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            CNS 38/2020 

 
Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament sobre la instal·lació de 
càmeres de vigilància a la piscina municipal, al poliesportiu municipal i al Castell 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit  d’un Ajuntament, en el 
qual es demana que l’Autoritat emeti un dictamen sobre la possibilitat d’instal·lar càmeres en 
diverses instal·lacions del municipi, en concret, en instal·lacions de la piscina municipal, al 
poliesportiu municipal i al Castell. 
 
En concret, la consulta exposa que s’ha detectat un augment significatiu d’actes vandàlics en 
aquestes instal·lacions, i s’afegeix que les instal·lacions esmentades són visitades habitualment 
per menors d’edat. La consulta explica que el municipi no disposa de Policia Local, “però seria 
convenient que aquestes imatges complissin els paràmetres adequats per ésser validats com a 
prova en cas de denúncia o incoació d’expedient sancionador, si escau.” 
 
La consulta sol·licita informació sobre el procediment a seguir, en relació amb la instal·lació de 
videovigilància a les instal·lacions indicades, per vetllar pel bon manteniment del patrimoni 
municipal i, alhora, complir amb la normativa de protecció de dades. 
 
Analitzada la consulta, que s’acompanya de l’informe jurídic de l’Associació Catalana de Municipis 
que hauria sol·licitat l’Ajuntament, i d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica, es dictamina 
el següent: 
 

 
I 

 
(...) 

 
II 

 
Situada la consulta en els termes descrits en els Antecedents, pel que fa al marc normatiu 
aplicable a la videovigilància, cal referir-se al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, general de 
protecció de dades (RGPD), segons el qual són dades de caràcter personal “toda información 
sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona 
física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en 
particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, 
datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;” (art. 4.1 
RGPD). 
 
El tractament de les dades personals, en concret, la imatge de les persones físiques a través de 
sistemes de videovigilància es troba sotmès als principis i garanties de la normativa de protecció 
de dades personals, és a dir, l’RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)) i, específicament, a la Instrucció 
1/2009, de 10 de febrer, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de 
dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància. 
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Segons la consulta, la possibilitat d’instal·lar càmeres de videovigilància en els recintes esmentats 
(instal·lacions de la piscina municipal, al poliesportiu municipal i al Castell), respon a l’augment 
significatiu d’actes vandàlics en aquestes instal·lacions. Per tant, sembla deduir-se que la finalitat 
per a la qual l’Ajuntament voldria instal·lar càmeres, s’emmarca en una finalitat de seguretat de 
les instal·lacions i les persones que hi acudeixen. 
 
L’LOPDGDD, regula en el seu article 22 els tractaments de videovigilància portats a terme per un 
responsable, ja sigui una persona física o jurídica, pública o privada, amb la finalitat de preservar 
la seguretat de les persones i els béns, així com de les seves instal·lacions. 

 

“1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el 
tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la 
finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus 
instalaciones. 

 
2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte 

imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. 

 
No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando 
fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de 
infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la 
captación de imágenes del interior de un domicilio privado. 
 
(...) 
 

6. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos 
obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros 
penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la 
legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las 
amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se 
regirá por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y 
la presente ley orgánica. 
 
(…).” 

 

Les finalitats a què fa referència l’esmentada Instrucció 1/2009 són “la vigilància o el control en 
edificis, instal·lacions, vehicles o altres espais públics o privats, per raons de seguretat pública o 
privada, control del trànsit, control laboral, assegurament del funcionament normal de determinats 
serveis públics, control dels hàbits, la conducta o l’estat de les persones o per altres raons 
anàlogues” (art. 2.e).  
 
