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Dictamen en relació amb la consulta formulada per la Delegada de Protecció de 
Dades d’un ajuntament sobre la viabilitat jurídica i la legitimitat de la captació 
d’imatges de persones amb la finalitat de salvament marítim de persones  
 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades una consulta formulada per la 
Delegada de Protecció de Dades (DPD) d’un ajuntament sobre la viabilitat jurídica i la 
legitimitat de la captació d’imatges de persones amb la finalitat de salvament marítim de 
persones. 

En la consulta s’exposa que l’ajuntament està interessat en desenvolupar un software que 
permeti millorar i optimitzar les tasques de salvament marítim de persones. L’empresa a la 
qual l’ajuntament ha encarregat els seu desenvolupament necessita, a aquest efecte, 
disposar “de gran quantitat d’imatges del mar i de les persones que s’hi estan banyant a fi de 
que el programa informàtic pugui entendre en quines situacions s’està produint un 
ofegament i quines són situacions normals que es poden donar a l’interior del mar i, en 
conseqüència, distingir les situacions de risc i perill de situacions comuns en què no s’està 
produint cap situació de perill. Si bé es cert que es recull aquest tipus d’informació, no es pot 
identificar a les persones concretes a les que s’està enregistran doncs les dades que 
s’utilitzaran per al funcionament del software no és la identificació de les persones concretes 
mitjançant les imatges sinó els moviments i comportaments a l’aigua en el marc de la 
seguretat.” 

Segons s’indica, la gravació d’imatges de persones al mar és necessària per la posada en 
marxa i entrenament del programa. Un cop introduïdes les dades no requeriran més 
gravacions. La gravació es circumscriuria al període de Juliol a Octubre de 2022 a una platja 
del municipi. Un cop configurat el software, continua indicant, aquest només captarà imatges 
en temps real però no seran enregistrades. 

En aquest context la Delegada de Protecció de Dades sol·licita “dictamen sobre la viabilitat 
jurídica i legitimitat de l’enregistrament identificat en el cos del present escrit, especificant, en 
el seu cas, les mesures necessàries a adoptar per evitar la vulneració de drets i la protecció 
de l’interès general superior que entenem que aquesta pràctica comporta.”  

Analitzada la consulta, i vista la normativa vigent aplicable, d’acord amb l’informe de 
l’Assessoria Jurídica, informo del següent: 

 
 
 

I 
 

(...) 
 

II 
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La delegada de protecció de dades d’un ajuntament sol·licita que l’Autoritat emeti un 
dictamen sobre la viabilitat jurídica i la legitimitat dels enregistraments descrits a la consulta, 
sense adjuntar cap altra informació al respecte (documentació tècnica, anàlisi prèvia dels 
riscos del tractament que es vol portar a terme, etc.). No es concreta tampoc a la consulta si 
les gravacions es realitzaran mitjançant sistemes de gravació d’imatges instal·lades en 
drons o altres mecanismes mòbils o si es farà des de càmeres fixes instal·lades en la platja, 
ni quina és la tecnologia de gravació emprada (si incorpora eines d’anonimització de la 
imatge o no), únicament es precisa que “no es pot identificar a les persones concretes a les 
que s’està enregistrant doncs les dades que s’utilitzaran per al funcionament del software no 
és la identificació de les persones concretes mitjançant les imatges sinó els moviments i 
comportaments a l’aigua en el marc de la seguretat”. 
 
De la informació facilitada es desprèn que es volen efectuar, per una banda la gravació del 
mar i de les persones que s’hi estan banyant per, segons s’indica, disposar de gran quantitat 
d’aquestes imatges a fi que el programa informàtic pugui entendre en quines situacions 
s’està produint un ofegament i quines són situacions de bany normal.  
 
Per altra banda, sembla que, un cop desenvolupat el software, es vol implantar un sistema 
consistent en la captació en temps real d’imatges de les platges (sense gravació) amb la 
finalitat que serveixi com a suport en tasques de salvament marítim. 
 
 

III 
 
Per tal de centrar la resposta a aquesta consulta cal tenir en consideració que el concepte 
de dada personal de l’RGPD és un concepte ampli que abasta qualsevol informació referida 
a una persona física, ja sigui aquesta identificada o bé que pugui ser identificable. Així 
l’article 4.1 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril 
de 2016, General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), estableix que dada personal 
és: “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;”. 
 
En aquest sentit el considerant 26 de l’RGPD estableix: 
 

“Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a 
una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, 
que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, 
deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar 
si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la 
singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o 
cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para 
determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar 
a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los 
costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la 
tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por 
lo tanto los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información 
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anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada 
o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea 
identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al 
tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de 
investigación.” 

 
En el cas plantejat a la consulta, les captacions d’imatges del mar podrien permetre obtenir 
imatges de les persones que s’estan banyant al mar, i també de vaixells, motos aquàtiques i 
qualsevol altra embarcació que estigui dotada de matrícules o números d’identificació que 
facin identificables les persones físiques usuàries o propietàries dels mateixos. 
 
