les persones responsables del tractament d’imatges a través de càmeres fixes han d’informar de forma clara 
i permanent sobre l’existència de les càmeres per mitjà de la col·locació dels cartells informatius que s’han de 
col·locar abans de que comenci la captació d’imatges i veus, fins i tot si es tracta de proves, i només poden 
retirar-se una vegada s’hagi desinstalat el sistema.  