Així doncs, descartat que en la majoria dels casos es pugui comptar amb el consentiment de les 
persones afectades, és necessari comptar amb una base jurídica suficient que habiliti el 
tractament de dades amb fins de videovigilància.  
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Al respecte, cal dir que, quan es tracta d’administracions públiques (com en el cas examinat), la 
captació d’imatges i, si escau, sons pot trobar habilitació en l’article 6.1.e) de l’RGPD,  segons el 
qual, el tractament de dades personals pot ser lícit, si “el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento;”. 
 
En atenció a la informació de què es disposa (la consulta es refereix a l’augment significatiu 
d’actes vandàlics en les instal·lacions indicades), la finalitat perseguida amb la utilització dels 
sistemes de videovigilància que l’Ajuntament voldria instal·lar en els dits emplaçaments podria 
corresponde a “la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus 
instalaciones”, a la que es refereix l’article 22.1 de l’LOPDGDD. 
 
a) Pel que fa a les instal·lacions esportives a què es refereix la consulta, sembla clar per la 
informació de què es disposa que la finalitat del tractament consistiria en garantir la seguretat dels 
propis recintes i, si escau, dels seus accessos. En principi, sembla que es tractaria de recintes 
per a la pràctica esportiva amb algun tipus de limitació d’accés (en quant a l’horari i les condicions 
d’accés, etc). Si ens atenim a les previsions esmentades de l’article 22 de l’LOPDGDD, sembla 
clar que l’Ajuntament tindria habilitació per dur a terme el tractament de les imatges 
(videovigilància), sempre que es refereixi a les pròpies instal·lacions i que, si escau, les càmeres 
que es puguin instal·lar per controlar els accessos a aquestes instal·lacions esportives només 
captin el mínim imprescindible de la via pública per a controlar els dits accessos (ex. art. 22.2 
LOPDGDD). 
 
En aquest cas, el tractament de dades (imatges captades a través de càmeres de videovigilància) 
del que seria responsable l’Ajuntament (art. 4.7 RGPD), es trobarà sotmès a la normativa de 
protecció de dades (RGPD i LOPDGGD) i, si escau, a allò previst a la Instrucció 1/2009. 
 
b) Pel que fa al Castell, en el cas que la videovigilància amb finalitats de seguretat es refereixi, 
en els termes de l’article 22 de l’LOPDGDD, a la seguretat del propi edifici del Castell i, si escau, 
els seus accessos, resultaria igualment aplicable a aquest tractament la normativa de protecció 
de dades personals.  
 
En qualsevol cas, la legitimació atorgada per la normativa de protecció de dades per a la utilització 
de sistemes de videovigilància s’hauria de limitar a la protecció del propi edifici del Castell i els 
seus accessos, atès que, com s’apunta en la consulta, altrament, la captació d’imatges a la “via 
pública” correspon, com a norma general, a les forces i cossos de seguretat, d’acord amb la 
normativa específica aplicable. 
 
Sobre això, com fa esment la consulta, aquesta Autoritat ha assenyalat, en el Dictamen CNS 
27/2015 (Fonament Jurídic V) que: 
 
“En relació amb el concepte de “lloc públic”, l’esmentada LO 4/1997 en preveu una concepció 
àmplia del concepte, això és qualsevol espai públic sigui obert o tancat. Tradicionalment s’ha 
entès que aquest concepte es refereix a aquells llocs que pertanyen al domini públic que es 
destinen a un ús general (per exemple, una carretera, una platja o un parc). No obstant això, el 
concepte “lloc públic” tendeix avui a imposar-se per designar més comunament els llocs que el 
públic sol freqüentar, amb independència de la seva titularitat. Així, també es consideren llocs 
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públics altres espais privats oberts al públic (com ara, les superfícies comercials). Sembla, doncs, 
que, als efectes d’establir l’abast que s’ha de donar al concepte “lloc públic”, els elements de 
l’accessibilitat i l’ús que els ciutadans fan d’aquest espai adquireixen major rellevància front la 
naturalesa jurídica del bé (entre d’altres, SAN de 20 de maig de 2011). 
 