Per tant, qualsevol operació de recollida d’imatges, sons, dades de geolocalització, o 
qualsevol altra informació relacionada amb una persona física identificada o identificable que 
es faci amb els sistemes de gravació a què fa referència la consulta, ja siguin mòbils (per 
exemple drons) o fixes, comporta un tractament de dades personals i, en conseqüència, 
restarà subjecte al compliment dels principis i les garanties de la normativa de protecció de 
dades. En concret, a l’RGPD, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 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, 
en allò que no hagi estat afectada per l’RGPD i l’LOPDGDD. 
 
Escau tenir en consideració que la pertinença o no d’utilitzar un determinat sistema de 
videovigilància, des de la perspectiva de la protecció de dades, ha de respondre a una 
valoració i una ponderació prèvies de l’Ajuntament, que ha de tenir en compte, entre d’altres, 
l’afectació dels drets de la ciutadania i el compliment dels principis i garanties de la 
normativa de protecció de dades esmentada. 
 
En aquest sentit, la utilització de càmeres o sistemes de videovigilància ha de respectar, 
entre altres, els principis de licitud (article 5.1.a) RGPD), de limitació de la finalitat (article 
5.1.b) RGPD) i de minimització de dades (article 5.1.c) RGPD), a partir dels quals només es 
poden captar i tractar dades a través de sistemes de videovigilància sota l’empara d’una 
base jurídica, amb finalitats determinades, explicites i legitimes, i cenyint-se a les dades que 
siguin adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb la finalitat pretesa. 
 
En relació amb el principi de licitud, l’RGPD estableix que tot tractament de dades personals 
ha de ser lícit, lleial i transparent (article 5.1.a)). I, per tal de considerar el tractament lícit, 
l’RGPD estableix la necessitat de concórrer alguna de les bases jurídiques de l’article 6.1. 
 
Com ha fet avinent aquesta Autoritat en altres ocasions (entre d’altres, als dictàmens CNS 
4/2022, CNS 42/2021, CNS 33/2021 o CNS 21/2021, disponibles al web de l’Autoritat), en 
l’àmbit de les administracions públiques, la captació d’imatges amb finalitats de 
videovigilància pot trobar habilitació en la base jurídica de l’article 6.1.e) de l’RGPD, segons 
el qual el tractament de dades pot ser lícit si “es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento”. 
 
Tal com es desprèn de l’article 6.3 de l’RGPD i recull expressament l’article 8 de 
l’LOPDGDD, el tractament de dades només podrà considerar-se fonamentat en aquesta 
base jurídica de l’article 6.1.e) de l’RGPD quan així ho estableixi una norma amb rang de llei. 
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III 
 
Segons s’indica a la consulta, els sistemes que es volen implantar tenen com a finalitat 
desenvolupar i instal·lar eines de suport en les tasques de salvament de persones en el mar 
que el municipi té atribuïdes.  
 
L’article 84.2.n) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix al municipi les competències 
sobre “La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme 
a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya”. 
 
Per la seva banda, la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil 
estableix que .  
 

“1. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio 
público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante 
los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o 
derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.” 
 

En aquest sentit la seva exposició de motius estableix que “Este sistema de protección civil 
se entiende como un instrumento de la seguridad pública, integrado en la política de 
Seguridad Nacional”. 
 
A més la LRBRL en el seu article 25.2.f) atribueix als municipis competències en matèria de 
“Policia local, protección civil, prevención y extinción de incendios” , i els municipis de més 
de 20.000 habitants han de prestar obligatòriament els serveis de protecció civil (article 26). 
Així mateix, la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (en endavant LC) estableix una 
atribució competencial a favor dels municipis en matèria de platges, així, l’article 115.d) de 
LC els atribueix entre les seves funcions: “Mantener las playas y lugares públicos de baño 
en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia 
de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y 
seguridad de las vidas humanas”. 
 
Per tant, l’ajuntament tindria una base jurídica per al tractament de les dades personals 
necessàries per a l’exercici de les funcions atribuïdes per les normes esmentades en relació 
amb l’article 6.1.e) RGPD.  
 
Ara bé, en el cas que ens ocupa té especial rellevància el fet que, tant per al 
desenvolupament del software com per al funcionament del sistema plantejat, es preveu 
captar imatges de persones físiques que es troben a la zona de bany de platges del 
municipi.  
 
Cal tenir en consideració que les platges són espais públics que malgrat no ser en termes 
estrictes “via pública” se’ls ha d’aplicar unes garanties equivalents a les que preveu l’article 
22.2 de LOPDGDD per a les captacions a la via pública. Els ciutadans que es troben a la 
platja no han de veure menys protegida la seva privacitat que quan es troben en altres 
espais públics com ara els carrers, places, parcs etc. Així, com va posar de manifest 
aquesta Autoritat al dictamen CNS 27/2015 (FJ V), disponible al web de l’Autoritat, la 
normativa d’aplicació “preveu una concepció àmplia del concepte, això és qualsevol espai 
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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 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 (...)”. 
 
