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PÍNDOLA 2.- VIDEOVIGILÀNCIA  
 

La videovigilància consisteix en la captació d'imatges i, si escau, de veu, mitjançant un 
sistema de càmeres fixes o mòbils, que, per raons de seguretat pública o privada o altres 
d'anàlogues, vigilen i controlen edificis, instal·lacions, vehicles o altres espais públics i privats, 
efectuen el control laboral i de trànsit, i asseguren el funcionament normal de determinats 
serveis públics amb el control dels hàbits, la conducta o l'estat de les persones. 

D'acord amb l'article 4.1 del RGPD1, la imatge o la veu són dades de caràcter personal 
i, per tant, hi són d'aplicació les previsions de la normativa de protecció de dades. 

 

TRACTAMENT AMB FINALITATS DE VIDEOVIGILÀNCIA 

L’article 22 de la nova LOPDGDD2 estableix que les persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, podran dur a terme el tractament d'imatges a través de sistemes de 
càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així 
com de les seves instal·lacions. 

 

LIMITACIONS AL TRACTAMENT 

En relació a aquest tractaments s‘estableixen dues limitacions: 

 

1) D’una banda, només podran captar-se imatges de la via pública en la mesura en què 
resulti necessari per a la finalitat esmentada de preservar la seguretat de les persones 
i béns, així com de les seves instal·lacions i, sense que en cap cas pugui suposar la 
captació d'imatges de l'interior d'un domicili privat (Art. 22.2 LOPDGDD). 

 

 

2) D’una altra, es podran tractar les imatges obtingudes a través de sistemes de càmeres 
o videocàmeres per a l'exercici de les funcions de control dels treballadors o els 
empleats públics previstes, respectivament, en l'article 20.3 de l'Estatut dels 
Treballadors i en la legislació de funció pública, sempre que aquestes funcions 
s'exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest (Art. 89.1 
LOPDGDD). 

No obstant, en cap cas s’admet la instal·lació de sistemes de gravació de sons 
ni de videovigilància a llocs destinats al descans o esbargiment dels treballadors o els 
empleats públics, com ara vestidors, lavabos, menjadors i anàlegs (Art. 89.2 
LOPDGDD). 

 

                                                 
1 Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades. 
2 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
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DEURE D’INFORMACIÓ 

El deure d'informació previst a l'article 12 del RGPD s'entén complert mitjançant la col·locació 
d'un dispositiu informatiu en lloc prou visible identificant, almenys, l'existència del tractament, 
la identitat del responsable i la possibilitat d'exercitar els drets previstos en els articles 15 a 22 
del GDPR (Art. 22.4 LOPDGDD). 

També es pot incloure en el dispositiu informatiu un codi de connexió (i.e. QR) o adreça 
d'internet a aquesta informació. En tot cas, el responsable del tractament ha de mantenir a 
disposició dels afectats la informació a què es refereix el RGDP. 

A tal efecte, l’APDCAT posa a disposició de les entitats un format de cartell informatiu 
per la captació d'imatge i per la captació d'imatge i veu. 

 
 

Tanmateix, en relació a tractar les imatges obtingudes a través de sistemes de càmeres 
o videocàmeres per a l'exercici de les funcions de control dels treballadors s’haurà d'informar 
amb caràcter previ, i de forma expressa, clara i concisa, als treballadors o els empleats públics 
i, si s'escau, als seus representants, sobre aquesta mesura. Únicament en el supòsit que s’hagi 
captat la comissió flagrant d’un acte il·lícit per part dels treballadors o els empleats públics 
s’entén complert el deure d’informar quan hi hagi almenys el dispositiu informatiu indicat més 
amunt. 
 

CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS 

Les dades s’han de suprimir en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, excepte 
quan s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat 
de persones, béns o instal·lacions. En aquest cas, les imatges s’han de posar a disposició de 
l’autoritat competent en un termini màxim de setanta-dues hores des que es tingui 
coneixement de l’existència de la gravació. 
 

http://www.ticsalutsocial.cat/
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/01-autoritat/normativa/documentos/665.pdf
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/01-autoritat/normativa/documentos/665.pdf
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Per a més informació: 

- Articles 22 i 89 de la LOPDGDD  
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 
 

- L’APDCAT disposa d’un apartat específic relatiu al tractament de dades personals amb 
fins de videovigilància. 
http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/disposicions/instruccions/index.html 
 

- Nota relativa a les previsions de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada. 
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/01-autoritat/normativa/documentos/2099.pdf 
 

 
-Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut- 

 
dpd@ticsalutsocial.cat 

https://ticsalutsocial.cat/oficina-dpd/ 
Tel.: 93 553 26 42 (9:00 a 14:00 h.) 
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