No és sobrer assenyalar, en aquest punt, que les diverses ordenances municipals reguladores 
dels llocs o espais públics -per, entre d’altres qüestions, garantir la convivència ciutadana- 
acostumen a definir aquests espais com carrers, vies de circulació, places, avingudes, passatges, 
parcs, jardins i altres espais o zones verdes o forestals, ponts, túnels i passos subterranis, 
aparcaments, fonts i estanys, edificis públics i els altres espais destinats a l’ús o al servei públic 
de titularitat municipal (...).” 
 
Per tant, en el cas que la videovigilància del Castell hagués d’abastar no ja el propi edifici i, si 
escau, els seus accessos, en els termes de l’article 22 de l’LOPDGDD, sinó també la via pública 
(camins o carrers d’accés, parcs o un espai geogràfic equiparable més ampli que el propi Castell 
i els seus accessos), això podria suposar un tractament d’imatges de persones que no només 
accedeixen al Castell sinó que circulen per la via pública o romanen pels encontorns del Castell, 
sense cap limitació d’accés. 
 
Si fos aquest el cas, la captació i enregistrament d’imatges quedaria sotmesa al règim normatiu 
de la videovigilància per part de les forces i cossos de seguretat (Llei orgànica 4/1997, i normativa 
de desenvolupament). 
 
En el cas que ens ocupa, l’Ajuntament manifesta que no disposa de policia local. Per tant, si a 
banda de les imatges del recinte del propi castell es pretengués captar altres espais públics com 
els esmentats, no seria possible la captació d’imatges en aquests espais a partir de les previsions 
de la Llei orgànica 4/1997 i les normes de desplegament.  
 
Ara bé, com ha quedat apuntat, sembla que la consulta es refereix a l’establiment de 
videovigilància del propi edifici del Castell, per la qual cosa el règim aplicable seria el previst a la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal (RGPD i art. 22 LOPDGDD). 
 
Cal tenir en compte també les previsions de l’LSP en relació amb l’ús de sistemes de 
videovigilància privada. L’article 42 d’aquesta Llei, al que ens remetem, estableix un supòsit 
excepcional a l’esmentada regla general de prohibició de la captació i gravació d’imatges a la via 
pública i en espais públics per entitats diferents a les forces i cossos de seguretat.  
 
Per tot l’exposat, i atesa la informació disponible, l’Ajuntament podria comptar amb una base 
jurídica suficient per dur a terme el tractament d’imatges a través de càmeres de videovigilància, 
atesa la previsió de l’article 6.1.e) de l’RGPD, en connexió amb l’article 22 de l’LOPDGDD, si es 
fa en els termes dels apartats 1 i 2 d’aquest article. 
 
Per tant, en aquests termes, l’Ajuntament podria dur a terme el tractament d’imatges a través de 
càmeres de videovigilància en les instal·lacions a què es refereix la consulta, el qual es trobarà 
sotmès als principis i obligacions de la normativa de protecció de dades i, en concret, al 
procediment corresponent, al que ens referim a continuació. 
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III 
 
La consulta es refereix al procediment i les condicions a seguir per poder instal·lar càmeres de 
videovigilància en els edificis o instal·lacions referides (el Castell i instal·lacions esportives 
municipals).  
 
L’establiment d’un sistema de videovigilància no té establert un procediment específic per a la 
seva creació. Correspon en tot cas a l’Ajuntament la seva aprovació i la determinació de les seves 
característiques, d’acord amb els principi de protecció de dades en el disseny i protecció de dades 
per defecte (art. 25 RGPD). 
 
En qualsevol cas, per tal de considerar el sistema de videovigilància adequat a la normativa de 
protecció de dades, caldrà complir els principis i les obligacions establertes en la normativa de 
protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) i, si escau, concretades en la Instrucció 1/2009. Fem 
especial referència a les següents obligacions: 
 
- Elaboració de la Memòria 
 
D’acord amb l’article 10 de la Instrucció 1/2009, amb caràcter previ a la posada en marxa d’un 
sistema de videovigilància, s’ha d’elaborar una Memòria que ha de concretar, entre d’altres 
qüestions, la justificació de la legitimitat i la proporcionalitat del tractament, la definició i les 
característiques tècniques del sistema de videovigilància, les mesures de seguretat previstes, etc. 
 