En el cas de les platges, a més, es dona la circumstància que son espais en els quals, tant 
per la seva naturalesa, com per les activitats de lleure que s’hi desenvolupen, existeixen 
unes especials expectatives de privacitat per part dels seus usuaris.  
 
D’acord amb l’article 22 de l’LOPDGDD: 
 
“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. 
(...).” 
 
En el mateix sentit, l’article 5.4.b) de la Instrucció 1/2009, estableix que no es considera 
legítima “la captació d’imatges de persones a la via pública, llevat que la duguin a terme les 
forces i els cossos de seguretat d’acord amb la seva normativa específica. La captació 
incidental d’imatges de la via pública per a la vigilància d’edificis o instal·lacions només 
resulta legítima si resulta inevitable per assolir la finalitat de vigilància de l’edifici o la 
instal·lació”. 
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En el cas que ens ocupa la captació no es pot considerar incidental ja que l’objectiu és la 
captació d’imatges de les persones que s’estan banyant a les platges, tant per al 
desenvolupament del software com per al funcionament posterior. I a més, afectaria no  
solament a les persones que puguin estar en perill, sinó que afectarien qualsevol banyista. 
Així mateix, el fet que les imatges es transmetin en temps real i no siguin gravades (com 
sembla que es vol efectuar en la posada en funcionament del software) no exclouria 
l’aplicació a aquest tractament de la normativa de protecció de dades (la mateixa Instrucció 
1/2009, considera tractament als efectes d’aquella instrucció “la captació, inclosa l’emissió 
en temps real d’imatges i si escau veus amb independència del suport emprat”), i en aquest 
sentit s’ha pronunciat el Comitè Europeu de Protecció de Dades a les Directrius 3/2019, 
sobre el tractament de dades personals mitjançant dispositius de vídeo. 
 
La captació d’imatges a la “via pública” correspon només, en principi, a les Forces i Cossos 
de Seguretat per a determinades finalitats vinculades a la prevenció, investigació, detecció o 
enjudiciament d’infraccions penals i la protecció i la prevenció davant de les amenaces 
contra la seguretat pública, d’acord amb el que preveu la normativa específica aplicable. 
 
En aquest sentit, caldria estar al que estableix la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de 
protecció de dades personals tractades amb finalitats de prevenció, detecció, investigació i 
enjudiciament d’infraccions penals i execució de sancions penals. 
 
Aquesta norma deroga en allò que s’hi oposa la normativa aplicable a la videovigilància 
policial constituïda fins aleshores per la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es 
regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en espais públics 
(LOVFCS), desenvolupada a Catalunya pel Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de 
la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, 
per l’Ordre de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans pels quals s’informa de 
l’existència de videocàmeres fixes instal·lades per la policia de la Generalitat i les policies 
locals de Catalunya en llocs públics. 
 
Aquesta normativa, que permet la captació d’imatges de la via pública, està limitada a 
aquells sistemes de videovigilància gestionats pels cossos policials per a alguna de les 
finalitats establertes dintre de l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 7/2021, establert al seu  
article 2.1: “Será de aplicación al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos 
personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o 
destinados a ser incluidos en un fichero, realizado por las autoridades competentes, con 
fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas 
contra la seguridad pública 
 
En aquest sentit, per bé que l’ajuntament tingui competències en matèria de protecció civil i 
la protecció civil sigui un instrument de la seguretat pública, no sembla que la finalitat 
vinculada a la protecció de les persones en les platges es pugui considerar inclosa en les 
finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals, incloses 
les relatives a les amenaces contra la seguretat pública definides per la Llei orgànica 7/2021. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament no estaria legitimat per instal·lar els sistemes de 
videovigilància pretesos si permeten identificar persones físiques, amb la finalitat de 
col·laborar en les tasques de salvament marítim, en la mesura que comporti la captació 
d’imatges d’espais públics com son les platges del municipi.  
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La normativa de protecció de dades personals no s’oposaria, en canvi, a la utilització de 
sistemes que no captin imatges de persones físiques identificables. Això en el benentès que 
la mera captació de les imatges, encara que després es tractin amb sistemes automatitzats 
que les anonimitzen, ja comporta un tractament de dades personals (art. 4.2 RGPD). 

 
 
Conclusió 
 
La normativa vigent no dona habilitació suficient a l’Ajuntament per implantar sistemes de 
videovigilància que comportin la captació d’imatges de persones físiques identificables a les 
zones de bany de les platges per a la finalitat plantejada a la consulta. 
 
 
 
Barcelona, 23 d’agost de 2022 