Per tant, l’Ajuntament hauria d’elaborar la corresponent Memòria, en els termes descrits a l’article 
10 de la Instrucció. Atesa la informació disponible, cal posar èmfasi en la necessitat que 
l’Ajuntament concreti, amb caràcter previ a la posada en marxa del sistema de videovigilància, 
qüestions referides a la ubicació i camp de visió de les càmeres. En especial, quan es tracti de 
càmeres a l’exterior, cal fer constar si en un radi de 50 metres hi ha centres de salut, centres 
religiosos, de culte o seus de partits polítics o centres educatius on assisteixin menors. També 
cal fer referència als espais que entrin dins el camp de visió de les càmeres (art. 10.1.e) 
Instrucció). Així mateix, caldrà definir les característiques del sistema i especificar, entre d’altres, 
el nombre total de càmeres que formen el sistema, les condicions tècniques de les càmeres, o si 
es preveu l’enregistrament continu o discontinu de les imatges (art. 10.1.f) Instrucció). 
 
En qualsevol cas, fem avinent que en el cas que s’hagi de fer una AIPD a la qual ens referim tot 
seguit, i en la mesura que incorpori els diferents aspectes que ha d’incorporar la Memòria prevista 
a l’article 10 de la Instrucció 1/2009, no seria necessari elaborar la dita Memòria.  
 
- Avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades 
 
L’apartat 1 de l’article 35 de l’RGPD estableix, amb caràcter general, l’obligació dels responsables 
dels tractaments de dades (art. 4.7 RGPD) de realitzar una avaluació d’impacte en la protecció 
de dades (AIPD), amb caràcter previ a l’inici del tractament, quan sigui probable que per la seva 
naturalesa, abast, context o fins comportin un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques, 
alt risc que, segons el mateix RGPD, es veu incrementat quan els tractaments es realitzen 
utilitzant “noves tecnologies”. L’apartat 3 del mateix article 35 de l’RGPD, estableix que l’AIPD es 
requerirà en diversos supòsits, entre d’altres, en el cas que es dugui a terme una “observació 
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sistemàtica a gran escala d’una zona d’accés públic” (art. 35.3.c) RGPD), quan s’utilitzen sistemes 
de videovigilància a gran escala. 
 
Val a dir que la videovigilància que es duria a terme en el cas que ens ocupa, podria no afectar 
quantitativament un nombre molt elevat de persones, ni afectaria a un àrea geogràfica extensa 
del municipi sinó a instal·lacions concretes i, per tant, pot plantejar dubtes que pugui considerar-
se un tractament “a gran escala” en el sentit de l’article 35.3.c) de l’RGPD. 
 
Ara bé, el Grup de Treball de l’Article 29 (GT 29) en el seu document de “Directrius sobre els 
delegats de protecció de dades (DPD)”, recomana (apartat 2.1.3), que es tinguin en compte una 
sèrie de factors a l’hora de determinar si un tractament és a gran escala, entre els quals, el nombre 
d’afectats, ja sigui com a xifra concreta o com a proporció de la població (en el cas que ens ocupa, 
població del municipi), així com la durada o permanència de l’activitat del tractament de dades. 
Aquests factors, també segons la Guia pràctica sobre l’AIPD, d’aquesta Autoritat, disponible al 
web www.apdcat.cat, s’han de tenir en compte a l’hora de determinar si un tractament de dades 
suposa un tractament a gran escala. 
 
Així, l’Ajuntament hauria de tenir en compte la proporció de veïns del municipi que es poden veure 
afectats, així com la previsió que el sistema de videovigilància sigui de llarga durada o fins i tot 
permanent en el temps, per considerar la realització de l’AIPD. 
 
En qualsevol cas, la concurrència d’alguns dels criteris establerts a l’article 28 de l’LOPDGDD o 
els que es recullen al Document del Grup de treball de l‘article 29 (aprovat també pel CEPD) 
“Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) y para 
determinar si el tratamiento «entraña probablemente un alto riesgo» a efectos del Reglamento 
(UE) 2016/679.”, pot justificar la necessitat de fer una AIPD. 
 
Fer menció que el tractament de dades de col·lectius vulnerables, entre els quals, els menors 
d’edat, és un dels factors que poden determinar la necessitat de dur a terme una AIPD. La Guia 
esmentada d’aquesta Autoritat té en compte, entre els col·lectius vulnerables, els menors i les 
persones grans. La consulta apunta que les instal·lacions objecte de consulta són visitades 
habitualment per menors d’edat, els quals necessiten una protecció especial en el tractament de 
les seves dades, perquè poden no ser conscients dels riscos que comporta, com explicita la Guia 
pràctica sobre l’AIPD d’aquesta Autoritat. Així mateix, en el cas que, per exemple, l’Ajuntament 
detecti que les instal·lacions esportives en qüestió són utilitzades per altres col·lectius vulnerables 
(com ara persones que fan rehabilitació a través de l’esport, persones amb necessitats especials, 
etc), aquest també hauria de ser un factor a tenir en compte a l’hora de determinar la conveniència 
de realitzar una AIPD. 
 
Sobre això, ens remetem a la Guia pràctica sobre l’AIPD, d’aquesta Autoritat, disponible al web 
www.apdcat.cat. 
 
En qualsevol cas, si després d’haver fet la AIPD en resulta una situació d’alt risc que no s’ha 
pogut mitigar, s’ha de plantejar una consulta prèvia a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
a la qual s’ha d’acompanyar una còpia de l’AIPD (art. 36 RGPD). 
 
- Registre de les activitats del tractament (RAT) 
 

http://www.apdcat.cat/
http://www.apdcat.cat/
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L’article 30 de l’RGPD obliga els responsables del tractament (en aquest cas, l’Ajuntament), a 
portar un registre de les activitats del tractament (RAT), que haurà de contenir la informació que 
detalla el mateix article 30, apartat 1, de l’RGPD. Segons disposa l’article 31 de l’LOPDGDD: 
 

“1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán 
mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento 
(UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5. 

El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá 
especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás 
circunstancias establecidas en el citado reglamento. 

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de 
protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el 
contenido del registro. 
2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un inventario de 
sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la 
información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal.” 
 
Per tant, l’Ajuntament haurà d’incorporar al RAT el tractament de dades a través del sistema de 
videovigilància que s’estableixi en les instal·lacions a què es refereix la consulta, en els termes 
previstos a la normativa de protecció de dades. 
 
En canvi, s’ha de considerar derogada, arran la plena aplicabilitat de l’RGPD, la necessitat de 
notificar el tractament o el fitxer a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per al seu registre, 
tal com preveia l’article 11 de la instrucció. 
 
- Principi de limitació de la finalitat 
 
D’entrada, cal tenir present que les imatges enregistrades amb aquesta finalitat de seguretat no 
podran emprar-se per a finalitats incompatibles, llevat que concorri una base jurídica suficient (art. 
6.1 RGPD), en aplicació del principi de limitació de la finalitat (art. 5.1.b) RGPD). Així, de forma 
prèvia a la instal·lació de sistemes de videovigilància en els emplaçaments als que es refereix la 
consulta, l’Ajuntament n’haurà de justificar la finalitat (article 6 de la Instrucció 1/2009). 
 
- Principi de minimització 
 
L’article 5.1.c) de l’RGPD disposa que les dades tractades han de ser les adequades, pertinents 
i limitades a allò necessari en relació amb la finalitat del tractament. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament demana informació sobre la possibilitat d’instal·lar càmeres 
de videovigilància en instal·lacions esportives, convé tenir present que la instal·lació de càmeres 
en vestidors, banys, sales de lleure o de descans, o altres zones d’accés restringit dels edificis o 
instal·lacions esmentades, podria resultar no adequada a aquest principi, atès que podria resultar 
especialment intrusiva respecte del dret a la intimitat, dignitat personal o al lliure desenvolupament 
de la personalitat dels afectats (art. 7.3.a) Instrucció). Amb més motiu, tenint en compte que, 
segons la consulta, es tracta d’instal·lacions utilitzades per menors d’edat, que com ha quedat dit 
suposen un col·lectiu vulnerable als efectes que ens ocupen. 
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En la memòria que s’ha d’elaborar, o si escau a l’AIPD s’haurà de justificar la proporcionalitat del 
sistema instal·lat tenint en compte la finalitat. 
 
- Integritat, seguretat i confidencialitat de les dades 
 
En matèria de videovigilància també cal tenir en compte, entre d’altres, els principis d’integritat i 
de confidencialitat de les dades personals que són objecte de tractament (art. 5.1.f) RGPD). Per 
això, caldrà adoptar les mesures de seguretat que siguin exigibles d’acord amb l’article 32 de 
l’RGPD, la D.A. 1a de l’LOPDGDD i els apartats 4 a 6 de l’article 21 de la instrucció 1/2009. 
 
- Conservació de les imatges 
 
Atès que la consulta esmenta la possibilitat que les imatges puguin servir “com a prova en cas de 
denúncia o incoació d’expedient sancionador, si escau”, recordem que, segons l’article 22.3 de 
l’LOPDDD: 
 

“3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo 
cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra 
la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser 
puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos 
horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. 
 
No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el artículo 
32 de esta ley orgánica.” 
 

- Deure d’informació als afectats 
 
L’Ajuntament també haurà de donar compliment al deure d’informació als afectats, en compliment 
del principi de transparència (art. 5.1.a) RGPD). En concret, segons disposa l’article 22.4 de 
l’LOPDGDD: 

 
“4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se 

entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar 
suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad 
del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 
del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un 
código de conexión o dirección de internet a esta información. 
 
En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los 
afectados la información a la que se refiere el citado reglamento.” 
 

Així, caldrà informar les persones afectades de manera clara i permanent sobre l’existència de 
càmeres en les instal·lacions i emplaçaments objecte de consulta mitjançant la col·locació de 
tants cartells informatius com fossin necessaris per garantir-ne el seu coneixement, seguint els 
criteris d’emplaçament, nombre, contingut i disseny establerts a l’article 12 de la Instrucció 1/2009, 
així com facilitant la informació que exigeix l’RGPD (arts. 13 i 14, als que ens remetem). 
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D’acord amb les consideracions fetes en aquests fonaments jurídics en relació amb la consulta 
sobre la instal·lació de càmeres de vigilància a la piscina municipal, al poliesportiu municipal i al 
Castell, es fan les següents, 
 
 
Conclusions 
 
Atesa la informació disponible, l’Ajuntament podria comptar amb una base jurídica suficient per 
dur a terme el tractament d’imatges a través de càmeres de videovigilància en els espais a que 
fa referència la consulta, atesa la previsió de l’article 6.1.e) de l’RGPD, en connexió amb l’article 
22 de l’LOPDGDD, si es fa en els termes dels apartats 1 i 2 d’aquest article. 
 
Pel que fa al procediment a seguir per tal de considerar el sistema de videovigilància adequat a 
la normativa de protecció de dades, caldrà complir amb els principis i obligacions establertes en 
la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) i, si escau, en la Instrucció 1/2009. 
 
 
Barcelona, 30 de novembre de 2020 


